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Önsöz

Türk!ye Cumhur!yet!, Anayasal b!r devlett!r. Yasama, yürütme ve yargı organ-
ları görev ve yetk!ler!n! Anayasadan almaktadır. Anayasal olarak cumhurba"kanı 
Devlet!n ba"ıdır.

Türk!ye Cumhur!yet!’n!n !lk cumhurba"kanı Mustafa Kemal Atatürk, seç!ld!-
#! 29 Ek!m 1923 tar!h!nden vefat ett!#! 10 Kasım 1938’e kadar aralıksız on be" yıl 
bu görev! yürütmü"tür. Atatürk, aynı zamanda Türk!ye Cumhur!yet!’n!n en uzun 
süre görev yapan Cumhurba"kanıdır. Atatürk’ten sonra seç!len $smet $nönü, on 
!k! yıl süreyle Cumhurba"kanlı#ı görev!n! yürütmü"tür. Onu, on yıl süreyle Celal 
Bayar tak!p etm!"t!r.

1924 Anayasasında cumhurba"kanının görev süres! seç!m dönem! !le sınır-
landırılmı"tır. Cumhurba"kanının tarafsız olması amacıyla görev süres!n!n seç!m 
dönem!ne ba#lanmadan açık b!r "ek!lde bel!rlenmes! 1961 Anayasasında düzen-
lenm!" ve cumhurba"kanının görev süres! yed! yıl olarak öngörülmü"tür. 

1924 Anayasasında öngörülen cumhurba"kanının yasama yılı ba"ında Türk!-
ye Büyük M!llet Mecl!s!nde (TBMM) açılı" konu"ması yapma ve törenl! oturum-
larda TBMM’ye ba"kanlık etme yetk!ler! 1961 Anayasası !le sınırlandırılmı"tır. Bu 
ba#lamda 1961 Anayasasının kabulünden !t!baren cumhurba"kanları TBMM’n!n 
yasama yılı açılı"larında konu"ma yapmamı"lardır.

Cumhurba"kanının yetk!ler! 1982 Anayasası !le gen!"let!lm!" ve gerekl! gör-
mes! durumunda cumhurba"kanına yasama yılının !lk günü TBMM’de açılı" ko-
nu"ması yapma yetk!s! ver!lm!"t!r. Yapılan bu düzenleme !le, 1961 Anayasasında 
öngörülmeyen bu gelenek, tekrar canlandırılmı"tır.

1961 ve 1982 anayasalarında, 1924 Anayasasından farklı olarak cumhurba"-
kanının tarafsız ve part!ler üstü b!r n!tel!#e sah!p olmasını sa#lamaya özel önem 
ver!lm!"t!r. 1960-1980 arasında görülen s!yas! !st!krarsızlık sebeb!yle 1982 Anaya-
sasıyla cumhurba"kanına 1924 ve 1961 anayasalarından farklı olarak daha gen!" 
yetk!ler ver!lm!" ve Devlet organlarının uyumlu b!r "ek!lde çalı"masının tem!n! 
!ç!n cumhurba"kanının daha faal olmasına yönel!k düzenlemeler yapılmı"tır. Ayrı-
ca 2007’de yapılan Anayasa de#!"!kl!#! !le cumhurba"kanının halk tarafından seç!l-
mes! yönünde düzenleme yapılması Cumhurba"kanlı#ı kurumunu Devlet yönet!-
m!nde daha öneml! hâle get!rm!"t!r. 



Devlet!n ve m!llet!n b!rl!#!n! tems!l eden cumhurba"kanları, Devlet!n ba"ı 
olarak Anayasanın uygulanmasını ve Devlet organlarının düzenl! ve uyumlu çalı"-
masını gözett!kler! g!b! konu"malarıyla da tar!he geçm!"lerd!r. Cumhurba"kanları 
tarafından farklı dönemlerde yapılan bu konu"malar Türk!ye Cumhur!yet!’n!n kısa 
tar!h! n!tel!#!nded!r. De#!"en "artlara paralel olarak toplumsal d!ldek! ve Devlet 
gündem!ndek! de#!"!m! de gözler önüne seren bu konu"malar, Devlet!n hafızası 
n!tel!#!nded!r.

Devlet hafızasının canlı tutulması, Türk!ye Cumhur!yet!’n!n gelece#!n!n !n-
"ası !ç!n gerekl! tecrüben!n sa#lanması açısından son derece öneml!d!r. Cumhur-
ba"kanlarının konu"maları b!r bakıma tar!he dü"ülen notlardır. Bunlar, gelecek 
nes!ller açısından ders n!tel!#! ta"ımaktadır. Ba"kanlı#ımız tarafından yapılan bu 
çalı"manın, bu yönüyle öneml! b!r bo"lu#u dolduraca#ına !nanıyorum.

Cem!l Ç"ÇEK
TBMM Ba#kanı



K"taba Da"r

Parlamenter s!stemlerde yürütme !k! ba"lıdır ve aynı zamanda Devlet!n ba"ı 
olan Cumhurba"kanları, yürütmen!n sembol!k kanadını olu"tururlar. Parlamenter 
s!stem gelene#!nde Cumhurba"kanları, yasama yılının !lk gününde geçm!" yılın b!r 
de#erlend!rmes!n! yapmak ve gelecek yıla a!t tesp!t ve öner!lerde bulunmak üzere 
Mecl!sler!n açılı" konu"malarını yapab!l!rler.

Ülkem!z!n !lk Anayasası olan 1921 Anayasası, Mecl!s Hükümet! s!stem!-
n! ben!msemes!nden ve s!stem!n güçler b!rl!#! !lkes!ne dayanmasından ötürü, 
Anayasa’da Mecl!s’!n açılı"ının k!m tarafından yapılaca#ına da!r b!r düzenleme yer 
almamı"tır. Zaten Anayasa’nın yapıldı#ı dönemde Cumhur!yet de henüz !lan ed!l-
mem!"t!r ve b!r Cumhurba"kanı da yoktur.

1924 Anayasası, henüz parlamenter s!stem! ben!msememekle b!rl!kte 36’ıncı 
maddede "u kurala yer verm!"t!r;

“Cumhurba!kanı her yıl Kasım ayında hükümet"n geçen yıldak" çalı!maları 
ve g"ren yıl "ç"nde alınması uygun görülen tedb"rler hakkında b"r söylev ver"r. 
Yahut söylev"n" Ba!bakana okutur.”

$ng!ltere Parlamentosunda, Hükümet tarafından yazılıp Kral tarafından Par-
lamento önünde okunan açılı" nutkunu andıran bu uygulamada d!rekt!f yönü a#ır 
basardı. Örne#!n, Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tar!h!ndek! TBMM’y! açı" 
nutkunu Ba"bakan Celal Bayar’a okutmu"tur.

1961 Anayasası, parlamento !le Cumhurba"kanını kes!n ç!zg!lerle b!rb!r!n-
den ayırmayı hede%em!" ve Cumhurba"kanlarının Mecl!s önünde konu"ma yap-
malarına !l!"k!n hükme yer vermem!"t!r. Bundan dolayı da bu dönemde Cumhur-
ba"kanlarının Mecl!s önünde yaptı#ı konu"ma bulunmamaktadır.

1982 Anayasası, 1924 Anayasasındak!  uygulamayı ger! get!rm!" ancak farklı 
b!r b!ç!mde düzenlem!"t!r. Anayasanın 104’üncü maddes!ne göre “Gerekl" gördü#ü 
takd"rde, yasama yılının "lk günü Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"nde açılı! konu!-
masını yapmak” Cumhurba"kanının yasamayla !lg!l! görev ve yetk!ler! arasında 
sayılmı"tır. Ancak bu yetk! Cumhurba"kanlarının takd!r!ne ba#lı bırakıldı#ından, 
Cumhurba"kanlarının k!m! zaman açılı" konu"malarını yapmadıkları görülmü"-
tür. Bu nedenlerle, Cumhurba"kanlarının açılı" konu"malarının varlı#ı Anayasal 
düzenlemelere ba#lı olarak de#!"m!"t!r.



Türk!ye Cumhur!yet!n! ve Devlet!n b!rl!#!n! tems!l eden Cumhurba"kanla-
rının Devlet Adamı olarak yaptıkları bu tür konu"malar geçm!"te yapılanları sor-
gulamak ve gelecekte yapılması gerekenlere !l!"k!n öner!lerde bulunmakla kalma-
yıp, tar!h! b!rer belge n!tel!#! de ta"ırlar. Bu konu"malar Hükümet !le Parlamento 
arasındak! b!r görü" alı"ver!"! çerçeves!n! b!r hayl! a"an ve gelecek nes!llere yol 
gösteren, hedef ç!zen ve o güne kadar yapılmı" olanların gerekçes!n! ortaya koyan 
çok de#erl! b!rer kaynak n!tel!#!nded!r. Bu kaynakların gelecek nes!ller de dah!l 
vatanda"ların heps!ne ula"tırılması ve sürekl! kılınması b!r k!tap !ç!nde derlenme-
ler!yle mümkün olacaktır. Bu nedenle bu güne kadar Cumhurba"kanlı#ı yapmı" 
olan Mustafa Kemal Atatürk, !smet !nönü, Celal Bayar, Kenan Evren, Turgut Özal, 
Süleyman Dem"rel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün TBMM’y! açı" konu"-
maları bu k!tapta derlenm!"t!r.

Mecl!s tutanaklarından yararlanılarak hazırlanan ve tar!hsel belge n!tel!#! 
ta"ıyan derlemede, dönem!n Anayasa hükümler! neden!yle açılı" konu"ması yap-
mamı" olan Cumhurba"kanları Cemal Gürsel, Cevdet Sunay ve Fahr" Korutürk’ün 
konu"malarına k!tapta yer ver!lmem!"t!r.



Turgut Özal
(1927 -1993)

1927 yılında Malatya’da do#du. 1950 yılında $stanbul Tekn!k Ün!vers!tes!’nden 
Elektr!k Mühend!s! olarak mezun oldu. 1952 yılında A.B.D’ne g!derek ekonom! 
tahs!l! gördü. Türk!ye’ye döndükten sonra Elektr!k $"ler! Etüd $dares! Genel Müdür 
Yardımcısı oldu ve Türk!ye’n!n elektr!f!kasyonu !le !lg!l! projelerde çalı"tı. 1961-62 
yılları arasında askerl!k h!zmet!n! M!ll! Savunma Bakanlı#ı B!l!msel Danı"ma Ku-
rulu üyes! olarak !fa ett! ve Devlet Planlama Te"k!latı’nın kurulmasına katkıda bu-
lundu. Bu sırada, Ortado#u Tekn!k Ün!vers!tes!’nde ders de verd!. B!r süre Ba"ba-
kanlık Tekn!k Uzmanlar Kurulu Üyes! olarak çalı"tı ve 1967-71 yılları arasında da 
Devlet Planlama Te"k!latı Müste"arlı#ı görev!n! yürüttü. Ekonom!k Koord!nasyon 
Kurulu, Para ve Kred! Kurulu, RCD Koord!nasyon Kurulu ve AET Koord!nasyon 
Kurulu ba"kanlıklarında bulundu.

1971-1973 tar!hler! arasında Dünya Bankası’nda danı"man olarak çalı"tı. 
Türk!ye’ye döndükten sonra çe"!tl! sına! kurulu"larda çalı"tı ve 1979 yılı sonlarına 
do#ru Ba"bakanlık Müste"arı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Te"-
k!latı Müste"arlı#ı görev!n! de vekaleten yürüttü.

12 Eylül 1980 müdahales!nden sonra kurulan hükûmete ekonom!k !"lerden 
sorumlu Ba"bakan Yardımcısı olarak atandı. 1982 yılında bu görev!nden !st!fa 
ett!. 1983 yılında Anavatan Part!s!’n! kurdu ve aynı yıl yapılan genel seç!mlerde 
part!s!n!n ba"arılı olması üzer!ne hükûmet! kurmakla görevlend!r!ld! ve böylece 
Türk!ye’n!n 19. Ba"bakanı oldu.

1987 yılında yapılan seç!mler sonrasında tekrar hükûmet kurdu ve ba"bakan 
olarak görev yaptı. 31 Ek!m 1989’da TBMM tarafından Türk!ye Cumhur!yet!’n!n 
8.Cumhurba"kanı olarak seç!ld! ve 9 Kasım 1989 tar!h!nde bu görev!ne ba"ladı. 17 
N!san 1993 tar!h!nde geç!rd!#! b!r rahatsızlık sebeb!yle görev! sırasında vefat ett!.





On Sek"z"nc" Dönem
Be#"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Eylül 1990 Cumartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: #smet Kaya Erdem
Kât!p Üyeler: Al! Sam! Akka" (Balıkes!r), Kad!r Dem!r (Konya)

 Cumhurba"kanı Turgut Özal

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!; Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 18’!nc! 
Dönem 4’üncü Yasama Yılına ba"ladı#ı bu günde, s!z de#erl! m!lletvek!ller!ne h!tap 
etmekten ayrı b!r mutluluk duyuyorum.

Sözler!me, demokrat!k rej!m!m!z!n vazgeç!lmez unsuru Büyük önder 
Atatürk’ün, “Hâk!m!yet kayıtsız "artsız m!llet!nd!r” !lkes!nde !fades!n! bulan m!llî 
!raden!n tems!lc!s! Yüce Mecl!s!n, bugüne kadar oldu#u g!b!, bundan böyle de, az!z 
m!llet!m!z!n, faz!let!ne yürekten !nandı#ı demokras!m!z! ya"atmada en büyük te-
m!natı te"k!l edece#!ne olan !nancımı !fade ederek ba"lamak !st!yorum. (ANAP 
sıralarından Alkı#lar)

Bu ves!leyle, modern, demokrat!k, la!k b!r hukuk devlet! olan Türk!ye Cum-
hur!yet!n!n kurucusu ve !lk Mecl!s Ba"kanı Büyük Atatürk’ü taz!mle anıyorum. 
Cumhurba"kanı olarak bu yüce çatı altında yem!n ett!#!m tar!hten bu yana geçen 
b!r yıla yakın zamanda, dünyada, özell!kle Avrupa’da ve çevrem!zde son derece 
öneml! ve ülkem!z!n bugününü ve yarınını yakından !lg!lend!ren gel!"melere, yen! 
köklü de#!"!kl!klere hep b!rl!kte tanık olduk. Ülkem!z, bu çalkantılı dönemde de 
!st!krar !ç!nde, hızla kalkınmaya devam ett!, daha da güçlend!.

Sayın m!lletvek!ller!,
1990’lı yıllara g!rerken, s!zlere, bazı güncel gel!"melerle !lg!l! görü"ler!m! an-

latmakta ve geç!rd!#!m!z on yıl !le, önümüzdek! on yılın b!r genel de#erlend!rme-
s!n! yapmakta fayda görüyorum.

1980’l! yıllar, ülkem!z!n, köklü ve çok kapsamlı de#!"!kl!kler! tam anlamıyla 
b!r transformasyonu gerçekle"t!rd!#! çok öneml! yıllar olmu"tur. Burada, 1980 yı-
lında ülken!n ne durumda oldu#unun b!r tablosunu ç!zecek de#!l!m; bunu hep!-
n!z gayet !y! b!l!yorsunuz. Yalnız, nereden nereye geld!#!m!z! tek b!r rakamla !fade 
etmek gerek!rse, o yıl !thalatımızın 6,5 m!lyar dolar c!varında oldu#unu, bunu da 
çok büyük sıkıntılar pahasına gerçekle"t!reb!ld!#!m!z!, bu yıl !se, bu rakamın 3 kat 
artarak, 19 m!lyarı geçece#!n! söylemem kâf!d!r sanırım. Üstel!k, bunu, esk!den 
oldu#u g!b!, dı"arıdan büyük m!ktarda kred! almak suret!yle de#!l, aynı zamanda 
döv!z rezervler!m!z! de artırarak sa#lamı" bulunuyoruz.



&!md!, geçt!#!m!z on sene !ç!ndek! öneml! de#!"!kl!kler!n yapıldı#ı sahalara 
b!r göz atalım: Bunlar, esas !t!bar!yle, ana altyapının çok büyük ölçüde tamamlan-
ması, hızlı "eh!rle"men!n b!zler! kar"ı kar"ıya bıraktı#ı bazı öneml! meseleler!n hal-
led!lmes! ve !ç!ne kapalı b!r ekonom!k yapıdan, serbest p!yasa ekonom!s!ne geç!"-
t!r. Bu çabalar, ekonom!m!ze, günlük ya"antımıza neler get!rm!"t!r... Ev!m!zde, !"-
yer!m!zde, fabr!kamızda, elektr!k kes!nt!s!n! sık sık ya"adı#ımız, dı"arıdan elektr!k 
aldı#ımız yıllar çok uzak de#!l. Bugün !se, kentler!m!z, kasabalarımız, köyler!m!z, 
hatta, çok büyük sayıda, mezralarımız büyük ekser!yet!yle ı"ıl ı"ıl... Romanya’ya, 
Bulgar!stan’a elektr!k satıyoruz.

Telekomün!kasyon, dünyanın en uzak kö"eler!n! yanı ba"ımıza get!rd!. &e-
h!rlerarası konu"maların yapılamadı#ı, m!lletlerarası konu"maların mümkün ol-
madı#ı yıllardan bugünlere geld!k. Artık, yurdun en ücra kö"es!nden dünyanın 
her tarafına, d!j!tal otomat!k s!stemle telefon ba#lantısı kuruyoruz, otomob!lden 
otobüse, gem!den, uçaktan telefonla konu"ab!l!yoruz.

Artık, s!yah-beyaz tek kanal telev!zyon yer!ne 6 kanallı renkl! telev!zyon sey-
red!yoruz. Karayollarında da çok büyük gel!"meler sa#lanmı", mevcut devlet yolu 
a#ımızın üzer!ne, yepyen! b!r otoyol s!stem! devreye g!rmeye ba"lamı"tır. Halen b!r 
kısmı tamamlanmı" olan !n"a hal!ndek! 1500 k!lometrel!k bu s!stem!n, önümüzde-
k! 10 yıl zarfında 4 b!n-8 b!n k!lometreye varması beklenmekted!r. Benzer b!r hızlı 
gel!"me, l!manlarımızda, hava meydanlarımızda ve havayollarında ya"anmaktadır. 
Bu on yıllık dönemde çok büyük sayıda baraj tamamlanmı"tır. Sulanan alanlar ge-
n!"lem!"t!r. Bunlar arasında dev b!r proje olan Güneydo#u Anadolu Projes! (GAP 
Projes!) çok hız kazanmı"tır. Ha'a ba"ında, dünyanın dördüncü büyük barajı 
Atatürk Barajının gövde yapısının hem de rekor b!r zamanda tamamlanmasının 
gururunu m!lletçe hep b!rl!kte ya"adık. Yüzde 6’ya varan "eh!rle"men!n get!rd!#! 
muazzam b!r konut !ht!yacı vardı... Bu amaçla büyük fonlar olu"turuldu; Türk!ye, 
adeta b!r "ant!yeye dönü"tü. $n"aatına ba"lanan 753 b!n konuttan, bu sene sonu 
!t!bar!yle, muhtemelen 500 b!n! tamamlanmı" olacaktır. Savunma sanay!! alanında 
da büyük atılımlar yapılmı"tır. Bunun en canlı, en gurur ver!c! örnekler!nden b!r!, 
F-16 sava"an "ah!nler, Türk!yem!zde yapılmaktadır.

Sayın M!lletvek!ller!,
Ülkem!zde uygulanan serbest p!yasa ekonom!s!n!n sa#ladı#ı yararlar günlük 

ya"antımıza yansımaya devam ed!yor. Hatırlayacaksınız, 1980’I! yılların ba"ların-
da, Türk L!rası d!#er paralar kar"ısında serbestçe alınıp-satılamazdı ve yurt dı"ına, 
tur!st!k amaçla, ancak !k! yılda b!r defa g!d!leb!l!rd!; bugün !se, döv!z sıkıntımız 
kalmamı"tır. Döv!z rezervler!m!z rekor b!r sev!yeye, 11 m!lyar dolara yakla"makta-
dır. Türk L!rası tam konvert!b!l!teye geçm!"t!r. Serbest bölgeler kurulmu"tur.

F!nansal k!ralama s!stem!, modern bankacılık ekonom!k ya"antımıza g!rm!"-
t!r. Katma de#er, verg! !ades! g!b! !ler! verg! s!stemler! get!r!lm!"t!r. Kurulan menkul 
kıymetler borsası büyük atılım !ç!nded!r. Para, fa!z, alınan mal ve h!zmetler serbest 
p!yasa ekonom!s! kurallarına göre fonks!yonlarını yapmaktadır. Bu pol!t!kaların 
b!r d!#er veçhes! de, özel sektöre ver!len önem olmu"tur. Devlet, ekonom!k hayatta 
müdahalec! olmaktan çıkarılmı", tanz!m ed!c! yönü a#ır basar hale get!r!lm!"t!r. Bu 
anlayı" !çer!s!nde !kt!sadî devlet te"ekküller!m!z!n özelle"t!r!lmes!ne öncel!k ver!l-
m!"t!r. &erbet p!yasa ekonom!s! uygulamalarının b!r sonucu olarak, b!r de !hracatı-
mızın artı"ına ve kompoz!syonundak! de#!"!kl!#e d!kkat çekmek !st!yorum.



1970’I! yılların sonunda petrol faturamızı dah! kar"ılamayan 2,9 m!lyar do-
larlık !hracatımız, bu yıl 13 m!lyar dolara ula"acaktır. Bu !hracat !ç!nde sanay! 
ürünler!m!z!n payı 1980’de yüzde 35’! zor bulurken, bugün bu pay yüzde 82’ye 
yükselm!"t!r.

Bütün bunlardan çıkan sonuç ned!r? &unu, hep b!rl!kte, m!lletçe, rahatlıkla 
söyleyeb!l!r!z: 1980 yılında ba"layan bu yen! !st!kamet, 1990’lı yıllara g!rd!#!m!zde 
hedef!ne ula"mı"tır. Yaptı#ımız hamleler, ve ülkem!z!n bu büyük ba"arısı, ba"ka-
larına örnek göster!lmekted!r. Serbest p!yasa ekonom!s!ne adım atan Do#u Bloku 
ülkeler!, b!z!m tecrübeler!m!zden !st!fade etmek !ç!n kapımızı çalmaktadırlar. Ge-
çen on yılın muhasebes!n! yaptı#ımızda, bu büyük de#!"!kl!kler!n b!zlere h!çb!r 
problem get!rmem!" oldu#u, tab!atıyla söylenemez; ama, "unu söylemey! b!r borç 
b!l!yorum; Bu problemler, dü"ünüldü#ü boyutlarda olmamı"; m!llet!m!z!n cesare-
t!, fedakârlı#ı sonucu, daha kolay halled!leb!l!r hale gelm!"t!r.

Bu de#!"!kl!kler sonucu yükselen en%asyon, 1990 senes!nde süratle !nmeye 
ba"lamı"tır. Temmuz 1989’da geçen sene toptan e"ya f!yatları endeksler!ne göre 
yüzde 74,6 olan en%asyon, bu sene Temmuz 1990’da yan! 12 ay sonra, yüzde 46,4’e 
!nm!"t!r. D!#er tara'an, Devlet $stat!st!k Enst!tüsü tahm!nler!ne nazaran, bu yıl, 
gayr! safî m!llî hâsıla artı"ı, yan! m!llî gel!r, sab!t f!yatlarla, yüzde 10 g!b! rekor 
b!r artı" gösterm!"t!r. Ayrıca, bu artı"a tes!r eden öneml! b!r faktör olarak, sanay! 
sektörümüzdek! gayr! safî m!llî hâsıla artı"ının da, yüzde 11,7 olması, çok mem-
nun!yet ver!c!d!r. Bütün bunlar !k! gerçe#! ortaya koymaktadır. B!r!nc!s!, son on 
yıldak! çabalarımızın, fedakârlıklarımızın, Türk!ye’y! !ler!ye götürme azm!m!z!n 
meyveler!n! toplamaya ba"ladık. $k!nc! öneml! husus, Cumhur!yet tar!h!m!zde son 
kırk yıldır, her on senede b!r kar"ıla"ılan ekonom!k kr!z!n, ana sebeb! olarak gös-
ter!len kalkınma hızımızın, yüzde 7’y! a"ması hal!nde, ödemeler denges!n!n derhal 
bozulması keyf!yet! artık ortadan kalkmı"tır. Ba"ka b!r dey!"le, ödemeler denges!, 
kalkınmamızın önünde b!r darbo#az olmaktan çıkmı"tır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Önümüzdek! on yıl, 1980’l! yıllardan farklı olacaktır. Bu on yılda, daha öncek! 

on yılda oldu#u g!b!, ekonom!k meseleler!m!ze önem vermeye devam edece#!z; 
ama, bu dönem, esas !t!bar!yle, kend!m!z! 21’!nc! Yüzyılın b!lg! ve yüksek teknoloj! 
ça#ına hazırlayaca#ımız dönemd!r. Ba"ka b!r dey!"le, b!r geç!" dönem! olacaktır. 
1970’l! yıllarda b!zde de pek moda b!r slogan hal!ne get!r!len a#ır sanay!, artık, 
yer!n! yüksek teknoloj!ye terk etmekted!r. Vakt!yle dünyada tarımla ba"layan ge-
l!"me, zamanla sanay!e kaymı" ve san!yede otomasyonun hâk!m olması sonucu, 
!st!hdamın yöneld!#! h!zmet sektörü, !ler! ülkelerde a#ırlık kazanmaya ba"lamı"tır. 
Türk!ye’de de, h!zmet sektörü önümüzdek! yıllarda büyük a#ırlık ta"ıyacaktır. Yal-
nız, h!zmet sektörü çok kal!tel! eleman !ster; b!lg! b!r!k!m!, yüksek profesyonelle-
r!n çalı"tı#ı b!r sektördür. Türk toplumunun, h!ç "üphe yok k!, gelece#!, bedenen 
sa#lıklı, ça#da" b!lg!lerle mücehhez yen! nes!ller yet!"t!rmedek! ba"arımıza ba#lı-
dır. Gel!"en, modernle"en Türk!yem!zde, e#!t!m!n yaygınla"tırılması ve kal!tes!n!n 
yükselt!lmes!, önde gelen !k! öncel!#!m!zden b!r!d!r. E#!t!m!n sadece okullarla sı-
nırlı kalmaması, hayatımızın her sahasına yayılması ayrı b!r hedef!m!z olmalıdır. 
D!#er öncel!#!m!z !se sa#lıktır; b!rçok reforma !ht!yacı olan b!r alandır ve devlet!n 
a#ırlı#ı hem bu alana, hem de e#!t!me kaydırılmalıdır. Buna kar"ın, e#!t!m ve sa#lık 



alanlarında merkez!yetç!l!kten uzakla"ılması, v!layetler, !lçeler, kasabalar g!b! yer-
le"!m b!r!mler!nde vatanda"ın do#rudan katkısını ve katılımını sa#layacak düzen-
lemelere g!d!lmes! gerekecekt!r. Bu suretle, halkımız, okuluna, hastanes!ne daha 
fazla sah!p çıkacaktır. Devlet de, bu yoldak! g!r!"!mler maddî ve manevî destek 
vermel!d!r. Sonunda, hem devlet hem de vatanda" bundan kazançlı çıkacaktır.

Geçen senek! konu"mamda önemle de#!nd!#!m bu hayatî konuların bu yıl da 
altını ç!zmekte fayda gördüm. Burada, o konu"mamdak! bütün hususları tekrarla-
mak !stem!yorum; ama, !nsan hakları konusunda olsun, çevren!n korunmasında 
olsun, d!#er konularda olsun, o zaman !fade ett!#!m görü"ler!, ayrı !nançla, bugün 
de aynen muhafaza ett!#!m! bel!rtmekte yarar görüyorum; çünkü, bu meseleler uy-
gar olmanın m!henk ta"larıdır. Önümüzdek! on yılda Türk!ye’y! parlak b!r gelece-
#!n bekled!#!ne bütün sam!m!yetle !nandı#ımı, s!zlere burada bel!rtmekten ayrı b!r 
zevk ve gurur duyuyorum.

Sayın m!lletvek!ller!,
2 A#ustos günü Irak’ın Kuveyt’! !"gal!yle ba"layan ve bölgem!zde !st!krarı ve 

dünya barı"ını tehd!t eden gel!"meler!n, ülkem!z ekonom!s!ndek! bu fevkalade 
olumlu seyr!, maalesef, b!r ölçüde etk!lemes! kaçınılmazdır. $nancım, Türk ekono-
m!s!n!n bu bunalımı gö#üsleyecek güce sah!p oldu#udur.

Türk!ye’n!n hemen yanıba"ında cereyan eden ve ülkem!z! yakından !lg!len-
d!rd!#! kadar da etk!leyen bu had!seler, ba"ından !t!baren, tarafımızdan büyük b!r 
hassas!yetle tak!p ed!lm!" ve de#erlend!r!lm!"t!r.

Pol!t!kamız, uluslararası hukuka da!ma saygılı davranmı" ve sorumlulukla-
rını müdr!k b!r ülke olarak m!llî menfaatlarımızın gerekler! !st!kamet!nde tesp!t 
ed!lm!"t!r. Ben, had!sen!n ba"lamasıyla b!rl!kte, M!llî Güvenl!k kurulu ve Bakanlar 
Kurulunu bu amaçlarla topladım. Ba"ta ABD Ba"kanı Bush, Suudî Arab!stan Kralı 
ve Kuveyt Em!r! olmak üzere, bölgede ve Batı’da, had!selerle yakından !lg!l! b!rçok 
l!derle telefon görü"meler!m oldu.

K. KEMAL ANADOL ($zm!r) - Ba"bakan ne yaptı?
CUMHURBA&KANI TURGUT ÖZAL (Devamla) - Bu görü"meler, b!z!, ha-

d!seler!n cereyan ve muhtemel seyr! hakkında, !lk elden b!lg! sah!b! kılmı"tır; ayrı-
ca, kend!ler!ne, görü"ler!m!z! ve tutumumuzu aktarma !mkânını bulduk.

Pol!t!kamız, esas !t!bar!yle, Irak’ın Kuveyt’ten kayıtsız "artsız çek!lmes!; 
Kuveyt’!n ba#ımsızlık, egemenl!k ve toprak bütünlü#ünün !hyası ve me"ru Kuveyt 
yönet!m!n!n ger! dönmes!n! sa#lamaya yönel!k olmu"tur. Bu çerçevede B!rle"m!" 
M!lletler Güvenl!k Konsey!n!n aldı#ı kararlar tarafımızdan desteklenm!" ve va-
zed!len ekonom!k yaptırımlar süratle uygulamaya konulmu"tur. D!kkat ed!l!rse, 
Güvenl!k Konsey!n!n kararları, oyb!rl!#! !le alınmı" kararlardır ve tar!hte !lk defa, 
bütün dünya, b!r tecavüz kar"ısında b!rle"m!"t!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
Günümüzde, ekonom!k ve pol!t!k gel!"meler çok süratl! cereyan etmekted!r. 

Önümüzdek! on yıllık dönemde bu hareketl!l!#!n daha da artaca#ı muhakkaktır. 
$ç!nde bulundu#umuz yüksek teknoloj! ve telekomün!kasyon ça#ında, had!seler!n 
çok yakından tak!b!, anal!z! ve süratle karar ver!lmes! gere#! ortadadır. Bu bakım-



dan, manevra kab!l!yet!m!z!n bu !ht!yaca cevap vereb!lecek "ek!lde, gen!" olması 
gerekl!d!r. Hatta, klas!k d!plomat!k kanallar, bu ser! gel!"meler!n ger!s!nde kalab!l-
mekted!r.

&u da gerçekt!r k!, dünyadak! de#!"!m, Türk dı" pol!t!kasının parametreler!-
n! gen!"letm!"t!r. Bu söyled!kler!m!n en t!p!k m!sal!, Türk!ye’n!n, B!rle"m!" M!l-
letler Güvenl!k Konsey!nde ambargo kararı alınmasının hemen akab!nde, süratle 
hareket ederek, ekonom!k yaptırımları uygulamaya koymasıdır. Bu "ek!lde hare-
ket etmem!z, ülkem!z!n dünya nezd!ndek! !t!barını artırmı" ve Türk!ye’y! dünya 
kamuoyu önünde ön plana çıkarmı"tır. Ambargo kararının b!r veya !k! gün geç 
alınması, yarattı#ımız olumlu etk!y! azaltacak; hatta, bu kararı baskı altında aldı#ı-
mız !zlen!m!n! kes!nl!kle yaratacaktı. Türk!ye’n!n bu ambargonun etk!n olmasında 
oynadı#ı k!l!t rolü herkes tesl!m etmekted!r. Etk!n b!r ambargonun tes!s ed!lm!" 
olması !se, meselen!n b!r s!lahlı çatı"maya dönü"meden halled!leb!lmes! !ht!mal!n! 
kuvvetlend!rm!"t!r. Bu da, hem Türk!ye’n!n, hem bütün !lg!l! tara%arın menfaat!ne 
olmu"tur.

Sayın m!lletvek!ller!,
Türk!ye, bölges!nde b!r !st!krar unsuru, güçlü b!r ülked!r; hem Batı, hem Do#u 

nezd!nde vazgeç!lmez b!r ülked!r ve aralarında b!r köprüdür. Had!seler bu gerçe#! 
b!r kere daha gözler önüne serm!"t!r. Bu gerçe#!n b!z!m tarafımızdan söylenmes!n-
den z!yade, ba"kaları tarafından tesl!m ed!lm!" olması öneml!d!r.

Ambargo konusunda aldı#ımız kes!n ve kararlı tutum, bu konuda öneml! me-
safe alınmasına yaramı"sa da, bu dah! tek ba"ına yeterl! de#!ld!r. Bu hususun tem!n 
ed!leb!lmes! ve Türk!ye’n!n menfaatler!n!n tam manasıyla gözet!leb!lmes!, bundan 
sonra !zleyece#! pol!t!kanın d!nam!#!yle de yakından !l!"k!l!d!r.

Hemen yanıba"ımızdak! Körfezde cereyan eden gel!"meler tab!atıyla, ülke-
m!z! çok yakından alakadar etmekted!r. Bu bakımdan, bölgede sadece kr!z sıra-
sındak! gel!"meler!n de#!l, kr!z sonrası ortaya çıkab!lecek de#!"!kl!kler!n ülkem!z 
üzer!ndek! etk!ler!n! de gözden h!ç uzak tutamayız. Onun !ç!nd!r k!, bu olu"um-
lara tes!r edecek b!r konumda olmamız ve d!nam!k b!r pol!t!ka !zlemem!z gere#! 
vardır. B!r ba"ka !fadeyle, bu Körfez bunalımında çek!ngen, kararsız, ba"kalarının 
karar vermes!n! bekleyen b!r tutum !tt!haz etmem!z dü"ünülemez. Aks! takd!rde, 
Türk!ye’n!n âl! menfaatler!n!n söz konusu oldu#u b!r meselede, tes!rl! b!r ülke olma 
!mkânını büyük ölçüde kaybedece#!m!z a"!kârdır.

Bu !t!barla, huzurunuzda, Hükümete, Anayasamızın 92’nc! maddes!nde ka-
yıtlı, sava" hal! !lanı !zn! har!ç, d!#er !z!nler!n ver!lmes!n! tavs!ye ed!yorum. (ANAP 
sıralarından Alkı#lar)

K. KEMAL ANADOL ($zm!r) - Tavs!ye edemezs!n!.. Mecl!s!n üstünde de#!l-
s!n. (ANAP sıralarından gürültüler)

HÜSNÜ OKÇUO(LU ($stanbul) - Anayasada böyle b!r yetk!n!z yok.
CUMHURBA&KANI TURGUT ÖZAL (Devamla) - Bu !t!barla, huzurunuz-

da, bu had!seler!n seyr!ne göre...
HÜSNÜ OKÇUO(LU ($stanbul) - ANAP Genel Ba"kam de#!ls!n!z, ANAP 

Grubunda de#!ls!n!z.



CUMHURBA&KANI TURGUT ÖZAL (Devamla) - Bu !t!barla, huzurunuz-
da, Hükümete Anayasamızın 92’nc! maddes!nde kayıtlı, sava" hal! !lanı !zn! har!ç, 
d!#er !z!nler!n ver!lmes!n! tavs!ye ed!yorum.

K. KEMAL ANADOL ($zm!r) - M!llet!n Mecl!s! burası; tavs!ye edemezs!n!..
YILMAZ SANÎO(LU (Ordu) — Sus ulan!
K. KEMAL ANADOL ($zm!r) — M!llet!n Mecl!s! burası sen!n de#!l.
HÜSNÜ OKÇUO(LU ($stanbul) — Sen, Anayasanın, Mecl!s!n üstünde de-

#!ls!n.
CUMHURBA&KANI TURGUT ÖZAL (Devamla) — Bu, had!seler!n seyr!-

ne göre süratle hareket etme kab!l!yet!n! elde tutma !mkânı verecek, d!nam!k b!r 
pol!t!ka !zlemem!ze çok yardımcı olacaktır. Ülkem!z!n, !ler!de telaf!s! çok zor b!r 
durumla kar"ıla"maması !ç!n, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, Hükümete, tavs!ye 
ett!#!m !zn! verece#!ne !nanıyorum. (ANAP sıralarından bravo sesler", Alkı#lar)

Anayasasında bazı tahd!tler olan Japonya ve Federal Almanya dı"ındak! bü-
tün demokrat!k ülkeler!n bu hareket kab!l!yet!ne sah!p olduklarını da ayrıca mü"a-
hede ed!yoruz. Ayrıca, "unu özell!kle bel!rtmek !st!yorum: Ülkem!z!n, herhang! b!r 
ülke !le, hele b!r kom"umuzla sava"a g!rme tasavvuru kes!nl!kle olamaz. B!z, Büyük 
Atatürk’ün “Yurtta sulh, c"handa sulh” prens!b!ne sımsıkı ba#lıyız. N!ce harb!n acı 
ve yıkıntılarını ya"amı" olan Türk M!llet!, barı"ın de#er!n! en !y! b!len m!lletler-
dend!r; ülkem!zde gerçekle"t!r!len gel!"men!n, kalkınmanın ancak sulh ortamında 
mümkün oldu#unun b!l!nc! !ç!nded!r. Bu "ek!lde hareket etmem!z, 21’!nc! Asrın 
e"!#!nde, 57 m!lyona varan nüfusuyla, büyük ve güçlü b!r Türk!ye, süratle de#!"en 
dünyadak! yen! durumları muhakkak leh!ne kullanab!lmel!d!r. Bu sayede, ülke-
m!z, 21’!nc! Yüzyılda, dünya ülkeler! arasında mümtaz yer!n! muhakkak alacaktır. 
Unutmayalım k!, Türk!ye, bu yen! dünyada yer!n! ve kader!n! tay!n etme gücüne 
her zamandan daha fazla sah!pt!r. (ANAP sıralarından Bravo sesler", Alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!,
Konu"mamın sonuna yakla"ırken b!rkaç öneml! konuya daha de#!nmek !st!-

yorum. Her "eyden evvel, Türk!ye’de, mümkün oldu#u kadar kısır çek!"melerden 
uzak, hayatî önem! ha!z meseleler etrafında toplanmı", b!rl!#!m!z! ve bütünlü#ü-
müzü her "ey!n üstünde tutan b!r yakla"ım !ç!nde olmamız elzemd!r. (ANAP sıra-
larından Bravo sesler", alkı#lar.)

Bazı m!saller vermek !st!yorum: Bunların ba"ında, serbest p!yasa ekonom!-
s!n!n !dame ett!r!lmes! gelmekted!r. Bugün, bütün !ler! ülkelerde, bu, çok açık b!r 
"ek!lde ortaya çıkmı"tır.

Do#u Bloku ülkeler! dah! aynı ç!zg!ye gelm!"t!r. Türk!ye, hızla gel!"mes!n! sür-
dürecekse, hang! part! !kt!darda olursa olsun, bu, ancak, rekabete dayalı serbest 
p!yasa ekonom!s! !ç!nde gerçekle"t!r!leb!lecekt!r. Ekonom!k gel!"mem!ze paralel 
olarak hızlı b!r "eh!rle"me sürec! !ç!nde oldu#umuzu da !fade etm!"t!m.

Beled!yeler!n, !l özel !dareler!n sorunlarının çı# g!b! büyüdü#ü b!r devrede, 
sorunlara part!lerarası b!r uzla"ma ve b!r ülke pol!t!kası yakla"ımıyla çözüm bu-
lunması en uygun yol olacaktır.



Ancak bu sayede, beled!yeler!m!ze, !l özel !dareler!m!ze daha !y! destek olun-
ması, daha fazla maddî !mkân sa#lanması ve vatanda"larımıza daha !y! h!zmet gö-
türülmes! !mkân dah!l!ne g!recekt!r. Bu bakımdan, gerekl! mevzuatın hazırlanma-
sında ve gerekl! d!#er tedb!rler!n b!r an önce alınmasında yarar görmektey!m. Bu 
tedb!rler zamanında alınmadı#ı takd!rde, !ler!de, altyapı sorunları, çevre sorunları, 
sa#lık sorunları dah!l, "eh!rler!m!zde çok büyük meselelerle kar"ıla"ılması kaçı-
nılmaz olacaktır. Onun !ç!n, !kt!dar olsun, muhalefet olsun, bütün s!yasî part!le-
r!m!z!n bu konuya elb!rl!#!yle çözüm aramaları lazımdır. Ben de, Cumhurba"kanı 
olarak, bu konuda s!yasî part!ler!m!ze her türlü deste#! vermeye hazırım. (ANAP 
sıralarından Alkı#lar)

D!#er öneml! b!r konu da, geçen yıl Cumhurba"kanlı#ı yem!n tören!nde, y!ne, 
Yüce Mecl!s!m!z!n önünde söyled!#!m g!b!, üç temel hürr!yet!n gel!"t!r!lmes! ve 
korunmasıdır. Bu hürr!yetler; dü"ünce hürr!yet!, d!n ve v!cdan hürr!yet! ve te"eb-
büs hürr!yet!d!r. Bu hürr!yetler!n, uygar dünyanın önde gelen ülkeler! arasında la-
yık oldu#umuz yer! almamızın vazgeç!lmez "artı oldu#unu unutmamamız gerek!r. 
Ancak bu hürr!yetler!n gel!"t!r!l!p, pek!"t!r!lmes! sayes!nded!r k!, toplumumuzda 
serbest ve !ler! dü"ünceye gem vuran b!rtakım tabuların yıkılması mümkün ola-
b!lecekt!r. Sözler!m! b!t!r!rken "unu b!lhassa !fade etmek !st!yorum: Körfez kr!z! 
dolayısıyla hep!m!z!n mü"ahede ett!#! öneml! b!r husus daha var; o da, bütün !ler! 
demokrat!k ülkeler!n, bu kr!z kar"ısında, !kt!darı !le muhalefet! !le b!r m!llî bütün 
olu"turduklarıdır. Ülkem!z!n de, bu bakımdan, yüksek menfaatler!m!z! ön planda 
tutan örnek b!r dayanı"ma serg!lemes!nde sonsuz yarar vardır.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Bu dü"üncelerle, yen! yasama yılının yüce m!llet!m!ze hayırlı olmasını temen-

n! ed!yor, hep!n!ze ba"arı d!lekler!mle b!rl!kte, sevg! ve saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından ayakta Alkı#lar)



On Sek"z"nc" Dönem
Altıncı Yasama Yılı
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Ba"kan: #smet Kaya Erdem
Kât!p Üyeler: Ertu$rul Özdem!r (Ordu), Müm!n Kahraman (Çanakkale)

 Cumhurba"kanı Turgut Özal

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 18’!nc! Dönem 5’!nc! Yasama Yılına ba"la-

dı#ı bu günde, s!zlere h!tap etmekten büyük mutluluk duyuyor, hep!n!z! sevg! !le 
selamlıyorum. (Alkı#lar)

Sözler!m!n ba"ında, m!llî !raden!n tek tems!lc!s! olan Yüce Mecl!s!n !lk Ba"ka-
nı, Cumhur!yet!m!z!n kurucusu Ulu önder!m!z Atatürk’ü taz!mle anıyorum. Onun 
b!zlere bıraktı#ı en mukaddes emanet!; modern, la!k ve demokrat!k b!r hukuk dev-
let! olan Türk!ye Cumhur!yet!n! ve “Hak"m"yet kayıtsız #artsız m"llet"nd"r” !lkes!n! 
büyük t!t!zl!kle koruyaca#ınıza !nancım tamdır, önümüzdek! yasama yılında da bu 
!nançla Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n sürdürece#! çalı"maların devlet!m!z ve 
yüce m!llet!m!ze hayırlı olmasını d!l!yorum.

Sayın m!lletvek!ller!,
Geçt!#!m!z yasama dönem!nde dünyada ve özell!kle bölgem!zde yer alan son 

derece öneml! gel!"melere, köklü de#!"!kl!klere hep beraber "ah!t olduk. Komün!st 
!deoloj!n!n yıkıldı#ı, Sovyetler B!rl!#! ve Do#u Blokunda total!ter s!stem!n çöktü#ü 
bu dönemde, tam bu olumlu gel!"meler!n get!rd!#! Do#u-Batı yakınla"ması ya"a-
nırken patlak veren Körfez kr!z! ve sava"ı, bütün dünyayı etk!leyen yen! ve öneml! 
b!r bunalım yaratmı"tır.

B!ld!#!n!z g!b!, Türk!ye, çok yakınında cereyan eden bu kr!z!, !zled!#! akt!f 
ve "ahs!yetl! pol!t!ka sayes!nde en az zararla atlatmı"; hatta, bunalımdan kazançlı 
çıkarak, dünyada büyük saygınlık kazanmı", sözü ed!l!r ve d!nlen!l!r ülke hal!ne 
gelm!"t!r. Ekonom!m!z, dünyayı t!treten böyle b!r "oka kar"ı koyab!lecek yapı ve 
güçte oldu#unu !spatlamı"tır.

Ülkem!z, bu çalkantılı dönem! de !st!krar !ç!nde geç!rm!" ve hızlı kalkınma-
sını rekor sev!yeye çıkararak sürdürmü"tür. Bu gerçek, bugün, ülkem!z!n vardı#ı 
!ler! noktayı kanıtlayan en öneml! örnek olarak telakk! ed!lmel!d!r. Temmuz ayı 
!ç!nde 32 yıl aradan sonra ülkem!z! z!yaret eden !lk ABD Ba"kanı sıfatıyla Bush’un 
sözler!nde !fades!n! buldu#u ve d!#er l!derler!n de tesl!m ett!#! g!b!, Türk!ye, son 
yıllarda dünyada b!r yıldız g!b! parlamaya ba"lamı"tır.



Sayın m!lletvek!ller!,
Bugün geld!#!m!z !ler! noktayı, bütün çabaların !nsanların mutlulu#u !ç!n 

sarf ed!lmes! gerekt!#!, dolayısıyla her "ey!n temel!n!, ferd! te"ebbüs, d!n, v!cdan 
ve dü"ünce hürr!yet!n!n olu"turdu#u felsefem!ze borçluyuz. Bundan 10-11 yıl önce 
olaylara do#ru te"h!s koymamız ve serbest pazar ekonom!s!ne geçmem!z sayes!nde 
bugünkü olumlu tablo ortaya çıkmı"tır. 150 yılı a"kın b!r süred!r b!ze yakı"tırılan 
“Hasta adam; Türkler b"r #ey yapamaz, yapsa yapsa Batılılar yapar” !majı kısa za-
manda s!l!n!p atılmı", en ba"ta ekonom!k, sosyal ve !darî konular olmak üzere, pek 
çok alanda büyük transformasyonlar gerçekle"t!r!lm!"t!r.

Türk M!llet!n!n kend! !rades!yle neler ba"arab!lece#! gözler önüne ser!lm!"t!r. 
Ekonom!m!z yapı de#!"t!rm!", !hracatımız tarıma dayalı olmaktan çıkarılıp sanay! 
mallarına yönelt!lm!", bunun sayes!nde, ödemeler denges! 150 yıldır !lk defa leh!-
m!ze sonuç vermeye ba"lamı"tır.

Kısaca, bazı örnekler vermek gerek!rse, 10 yıl önce kasaları bo" olup kred! 
arayan ülkem!z!n, bugün kasalarında yakla"ık 12 m!lyar dolar döv!z vardır ve bazı 
ülkelere 2,5 m!lyar dolar kred! vermektey!z.

B!r zamanlar elektr!k azlı#ından TV yayın saatler! M!llî Güvenl!k Kurulun-
ca tesp!t ed!l!r, Bulgar!stan’dan elektr!k alınırken, bugün, üret!m fazlamız olup, bu 
ülkeye elektr!k satmaktayız. Daha 1984 yılına kadar tek kanal ve s!yah - beyaz tele-
v!zyon varken, bugün, heps! renkl! altı kanalımız vardır; yayın süres! de ha'ada 30 
saatten 300 saat!n üstüne çıkmı"tır.

Cumhur!yet!n kurulu"undan 1980 ba"larına kadar, yurdumuzda barajla-
rın büyükler! ve ço#u yabancılar tarafından yapılmı"ken, 1984 yılından bugüne, 
yurdumuzda, barajların hemen hemen heps! Türk müteahh!t, mühend!s ve !"ç!s! 
tarafından yapılmı" ve yapılmaktadır; bunlara, GAP Projes!n!n en öneml! bölü-
mü olan Atatürk Barajı da dah!ld!r. Türk müteahh!t ve mühend!sler! artık, sadece 
yurdumuzda de#!l, yurt dı"ında da baraj ve b!rçok tes!s yapmakta, en !ler! ülkeler!n 
katıldı#ı !haleler! b!le kazanmaktadırlar. Bugün, Türk!ye, tamamen Türk f!nansma-
nı, müteahh!d!, mühend!s! ve !"ç!s!yle, h!çb!r yardıma !ht!yaç duymadan, Belç!ka, 
Hollanda ve Lüksemburg’un toplam araz!s!ne e"!t büyüklükte b!r araz!y! kapsa-
mına alan dev b!r GAP projes!n!, tek ba"ına, rekor b!r hızla gerçekle"t!rmekted!r. 
Gövde hacm! 6 tane Keban ve 1 Karakaya Barajına e"!t olan Atatürk Barajı, 4 yıl 2 
ay 15 gün g!b!, kısa b!r sürede tamamlanmı"tır. (ANAP sıralarından bravo sesler", 
Alkı#lar)

Harran Ovasının çatlamı" topraklarına su götürecek Urfa Tünel! geçen ay 
del!nm!"t!r. $k!nc! Urfa Tünel!n!n önümüzdek! ay yapılacak delme törenler!ne bu 
sefer !n"allah katılarak, bu büyük mutlulu#u yer!nde ya"ama fırsatı bulaca#ım. Bu-
gün, Türk!yem!zde her ay 3 F-16 jet uça#ı yapılmaktadır. Üret!len uçak sayısı 80 
kadar olup; !k!nc! 160 uçaklık part!n!n üret!m! de programlanmı"tır. Bu tes!slerde, 
ayrıca, üret!lecek 46 F-16 uça#ı da Mısır’a satılacaktır.

Türk!ye, kapalı kutu olmaktan çıkıp, dı" dünyaya hızla açılmı", ceb!nde döv!z 
ta"ıması yasaklanmı" vatanda"larının yurt dı"ına çıkı"ı tahd!de ba#lanmı" b!r ülke 
olmaktan çıkıp, Türk L!rasının konvertbl oldu#u, yan! dı"arıda rahatlıkla kullanı-
lab!ld!#! b!r ülke hal!ne gelm!"t!r. Daha on on!k! yıl önce en temel !ht!yaç madde-



ler!ne muhtaçken, bugün, her !stenen, her yerde bulunmaktadır. 1500 k!lometrel!k 
b!r otoyol "ebekes!, !n"a hal!nded!r.

500 b!n toplu konut kısa sürede !n"a ed!lm!"t!r. Halen 300 b!n yen! konut ya-
pılmaktadır. Bütün bunlar kısaca de#!nmek !sted!#!m bazı örneklerd!r. Aslında, her 
alanda büyük atılımlar yapılmı"tır ve bu örnekler! ço#altmak mümkündür. Bugün, 
Türk!ye, köprü, otoyol, modern havaalanları; çok güzel tur!st!k tes!sler!; do#algazı, 
en !ler! telefon ve d!#er haberle"me s!stemler!; modern bankacılı#ı; barajları; bü-
yük ve modern organ!ze sanay! bölgeler!, yüzlerce küçük sanay! s!teler!yle, altyapı 
h!zmetler!n! hızla tamamlamaktadır.

Memleket!m!zde, tam b!r, dü"ünce, v!cdan ve te"ebbüs hürr!yet! yerle"m!"; 
Türk!ye, bulundu#umuz bölgede b!r barı" ve !st!krar adası olmu"tur. H!ç "üphes!z, 
bazı sorunlarımız da vardır. Böyles!ne büyük b!r altyapı tes!s!yle, hızlı kalkınmanın 
en%asyona olumsuz etk!s! do#aldır; ancak, alınacak tedb!rler !le talepler!n makul 
sev!yeye get!r!lmes! sonucu, en%asyonun da kabul ed!leb!l!r b!r noktaya çek!lece-
#!ne yürekten !nanıyorum. Bunun dı"ında ba"ka bazı sorunlarımız da vardır; an-
cak, d!kkate "ayan nokta, bugünkü sorunlarımızın esk!ler!ne nazaran çok de#!"!k 
n!tel!k arz etmes!d!r. D!kkat ed!l!rse, bugün artık, b!r elektr!k kısıntısından veya 
köy yolu yapımı ya da telefon sıkıntısından söz ed!lmemekted!r. Ortaya, hızlı gel!"-
men!n yol açtı#ı yen! talepler çıkmı"tır. Hızla gel!"en kasabaların !lçe, !lçeler!n !se 
!l olma !stekler! g!b!...

Sayın m!lletvek!ller! kend!ler!ne gelen taleplerden çok !y! b!l!rler; artık, köy-
lerde her eve telefon vereb!lmek !ç!n, santralların 500’lük, 1000’l!k hale get!r!lmes!, 
!lçe veya !l olma talepler! güncel sorunlar olmu"tur. Son yıllarda, bu hızlı gel!"me 
sonucu, b!rçok kasaba !lçe, bazı !lçeler !se !l olmu"lardır. Hızlı gel!"men!n devamıy-
la, yakında !l sayısının daha da artması beklenmekted!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
Bugün, Türk!ye, bölges!nde !st!krar unsuru olan, güçlü b!r ülked!r. Türk!ye, 

b!rçok ülke tarafından örnek alınmaktadır. Yapılanlar, hep kalıcıdır; yaptıklarımız-
dan ger! dönü" mümkün de#!ld!r. Hang! s!yasî part! !kt!dara gel!rse gels!n bu s!s-
tem, de#!"meyecek b!ç!mde yer!ne oturmu"tur.

Geçt!#!m!z yıllarda ba"arılanları, en ba"ta, kavgasız, dövü"süz, huzur dolu 
b!r s!yasî ortama borçlu oldu#umuzu memnun!yetle !fade etmek !ster!m. Dünya-
dak! olaylar, s!yasî !st!krar olmadan kalkınma olamayaca#ını açık "ek!lde göster-
mekted!r. Gerçekten de, Türk!ye, yakın s!yasî tar!h!m!zde görülmem!" b!r !st!krar 
ortamını son yıllarda ya"amı"tır. Bu dönemde, huzur !ç!nde, !k! genel seç!m, !k! 
referandum ve mahallî seç!mler !drak ed!lm!"t!r. Aynı huzur ortamında, !st!krar 
!ç!nde, Türk!ye, üçüncü b!r genel seç!me g!tmekted!r. Bunların, bunalımlara yol 
açılmadan gerçekle"t!r!lmes! demokras!m!z adına kıvanç ve gurur ver!c!d!r. Bu, 
aynı zamanda, demokras!m!z!n, nasıl köklü ve ger! dönülemeyecek b!ç!mde yerle"-
t!#!n!n de güzel b!r kanıtıdır. Çok yakın s!yasî tar!h!m!z! hatırlarsak, bunun, büyük 
ve hamd ed!lecek b!r n!met oldu#unu herkes!n kabul etmes! gerek!r. (ANAP sırala-
rından bravo sesler", Alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!,
Ya"amakta oldu#umuz !st!krar ortamının kıymet!n!, etrafımızda cereyan 

eden gel!"melere b!r göz atarsak daha !y! anlarız. Bugün, Türk!ye, bulundu#u böl-



gede tüm kom"uları tarafından gıpta ed!len ülke durumundadır. Bütün ülkeler!n, 
özell!kle dünyadak! Türkler!n gözü ülkem!zded!r. Ülkem!z, Balkanlar, Ortado#u 
ve Ka)aslar’da büyük b!r !st!krar unsurudur. B!r an !ç!n dü"ünel!m; malum b!rkaç 
darbe hevesl!s! dı"ında, tüm dünyanın yürekten alkı"ladı#ı Sovyetler B!rl!#!nde de-
mokras!n!n yen!den tes!s! mümkün olmasaydı, bu dev ülken!n durumu ne olurdu? 
Darbec!ler!n, !k! gün boyunca, tüm dünyaya ya"attıkları end!"e dolu dak!kalar, bu 
soruya en güzel cevabı te"k!l etmekted!r. Ya b!zde de böyle b!r karı"ıklık olsa ne 
olurdu; gerçekle"t!rd!#!m!z böyle b!r kalkınma mümkün olur muydu? Herkes!n 
bu soruyu kend!ne sorması ve !y! dü"ünerek karar vermes! gerek!r. Küçük hesaplar 
terk ed!lmel!, !st!krar seç!lmel!d!r.

Türk!ye, son yıllarda büyük b!r hızla kalkınmasını sürdürür ve her alanda !le-
r!ye g!derken, kısa b!r süre önces!ne kadar heps! b!zden !ler! olan etrafımızdak! 
ülkeler de çe"!tl! nedenlerden dolayı ger!ye g!tm!"lerd!r. Böylece, Türk!ye’n!n önü-
ne tar!hî b!r fırsat çıkmı"tır. E#er yanlı"lık yapmazsak, !st!krar !ç!nde kalırsak, ül-
kem!z, bu tar!hî fırsattan, belk! 400–500senede geleb!lecek bu !mkândan !st!fade 
edeb!lecekt!r.

Ben!m de#erl! vatanda"larım, gel!n!z, Cenabı Hakkın Türk!yem!ze açtı#ı bu 
kapıdan, bu büyük kapıdan g!rel!m ve dörtyüz yıllık ıstırabımız sona ers!n. (ANAP 
sıralarından bravo sesler", Alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!, Sevg!l! vatanda"larım;
Hep!n!z!n b!ld!#! g!b!, 11 yıldır s!yaset sahnes!nde bulunmaktayım; altı yıl 

Ba"bakanlık yaptım, 22 aydır da en yüce makamda, devlet!me, m!llet!me h!zmet 
etmektey!m. Bu makamlara tepeden !nme gelmed!m; en ba"ta, s!zler!n teveccühü 
ve uzun yıllarımı verd!#!m devlet h!zmet!nde b!le#!m!n gücüyle, kademe kademe 
yükselerek geld!m. (ANAP sıralarından bravo sesler", Alkı#lar) Ba"bakanlı#ımdan 
önce, sırasıyla, Devlet Planlama Te"k!latı Müste"arlı#ı, Ba"bakanlık Müste"arlı#ı, 
Ba"bakan Yardımcılı#ı görevler!n! deruhte ett!m. Bütün bunlar, b!ze, Türk!ye’n!n 
sorunlarını çok yak!nen tanıma fırsatı verm!"t!r. $nsanın böyles!ne b!r tecrübeden 
sonra olayları kısır pol!t!k açıdan de#erlend!rmes! mümkün de#!ld!r. Her zaman 
oldu#u g!b!, sadece ve sadece memleket!m!z!n !y!l!#!n! ve gelece#!n! dü"ünmekte-
y!z.

Yürekten !nandı#ım kader ç!zg!m ben! bugün bu mevk!e get!rm!" bulunmak-
tadır. Bulundu#um mevk! de, do#ruyu söyleme, yanlı"a d!kkat çekme, uyarma gö-
rev!n! vermekted!r. Bu cümleden olarak, vatanda"larıma "unu söylemek !st!yorum: 
&u anda görülemeyen; ama, b!z!m g!b! tecrübelerden geçm!" k!"!lerce h!ssed!len 
bazı öneml! konular önümüzdek! dönemde ortaya çıkab!lecekt!r.

Seç!me yakla"ılan dönemlerde, bütün s!yasî part!ler, gerçekle"t!r!lmes! müm-
kün olmayan vaatler! arka arkaya sıralamaktadırlar. Bunun Türk!ye’ye get!rd!#! 
yükü ve !ler!de sebep olaca#ı çıkmazları görememeler! b!z! fevkalade üzmekted!r. 
Bunun örnekler! geçt!#!m!z seç!mlerde de görülmü"tür; tüm ç!'ç!ler!n ve esnafın 
banka borçlarının s!l!nece#! b!le vaat ed!lm!"t!r.

Bunun g!b! daha b!rçok "ey -b!r tab!rle ya#mur g!b!- seç!m önces!, ortaya atıl-
maktadır. Gerçekle"t!r!lmes! mümkün olmayan bu g!b! vaatler, Türk!ye’n!n büyük 
güçlüklerle tes!s ett!r!lm!" dı" kred!b!l!tes!n! de zayı%atmaktadır. Hesapsızca yapı-
lan bu tür vaatlerden hep!m!z zarar görürüz.



Gerek bugün gerek yarın, Cumhurba"kanı olarak, yetk!ler!m çerçeves!nde, 
el!mden geld!#! kadar bu duruma man! olmaya çalı"aca#ım; ancak, ben!m yetk!-
ler!m de sınırlıdır. Bu bakımdan, "!md!den, seç!me katılacak bütün s!yasî part!ler! 
!kaz ed!yorum: Yapılamayacak veya hesapsız davranı"lar sonucu ülkeye zarar ve-
recek vaatlerde bulunmaktan kaçınınız. Herhang! b!r vaatte bulunurken, ülken!n 
çıkarını ve toplumdak! dengeler! göz önünde bulundurunuz.

Bazılarının ho"una g!tmese de, yanlı"ları hep söylem!"!zd!r. Mesela, son za-
manlarda, b!rkısım send!kalara hadd!nden fazla para ver!lmes!n!n bütçe açı#ının 
büyümes!ne ve bazı sıkıntılara, denges!zl!klere yol açaca#ına d!kkat çekm!"t!m... 
Bundan sonra da, do#ruyu yanlı"ı, h!çb!r çıkar gözetmeks!z!n memleket!n !y!l!#! 
!ç!n söylemeye devam edece#!z.

Sayın m!lletvek!ller!, Çok sevg!l! vatanda"larım,
Israrla üzer!nde duruyorum; !st!krar, m!llî b!rl!k ve beraberl!k, hep!m!z!n dört 

elle sarılması gereken hususlardır. M!llî b!rl!k ve beraberl!#!m!z! gözbebe#!m!z g!b! 
korumalıyız. Bunun yılmaz savunucusu, m!llî b!rl!k ve beraberl!#!m!z !le huzu-
rumuzu bozmak !steyenler!n !se amansız tak!pç!s! olmalıyız. (ANAP sıralarından 
bravo sesler", Alkı#lar)

Gelece#!m!z açısından !st!krarın önem! büyüktür. Ba"latılan büyük projele-
r!n, olumlu !"ler!n b!t!r!lmes! gerekmekted!r, önümüzde 20 Ek!m seç!mler! vardır. 
$n"allah bu seç!mler! de huzur !ç!nde !drak ederek, demokras!m!z! daha da güç-
lend!rece#!z. S!ze, !st!krara, ho"görüye, Türk!ye’n!n gelece#!ne oy vermen!z! tavs!ye 
ed!yorum. (ANAP sıralarından Alkı#lar) Ülkey! karga"aya, anar"!ye, ger!ye götür-
memek s!z!n el!n!zded!r. Ülkey! !st!krarsızlı#a, bel!rs!zl!klere sürükleyeb!lecek ko-
al!syonlara, Allah’ın !zn!yle yol açmayınız. (ANAP sıralarından Alkı#lar)

Sevg!l! vatanda"larım,
Önümüzdek! seç!mde uygulanacak yen! b!r unsur, s!z vatanda"larımıza !ste-

d!#!n!z part!n!n !sted!#!n!z tek b!r adayını terc!h etme, böylel!kle onu öne çıkarma 
!mkânını verm!" olmasıdır. Yan!, mühürü hem !sted!#!n!z b!r part! !ç!n hem de b 
part!n!n terc!h ett!#!n!z b!r adayı !ç!n vuracaksınız. Bu terc!h! mutlaka kullanma-
nızı !st!yorum. Çünkü, böylece, m!lletvek!l! sıralamasını, part!ler de#!l b!zzat s!z 
yapıyorsunuz. D!#er b!r dey!"le, genel seç!m, s!z!n do#rudan seç!m!n!zle daha de-
mokrat!k oluyor, !lk defa yapılacak bu uygulamayı büyük t!t!zl!kle yer!ne get!rme-
n!z! bekl!yorum. Türk!yem!z, seçk!n b!r parlamento, s!z! layıkıyla tems!l edeb!lecek 
m!lletvek!ller!yle daha !ler!ye g!decekt!r.

Sayın m!lletvek!ller!, De#erl! vatanda"larım;
Ülkem!z, önümüzdek! aylarda !st!krar bozulmadı#ı takd!rde, 2000 yılına, dün-

ya ülkeler!n!n en ön sa%arında g!rmeye hazırlanmaktadır. 21’!nc! Asır, Türk!ye’n!n 
ve Türkler!n asrı olacaktır. (ANAP sıralarından Bravo sesler", Alkı#lar)

Yüce m!llet!m!z!n önünde, bu, tar!hî b!r fırsattır; bunun kıymet!n! b!lel!m; 
küçük pol!t!k hesaplarla bu fırsatı heba etmeyel!m. Ho"görülü olalım. Tabuları 
yıkmaya devam edel!m, demokras!y! da!ma daha !ler! götürel!m. En son örne#!n! 
Sovyetler B!rl!#!nde gördük. Demokras!ye, vatanda" olarak b!l!nçle sah!p çıkalım. 
Da!ma !ler!ye bakalım. $y! ve kal!tel! !nsan yet!"t!rel!m. 2000’l! yılların !ler! ülkes! 
olmanın b!r "artı da budur. E#!t!me, yüksek teknoloj!ye, b!lg!sayarlı hayata, b!lg! 



ve enformasyon akı"ına önem verel!m. Sa#lık ve e#!t!m alanlarında daha serbest 
uygulamalara geçel!m. Bürokras!y! daha da azaltalım. Günümüzde önem! artan 
çevre sorunlarına hâk ett!#! önem! verel!m, gerekl! özen! gösterel!m. Ancak bu sa-
yede, çocuklarımıza, torunlarımıza daha güzel, daha hür, daha müre*eh b!r Türk!-
ye bırakab!l!r ve 2000’I! yıllara !ler! ve modern b!r ülke olarak g!rer!z. Türk!ye’n!n 
bütün bunları gerçekle"t!reb!lmes! !ç!n, önümüzdek! on yılı barı" ve !st!krar !ç!nde 
geç!rmes! gerek!r. K!mse yanlı" yapmasın. Herkes !y! dü"ünsün. Yanlı"lık yapıldı#ı 
takd!rde, bugün geld!#!m!z !ler! noktadan ger! dönmek, kazandı#ımız güzell!kle-
r!, ba"arıları, elde ett!kler!m!z! kaydederek, esk!n!n karanlık günler!ne dönmek an 
meseles!d!r. Çok d!kkatl! olup, Yüce M!llet!m!ze nas!p olmu" tar!hî b!r fırsatı kaçır-
mamalıyız. Ba"lanmı" !"ler! tamamlamalıyız. Karga"a ve !st!krarsızlık kayna#ı koa-
l!syonlara yol açmamalıyız. Bu yapıldı#ı takd!rde, Türk!ye, 2000 yılında, meden!yet 
alem!ne b!r güne" g!b! do#acaktır. (ANAP sıralarından bravo sesler", Alkı#lar)

Sayın m!lletvek!ller!,
Bu duygularla, yen! yasama yılını açıyor, s!zlere ba"arılar d!l!yor, !çten sevg!-

ler!m! sunuyorum. Cenabı Hakkın m!llet!m!ze yardımcı olmasını n!yaz ed!yorum. 
Ya"asın Türk!ye!. (ANAP sıralarından bravo sesler", ayakta alkı#lar)





Süleyman Dem"rel
(1924 -       )

Isparta’nın Atabey !lçes!ne ba#lı $slamköy’de do#du. $lkö#ren!m!n! do#du#u 
köyde, ortaokul ve l!sey! Isparta ve Afyon’da b!t!rd!. &ubat 1949’da $stanbul Tek-
n!k Ün!vers!tes! $n"aat Fakültes!’nden mezun oldu. Aynı yıl Elektr!k $"ler! Etüd 
$dares!’nde göreve ba"ladı. Önce 1949-1950, daha sonra 1954-1955 yıllarında 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!’nde barajlar, sulama ve elektr!f!kasyon konularında 
!ht!sas yaptı. 1954 yılında Barajlar Da!res! Ba"kanı, 1955 yılında da Devlet Su $"ler! 
Genel Müdürü oldu. 

1962-1964 yılları arasında serbest mü"av!r-mühend!s olarak çalı"tı. Aynı yıl-
larda Orta Do#u Tekn!k Ün!vers!tes!’nde su mühend!sl!#! konusunda dersler verd!. 
S!yasî ya"amına, 1962 yılında, Adalet Part!s! Genel $dare Kurulu üyel!#! !le ba"la-
dı. 28 Kasım 1964 tar!h!nde bu part!ye genel ba"kan seç!lmes!n!n ardından, ku-
rulmasını sa#ladı#ı ve &ubat-Ek!m 1965 tar!hler! arasında görev yapan koal!syon 
hükûmet!nde Ba"bakan Yardımcısı olarak görev aldı. 

10 Ek!m 1965’te yapılan genel seç!mlerde ba"ında bulundu#u AP, yüzde 
53 oy alarak tek ba"ına !kt!dar oldu. Bu seç!mlerde Isparta M!lletvek!l! olarak 
Parlamento’ya g!rd! ve Türk!ye’n!n 12. Ba"bakanı olarak hükûmet! kurdu. Bu 
hükûmet 4 yıl sürdü. 10 Ek!m 1969 tar!h!ndek! genel seç!mlerde de Adalet Part!s! 
y!ne tek ba"ına !kt!dar oldu. Böylece, 31. T.C. Hükûmet!’n! kurdu. Daha sonra, par-
t! !ç! b!r kr!z dolayısı !le, 32. T.C. Hükûmet!’n! kurmak durumunda kaldı.

12 Mart 1971 muhtırası üzer!ne, ba"bakanlık görev!n! bıraktı. 1971 !le 1980 
arasında, 1975, 1977 ve 1979’da 3 defa daha hükûmet kurdu. 12 Eylül 1980 mü-
dahales! üzer!ne görev! bıraktı ve 7 sene yasaklı olarak s!yaset dı"ı kaldı. 6 Eylül 
1987’de yapılan halk oylaması !le yasaklar kaldırıldı ve 24 Eylül 1987 tar!h!nde, 
Do#ru Yol Part!s! Genel Ba"kanlı#ı’na seç!ld!. 29 Kasım 1987’de yapılan genel se-
ç!mlerde Isparta M!lletvek!l! olarak tekrar TBMM’ye g!rd!. 20 Ek!m 1991 tar!h!nde 
yapılan genel seç!mler sonrasında, DYP !le Sosyaldemokrat Halkçı Part!’n!n b!ra-
raya gelerek kurdu#u 49. T.C. Hükûmet!’nde Ba"bakan olarak görev aldı. 30 ya"ın-
da genel müdür, 40 ya"ında önce part! genel ba"kanı, sonra ba"bakan olmu"; 



12 seneye yakla"an ba"bakanlık görev!nde, Türk!ye’n!n kalkınması ve gel!"-
mes!ne büyük h!zmetlerde bulunmu"tur. 6 dönem Isparta M!lletvek!ll!#! yapmı", 7 
sene yasaklı kalmı", 6 defa hükûmetten g!tm!", 7 defa hükûmet kurmu"tur.

16 Mayıs 1993 tar!h!nde, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! tarafından Türk!ye’n!n 
9. Cumhurba"kanı olarak seç!ld!. Dem!rel bu görev! 16 Mayıs 2000 tar!h!ne kadar 
sürdürdü.



On Dokuzuncu Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Eylül 1993 Çar"amba
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Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Geç!c! Ba"kan Yıldırım Avcı
Kat!p Üyeler: Geç!c! Kât!p Üye #brah!m Özd!" (Adana),
 Geç!c! Kât!p Üye Al! Günaydın (Konya)

 Cumhurba"kanı Süleyman Dem!rel

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı ve sayın m!lletvek!ller!,
Hep!n!z! sevg!yle, saygıyla selamlıyorum. Telev!zyonları ba"ında Mecl!s!m!-

z!n açılı"ını ve bu konu"mayı tak!p eden bütün vatanda"larımı da sevg!yle, saygıyla 
selamlıyorum.

1993-1994 yasama yılının Mecl!s!m!ze, m!llet!m!ze, memleket!m!ze hayırlı 
u#urlu olmasını Cenabı Allah’tan n!yaz ed!yorum.

Y!ne bu yılın hep!n!z !ç!n, hep!n!z!n "ahısları ve a!leler! !ç!n de mutluluklar 
get!rmes!n! Cenab-ı Allah’tan n!yaz ed!yorum.

8’!nc! Cumhurba"kanı merhum Turgut Özal’ın, 17 N!san 1993 tar!h!nde ebe-
d!yete !nt!kal etmes! üzer!ne bo"alan Cumhurba"kanlı#ına, Türk!ye Cumhur!yet! 
Anayasasının 102’nc! maddes!ne uyarak, 16 Mayıs 1993 tar!h!nde ben! seçt!n!z.

447 üyeden 431’!n!n katıldı#ı ve 4 adayın yer aldı#ı bu seç!m!n üzer!nden 100 
günü a"an süre geçt!. Türk!ye Cumhur!yet! Anayasasının s!ze verd!#! b!r görev!, 
kurallara tümüyle uyarak, v!cdan rahatlı#ı !çer!s!nde yer!ne get!rd!n!z.

Cumhurba"kanlı#ı de#!"!m!, Türk!ye’de, geçm!"te uzunca b!r süre end!"elere, 
kaygılara, "üphelere ve daha sonra tartı"malara sebep olmu"tur. 16 Mayıs tar!h!n-
den bu yana geçen süre !çer!s!nde, Cumhurba"kanlı#ı seç!m!yle !lg!l! olarak hemen 
hemen h!çb!r tartı"ma ve önemsenecek b!r ele"t!r! vuku bulmamı"tır. Bu, ülkede 
rahatlık yaratmı"tır.

Bu arada, Ba"bakanın Cumhurba"kanı seç!lmes!, b!r hükümet sorunu yarat-
mı"tır. Demokrat!k kurallara tamamen uygun olarak, o da çözüme kavu"mu"tur. 
Bunalım beklent!ler!n!n aks!ne, her "ey sükunet !ç!nde cereyan etm!", bu arada 
ülken!n h!çb!r !"! de aksamamı"tır. Böylece, ülkem!z ve demokras!m!z !t!bar ka-
zanmı"tır.

Demokrat!k kurallara uyuldu#u takd!rde çözüme ula"ılab!lece#!, her soru-
nun çözüme ula"ab!lece#!, sorun ne kadar karma"ık olursa olsun, bunun mümkün 
oldu#u görülmü"tür. S!zler, demokras!m!z!n gücünü kanıtladınız, çok öneml! ve 
tar!hî b!r görev yaptınız; tebr!kler!m! sunuyorum.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk demokras!s!n!n kalb! olan bu Yüce müessesen!n demokras!m!z! mü-

kemmelle"t!rme yönünde her adımı atmaya devam edece#!ne !nanıyorum. $ç!n-
de bulundu#umuz on yılda, bugün yasama ve denet!m görev!n! sürdüren 19’uncu 
Dönem Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!yle, b!r sonrak! 20’nc! Dönem Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!, ülkey! 21’!nc! yüzyıla ta"ıyacaktır. Türk!ye, ça#da"lık yarı"ına büyük 
b!r "evkle g!rm!"t!r. 21’!nc! yüzyıla gel!nd!#! zaman bu yarı"ı kazanmı" olmamız 
lazımdır. Gerek demokrat!k rej!m bakımından, gerekse sosyal ekonom!k ve s!ya-
sal açılardan daha !ler! a"amalara ula"mamızda, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne 
öneml! görevler dü"üyor. Mecl!s!m!z, m!llet!m!zden aldı#ı !lham ve güçle bu gö-
rev! ba"arıyla yapacaktır. Mecl!s!m!z, üstüne dü"en görevler! her zaman ba"arıyla 
yapmı"tır.

Kar"ıla"tı#ımız bütün sorunların çözümü, m!llet!m!z!n, kend!s!ne, devlet!ne, 
demokras!s!ne, Mecl!s!ne ve gelece#!ne olan !nancını sa#lam tutmasında aranma-
lıdır.

Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun, onların üstüne varmak dururken, re-
j!m, devlet ve kurumlar zedelenecek "ek!lde tartı"manın hedef! olup da, !nanç kay-
bı vuku bulursa, o zaman h!çb!r "ey çözülemez, sorunların altında ez!l!r!z.

Kes!nl!kle, ele"t!r!ye kar"ı çıkıyor de#!l!m; söylemek !sted!#!m "ey "udur: Her 
"ey! kend!s!nden bekled!#!m!z devlet! ve rej!m!, zorluklar kar"ısında dı"layıp, b!r-
takım arayı"lar !çer!s!ne g!rmem!z, devlet! ve rej!m!, güçsüz, sorunların altında 
ez!lm!" hale get!r!r.

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet! b!r kurumlar toplulu#udur. Bu kurumlardan 
h!çb!r!s! tek ba"ına devlet de#!ld!r. Heps! b!r araya gel!nce devlet meydana çıkar.

Devlet!n !y! !"lemes!, rej!m!n tartı"ma konusu yapılmaması !ç!n "arttır. Dev-
let!n !y! !"lemes!, ancak, her kurumun görevler!n! hakkıyla yapması ve bütün ku-
rumların uyum !ç!nde çalı"masıyla mümkündür. M!llet!n devlet!n! kucaklaması 
ancak, devlet!n m!llet! kucaklaması ölçüsünde mümkündür. Bütün kurumlar 
uyum !ç!nde çalı"ırsa, her kurum Anayasa ve kanunlardak! yer!n! muhafaza eder-
se, yetk!ler!n! kullanırsa, sorumluluklarına sah!p çıkarsa, devlet !"ler, demokrat!k 
!st!krar sa#lanır, demokrat!k otor!te tes!s ed!l!r.

Ülkem!z!n ve m!llet!m!z!n, daha !y! !dare ed!lmey! !stemes!, hakkıdır. Esasen, 
de#!"en dünya "artları, bölge ve ülke "artları, ülke yönet!m!n!n sürekl! !y!le"t!r!l-
mes!n! zarurî kılar. Ça#da"lı#ı yakalamanın b!r!nc! "artı, daha !y! yönet!m, daha 
!y! demokras!d!r.

Bugün Türk!ye’de demokras!, bütün kurum ve kurallarıyla mevcuttur. De-
mokras!n!n vazgeç!lmez unsurları olan hür b!r Parlamento, serbest seç!mler, hür ve 
ba#ımsız part!ler, hür ve serbest basın ve yayın araçları, hür yargı, serbest send!kal 
faal!yetler, toplantı ve göster! hakkı, örgütlenme hakkı, heps! Türk!ye’de mevcuttur. 
Kürsüler hür, sokaklar hür, meydanlar hür, z!h!nler ve v!cdanlar hürdür.

Bütün bunlara ra#men, demokrat!kle"meye devam etmem!z ve Par!s &artıyla 
kabul ett!#!m!z !nsan haklarına dayalı standart b!r demokras!y! gerçekle"t!rmem!z, 
m!llet!m!z! gururlandıracaktır.



&!md! yapmamız gereken, ba"ta Anayasamız olmak üzere, çe"!tl! kanun ve 
mevzuatımızdak! ola#anüstü dönemlerden kalma bazı çel!"k!ler! ayıklamak, ça#a 
uyacak yen!le"t!rmeler! gerçekle"t!rmekt!r.

Anayasa üzer!ndek! çalı"maların Mecl!s!m!zce b!r sonuca ula"tırılmasında 
yarar görüyorum. Anayasamızdan radyo-telev!zyon tekel! kaldırılmı"tır. &!m-
d!, Radyo-Telev!zyon Kanunu süratle beklenmekted!r. Demokrat!kle"meden söz 
ederken, Mecl!s!m!z!n çalı"malarını her amaçla rasyonelle"t!recek olan $çtüzük de-
#!"!kl!kler!n!n b!r an evvel sonuçlandırılmasındak! öneme !"aret etmek !st!yorum.

Sayın m!lletvek!ller!,
Devlet!m!z!n !"ley!"!nde etk!nl!k sa#layacak, kırtas!yec!l!#!, !srafı, her türlü 

yolsuzlu#u gen!" çapta ortadan kaldıracak, yolsuzlukları önley!c! yasal denetleme 
yollarını açacak reform tasarı ve tekl!%er!n!n, b!r öncel!k !çer!s!nde b!r an önce 
hazırlanıp, yasala"tırılmasında yarar görüyorum.

Devlet!n bütün kapıları halka açıktır; ancak, Türk!ye büyümü"tür, Ankara’dan 
yönet!lmes! güçle"m!"t!r. Merkezî hükümet !le yerel yönet!mler arasındak! yetk! 
da#ılımının yen!den gözden geç!r!lmes! ve yen!den düzenlenmes! lazımdır. Hal-
kın kend! yerel sorunlarına daha çok sah!p çıkmasını sa#layacak düzenlemeler la-
zımdır. Halk, bölges!n!n ve ülkes!n!n yönet!m!ne katıldı#ının daha çok farkına ve 
zevk!ne varmalıdır.

Yargı daha çabuk !"lemel!, kend!s!ne !nt!kal eden meseleler! daha kısa za-
manda çözmel!, adalet!n da#ılımı, n!tel!#!nden b!r "ey kaybetmeden çabukla"tırıl-
malıdır. Bunu sa#layacak yasal düzenlemeler h!ç vak!t kaybetmeden yapılmalıdır. 
Adalet!n mülkün temel! oldu#u !lkes! mutlaka hayata geç!r!lmel!d!r. Bu hususu çok 
önemsed!#!m! bel!rtmel!y!m. Rej!m!n ve devlet!n daha !y! !"ler hale get!r!lmes!, 
ancak böyle mümkün olacaktır.

Türk!ye’n!n terörle mücadeles!nde, hap!shaneler ve mahkemeler çok öneml! 
yer tutmaktadır. Yargının çabukla"tırılmasına !laveten, hap!shaneler!n d!s!pl!n al-
tına alınması kaçınılmazdır. Onun !ç!n, !nfaz kanununun -tasarı Mecl!s!m!zded!r- 
b!r an evvel gerçekle"t!r!lmes! gerek!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
Sovyetler B!rl!#!n!n, h!ç k!msen!n tahm!n etmed!#! b!r "ek!lde ve zamanda 

da#ılmı" olması, Türk!ye’n!n konumunu de#!"t!rm!" ve önem!n! artırmı"tır. Tür-
k!ye, çe"!tl! fırsatlar ve sorumluluklarla kar"ı kar"ıya kalmı"tır. Bu fırsatlardan ya-
rarlanab!lmes! ve sorumlulukları yer!ne get!rmes!, Türk!ye’n!n demokrat!k !st!krar 
!ç!nde yoluna devam etmes!yle mümkündür.

Türk!ye, dünya ülkeler! arasında b!r caz!be merkez!d!r; Rusya’ya, Balkanlar’a, 
Ortado#u’ya, Ka)aslar’a ve Orta Asya’ya açılan b!r kapı hal!ne gelm!"t!r. Türk!ye, 
bu ülkelerle, Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! Te"k!latı ve $slam Konferansı vasıtasıyla 
yakın münasebetler sürdürmekted!r.

Bu bakımdan da, ekonom!k faal!yetler ve yatırımlar !ç!n 600 m!lyonluk b!r 
pazara, b!r atlama ta"ı özell!#!ne sah!pt!r. Ancak, bu özell!#e sah!p Türk!ye, hedef!-
ne varab!lmek !ç!n, günbegün de#!"en bölge ve dünya "artlarına paralel pol!t!kalar 
üret!p uygulamalıdır. B!rb!r!ne zıt !k! kutuplu ve deh"et denges!ne dayalı dünya-



dan, barı" ve !"b!rl!#!n!n hâk!m olaca#ı b!r dünyaya geç!lmek !stenmekted!r. Bütün 
ülkeler daha güvenl!, daha hür, daha zeng!n ve daha tem!z b!r dünyanın özlem! 
!ç!nded!r ve bu hedefe ula"mak !ç!n beraberce çalı"mak mecbur!yet!nded!rler.

Maalesef, B!rle"m!" M!lletler, Avrupa Güvenl!k ve $"b!rl!#! Konferansı g!b! 
mevcut mekan!zmaların zayıf noktalan ortaya çıkmı"tır. Bunların, yaptırım gücü 
olmadı#ı !ç!n, çe"!tl! sorunlara etk!n önlemler bulamamı" olmaları üzücüdür ve 
bunun sonunda da, !nanılırlıklarını ve güven!l!rl!kler!n! gen!" çapta zedelem!"ler-
d!r, hatta b!r ölçüde kaybetm!"lerd!r. Dünyada âd!l b!r barı"ı sürdürmek, herkes!n 
yararınadır; bu, ba"arılab!lmel!d!r.

Çe"!tl! ülkeler!n çatı"an m!llî menfaatları, gerekl! uzla"manın sa#lanmasını 
her zaman mümkün kılmıyor. Oysa, dünyada tek süper güç olarak kalmı" bulunan 
Amer!ka B!rle"!k Devletler! dah!, harekete geçmek !ç!n, böyle b!r görü" b!rl!#!ne 
!ht!yaç duyuyor. D!#er ülkeler!n !se, Amer!ka B!rle"!k Devletler! olmadan öneml! 
b!r !ht!laf noktasına etk!n müdahale !mkânları yoktur. “Pek!, böyle b!r beraberl!#!n 
olu"ması, gerçekten gerekl! m!d!r?” sorusu akla gel!r.

E#er, !nandı#ımız de#erler!n hâk!m olaca#ı, barı" !ç!nde ya"ayan yen! b!r dün-
ya !st!yorsak, evet, gerekl!d!r. Z!ra, bu düzen!, bu amaca !nanan bütün ülkeler!n 
beraberce kurmaları lazımdır; beraberce kurmaları, beraberce korumaları lazım-
dır. Teker teker veyahut bel!rl! gruplar hal!nde harekete geçt!kler! takd!rde, mevcut 
!st!krarsızlı#a yen! !st!krarsızlıklar eklenecekt!r; yan!, dünya, barı"ın bozuldu#u 
günlere tekrar dönmü" olacaktır.

Türk!ye’n!n etrafının, çok sayıda !ht!laf, !st!krarsızlık, anla"mazlık ve çatı"ma-
larla çevr!l! oldu#unu b!l!yoruz, herkes b!l!yor.

Ka)asya’da Ermen!ler!n, ba#ımsızlıklarına kavu"ur kavu"maz, Da#lık 
Karaba#’da Azerbaycan !le sava"a g!rm!" olmaları ve uluslararası kurulu"ların h!ç-
b!r!n! tanımayıp, d!nlemey!p, Azerbaycan topraklarının neredeyse yüzde 25’!n! !"-
gal etm!" bulunmaları çok vah!m b!r olaydır.

Azerbaycan’dak! !ç !st!krarsızlık, bu olay kar"ısında d!renmey! güçle"t!rm!", 
hemen hemen !mkânsız hale get!rm!"t!r. Türk!ye Azerbaycan’a maddî, manevî 
ve s!yasal alanda her yardımı yapmı"tır, yapmaya da devam edecekt!r. Ermen!ler, 
zorla !"gal ett!kler! topraklardan en!nde sonunda mutlaka çıkmak mecbur!yet!nde 
kalacaklardır.

Ayrıca, Ka)asya’da Gürcülerle Abazalar arasındak! kanlı sava"ın da b!r anla-
mı yoktur; mutlaka son bulmalıdır.

Bosna-Hersek’te b!r !nsanlık dramı ve vah"et ya"anmı"tır. Dünyayı d!nleme-
yen Sırplar, onb!nlerce Müslüman Bosnalıyı katletm!"lerd!r. Sırpların g!r!"t!#! bu 
katl!am, yanlarına kalırsa, bunun ba"ka ülkelerde tekrarlanmaması mümkün de-
#!ld!r.

&!md!, B!rle"m!" M!lletler!n tanıdı#ı Bosna-Hersek Devlet! ortadan neredeyse 
kalkmı"tır. Yer!n! üç ayrı devlet alıyor. Müslüman Bosna’nın !ler!de -ne kadar !ler!-
de oldu#u da pek malum de#!l- Sırp ve Hırvatlar arasında taks!m ed!lerek ortadan 
kalkması, en büyük kaygımızdır. Yaptıkları yanlarına kâr kalan Sırpların, Kosova 
ve Sancak’ta yen! hareketlere g!rmes! ve Makedonya’ya ta"ması, Balkanlarda yen! 
olaylar demekt!r. Bosna, uygar Avrupa’nın, b!r yerde de bütün !nsanlı#ın ayıbıdır.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Irak’ın Kuveyt’ten çıkarılması sonrasındak! bel!rs!z durum devam etmekted!r. 

Bunun, Kuzey Irak’ta ve Güney Irak’ta sebep oldu#u öneml! durumlar, Türk!ye’y! 
çok yakından !lg!lend!rmekted!r.

Bütün bu olaylar kar"ısında, Türk!ye, kan dökülmes!n! önlemek, barı"ı ye-
n!den tes!s etmek !ç!n, üstüne dü"en! yapmı"tır, sava" dı"ında her "ey! yapmı"tır. 
Türk!ye bu sorunların üzer!ne nasıl varmalıydı? Barı"a, demokrat!k de#erlere sa-
h!p çıkan d!#er ülkelerle b!rl!kte buralardak! haksızlı#a kar"ı mı çıkmalıydı; yoksa, 
kend! ba"ına bunları halletmen!n yollarını mı aramalıydı?

Türk!ye’n!n, hem !ç !st!krarın hem ulusal yararların hem de bölge barı"ının 
gerekt!rd!#! ölçüde pol!t!kalar !zlemes! gerekm!"t!r ve gerekecekt!r. Yen! b!r dünya 
düzen!n!n söz konusu oldu#u günümüzde, Türk!ye, kend!n! elbette dünyadan so-
yutlayamazdı. Sorunların dünya !le b!rl!kte çözülmes!nde Türk!ye’n!n büyük men-
faatları vardır. Tek ba"ımıza hareket etmek g!b! b!r duruma dü"men!n, Türk!ye’n!n 
m!llî menfaatlarıyla ne ölçüde ba#da"tı#ını takd!rler!n!ze sunuyorum. Elbette 
Türk!ye, hayatî sorunlarında tek ba"ına hareket etmey! göze alacaktır; ancak, her 
meseley!, dünyadan koparak çözmeye kalkmanın, b!zat!h! o meselelere de yararı 
olaca#ına !nanmıyorum. Türk!ye, d!plomas!n!n bütün !mkânlarını ve uluslararası 
!"b!rl!#!n! sonuna kadar kullanarak uygar ve barı"çı oldu#unu göstermek duru-
mundadır; onu da yapmı"tır.

Sovyet !mparatorlu#unun da#ılması sonucunda “Avrasya” d!ye b!r olay ortaya 
çıkmı"tır. Bu, çok öneml! b!r olaydır. Yüzyıllarca ba#ımsızlıktan mahrum kalmı" 
Ka)asya ve Orta Asya’dak! karde" halklar, devlet olmu"lardır, !st!klaller!ne, ba#ım-
sızlıklarına kavu"mu"lardır, azatlı#a er!"m!"lerd!r. Tar!hte !lk defa, b!r !mparator-
luk sava"sız da#ılmı" ve kan dökülmeden b!rçok ba#ımsız ülke meydana çıkmı"tır. 
Bu ba#ımsız ülkeler bunun de#er!n! çok !y! b!lmel!d!r. Dünya, Avrasya ülkeler!ne, 
Moskova penceres!nden bakmaya devam ett!#! sürece, Rusya’nın bu ülkeler üze-
r!ndek! !pote#!n! kaldırmak mümkün de#!ld!r. Tab!atıyla, bu ülkeler!n Rusya !le 
!y! geç!nmeler! kaçınılmazdır, kend!ler!n!n ve bölgeler!n!n menfaatınadır, ancak, 
senelerce !dares!nde ya"adıkları Rusya hegemonyasından da çıkab!lmel!d!rler.

Bugünlerde bu karde" ülkeler!n heps!, sırayla, ba#ımsızlıklarının !k!nc! yıl-
dönümler!n! kutluyorlar, ba#ımsızlı#ın, hürr!yet!n tadını almaya ba"lıyorlar. Ko-
mün!st devlet!n yer!n! demokrat!k devlet, Marks!st ekonom!n!n yer!n! de pazar 
ekonom!s! alacaktır. Bu, çok öneml! ve zor b!r dönü"tür, fevkalâde güç b!r transfor-
masyondur, zaman alacaktır. Bu karde" ülkeler!n, kend! !çler!nde !kt!dar kavgaları-
na dü"meden veya öneml! !st!krarsızlıklarla kar"ı kar"ıya kalmadan bu dönü"ümü, 
bu transformasyonu ba"arab!lmeler! lazımdır. Türk!ye olarak b!z, kend!ler!ne her 
alanda yardımcı olmaya gayret ett!k. Türk!ye, bu karde" ülkeler! !dare etmek heve-
s!nde de#!ld!r; zaten mümkün de de#!ld!r. Herkes kend! kend!s!n! !dare edecekt!r. 
B!z, bu karde" cumhur!yetler!n, en kısa zamanda !st!krarlı g!d!"! ba"arab!lecek dü-
zenlemeler! yapmalarını !st!yoruz. B!z, Orta Asya’dak! karde" ülkelerle, bu ülkele-
r!n ba#ımsızlıklarını kazandıkları "u !k! yıl g!b! kısa süre !ç!nde çok !y! b!r !"b!rl!#! 
yapmı"ızdır.

Türk!ye, kend!s!ne !nanan, güvenen bu ülkeler! yüzüstü bırakmamı"tır; onları 
sevenler!n hasret!yle kucaklamı", desteklem!"t!r; buna devam edece#!z.



B!z!m, Orta Asya’dak! karde"ler!m!zle olan !l!"k!ler!m!zden end!"e duyanlar 
var. Tekrarlıyorum, b!z!m Orta Asya’dak! karde"ler!m!zle !l!"k!ler!m!zden end!"e 
duyanlar var; hatta, bu !l!"k!lerden rahatsız olanlar var, bu !l!"k!ler! bozmaya çalı-
"anlar yar... Oyuna gelmeyel!m. Türk!ye, büyük devlett!r, asırlara dayanan tecrü-
beler! vardır; ama, bugünün devlet!d!r, ça#ın devlet!d!r, gelece#!n devlet!d!r. Bu 
yüzden, Balkanlar’da, Ka)aslar’da, Ortado#u’da, Asya’da ve daha ötelerde, barı"ın 
ve !"b!rl!#!n!n tes!s!ne çalı"maktadır; hegemonya kurmaya de#!l, barı" ve !"b!rl!#!-
n!n tes!s!ne çalı"maktadır.

Adr!yat!k’ten Ç!n &edd!ne uzanan “Büyük Türklük” ç!zg!s!, yakla"ık yüz yıl 
gec!kmeden sonra, g!derek pek!"mekte, s!yasal, ekonom!k, kültürel, sosyal alanlar-
da serp!l!p gel!"mekted!r. Türk!ye, Avrasya ülkeler!yle !l!"k!ler!n! sıcak ve sıkı b!r 
"ek!lde devam ett!rmel!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Sovyetler B!rl!#!n!n da#ılmı" olması, b!r büyük tehl!key! ortadan kaldırmı"; 

ancak, bel!rs!zl!klerle dolu b!r dönem açmı"tır. Dünya !st!krara kavu"amamı"tır. 
Türk!ye’n!n 400 seneden ber! devam eden b!r tehd!tten kurtulmu" oldu#u do#ru-
dur; ancak, Rusya’da meydana gelecek !st!krarsızlık, hâlâ Türk!ye’y! çok yakından 
!lg!lend!rmekted!r.

Rusya Federasyonu; d!#er cumhur!yetlerde 30 m!lyon Rus’un bulundu#unu, 
bunların akıbet!yle me"gul olmayı kend! sorumlulu#u saydı#ını açıkça !fade ed!-
yor.

Son günlerde Batı dünyasında b!r kaygı bel!rmeye ba"lamı"tır: Acaba, Rusya 
Federasyonu, Sovyet $mparatorlu#unun parçalanmasından rahatsız mıdır? Acaba, 
"urada burada çıkan karga"alar, bu !mparatorlu#un yen!den kurulması !ç!n b!r ge-
rekçe m! yapılacaktır? Acaba, bu karga"aların arkasında Rusya var mıdır, yok mu-
dur? Varsa, ne ölçüde vardır?

Bu, fevkalâde öneml! b!r kaygıdır. B!z!m, “Sovyet "mparatorlu$u da$ılmı#tır; 
ama "st"krarın yer"n" bel"rs"zl"kler almı#tır” demem!z!n neden! de, b!r ölçüde, bu 
kaygılar olmu"tur.

Rusya, bölgem!z!n en öneml! devletler!nden b!r!d!r. Bu ülke de çok zor b!r 
dönemden geçmekted!r. Rus halkı, !ç!nde bulundu#u !nt!kal dönem!nde gösterd!#! 
örnek tahammülü, önündek! !y! günler !ç!n devam ett!rmek zorundadır.

Türk!ye, bu çabasında Rusya’ya yardımcı olmaya devam etmel!d!r. Türk-Rus 
!"b!rl!#!n!n, bölgen!n barı", !st!krar ve kalkınmasına büyük katkıları olur. Rusya, 
Türk!ye’n!n bu konudak! sam!mî h!sler!nden em!n olmalıdır.

Türk!ye, dünyada, kom"u sayısı en çok olan ülkelerden b!r!d!r; bunların hep-
s!yle b!rtakım sorunları vardır; ama, bu sorunları barı"çı yollardan g!derek çözmek 
ve bunun !ç!n de !y! !l!"k!ler!n! muhafaza etmek kararındadır. Heps!n!n kend!ne 
mahsus özell!kler! vardır. Bölgey! b!r barı" ve !st!krar bölges! yapmak !ç!n, Türk!ye, 
büyük devlet olarak, el!nden gelen! yapmaya çalı"ıyor.

Kıbrıs’ta b!r s!yasî çözüme henüz ula"ılamamı"tır. Bu konu önümüzdek! za-
man !çer!s!nde tekrar, dünyanın ve Türk!ye’n!n gündem!nde öneml! "ek!lde yer 
alacaktır.



Ad!l !"leyen, rızaya dayanan b!r çözüm söz konusu olmalıdır. Kıbrıs’ta bugün 
mevcut olan barı"ı bozacak ve onun ötes!nde sorunlar çıkaracak b!r çözüm aran-
mamalıdır. Kuzey Kıbrıs’ta b!r !ç !st!krarsızlık, yen! sıkıntılara sebep olab!l!r.

Türk!ye, Amer!ka !le ve Avrupa’dak! dostlarıyla !l!"k!ler!n! en yüksek düzeye 
çıkarma çabalarını devam ett!rmel!d!r. Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le kar"ılık-
lı menfaatlara ve kar"ılıklı saygıya dayanan !y! !l!"k!ler!m!z vardır. Bu, denenm!" 
b!r !l!"k!d!r. Uygar dünyanın de#erler!n! payla"ırız, b!rb!r!m!ze !t!madımız vardır. 
Devletten devlete ve halktan halkadır, münasebetler!m!z. Dünyaya ve bölge sorun-
larına yakla"mamızda b!rçok mü"tere#!m!z vardır. $l!"k!ler!m!z!n muhtevası çe"!t-
lenmekte ve zeng!nle"mekted!r. Amer!ka da, Türk!ye’n!n önem!n!n b!l!nc!nded!r. 
Türk!ye’n!n uyguladı#ı pol!t!kaları takd!rle kar"ıladı#ını ve destekled!#!n! defaatle 
bel!rtm!"t!r. Dünyanın !ç!nde bulundu#u zor ko"ullarda Amer!ka !le !l!"k!ler!m!z!n 
daha da gel!"mes!nde Türk!ye’n!n m!llî menfaatları vardır.

Demokrat b!r Türk!ye, hem Türk!ye !ç!n hem de bölgede !st!krar !steyen bü-
tün demokrat ülkeler !ç!n lazımdır; yan!, Türk!ye’dek! demokras!, sadece Türk!ye 
!ç!n de#!l... Evet, evvela Türk!ye !ç!n, ama demokras! pe"!nde olan herkes !ç!n... 
Türk!ye’n!n, b!r demokrat Türk!ye olmasının çok büyük önem! vardır. Türk!ye’dek! 
demokras!y! zaafa u#ratmanın, sadece Türk!ye’y! de#!l, demokrat!k dünyayı da za-
afa u#rataca#ından herkes em!n olmalı, k!msen!n "üphes! olmamalıdır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Bu noktada, Türk!ye’n!n gündem!n! son günlerde me"gul eden öneml! b!r 

meseleye de#!nmek !st!yorum: Orta Asya, Ortado#u bölges!n!n zeng!nl!#!ne e"!t 
b!r do#al enerj! kayna#ına, yan! petrol ve do#algaza sah!pt!r.

Bu kaynaklar, ba"ta bölge ülkeler! !ç!n, fakat aynı zamanda bütün dünya !ç!n 
de b!r refah ve zeng!nl!k kayna#ıdır. Yeter k!, mesele b!r !"b!rl!#! !ç!nde ele alına-
b!ls!n. Dünya, bölgen!n enerj! kaynaklarıyla !lg!lenmekte ve bu kaynakların dünya 
pazarlarına aktarılmı" güzergâhları üzer!nde hassas!yetle durmaktadır.

Hem ekonom!n!n, hem çevre korumanın hem mühend!sl!#!n mantı#ı ve 
hesabı, hem kazaları önleme mantı#ı ve hem de s!yasî güvenl!k mülahazaları, bu 
enerj! boru hatlarının Türk!ye topraklarından b!r yerden geçmes!n! kaçınılmaz kıl-
maktadır. Boru hatlarının, Türk!ye topraklarını by-pass ederek geçeb!lece#! rantabl 
ve s!yaseten güvenl! b!r güzergâh yoktur.

B!naenaleyh, aklın yolu er-geç Türk!ye topraklan rotasına gelecek ve Türk!ye 
bu hususta bütün dünyaya kar"ı sorumlulu#unun b!l!nc! !ç!nde yapıcı rolünü oy-
nayacaktır.

Avrupa Toplulu#uyla !l!"k!ler!m!z büyük önem ta"ımaktadır. Toplulukla 
gümrük b!rl!#!ne g!d!yoruz. Gümrük b!rl!#!n!n 1995 yılında tamamlanması, 1973 
yılında Toplulukla !mzalamı" oldu#umuz katma protokolden do#an kar"ılıklı b!r 
vec!bed!r. Bu, Türk!ye’n!n ekonom!s!n!, t!caret pol!t!kasını, dı" pol!t!kasını etk!le-
yecek çok öneml! b!r gel!"med!r.

Yüce Mecl!s!n, Hükümet!n, özel sektörün, basının, bu konuyu, ha!z oldu#u 
önem çerçeves!nde ele alaca#ından em!n!m. Topluluk, maalesef bugüne kadar Tür-
k!ye !le !l!"k!ler!nde, arzu ett!#!m!z ölçüde d!nam!k ve !"b!rl!kç! olmamı"tır. Bunun 
önümüzdek! dönemde telaf! ed!lmes!n! temenn! ed!yorum. Son zamanlarda !l!"k!-
ler!m!ze gelen hareketl!l!k, ben! bu konuda üm!tl! kılıyor.



Sayın m!lletvek!ller!;
Çe"!tl! açılardan ta"ıdı#ı !ç ve dı" özell!kler neden!yle Irak sorununa tekrar 

gel!yorum: A#ustos 1990’da, Irak’ın Kuveyt’! !"gal!yle ba"layan uluslararası olaylar 
z!nc!rler!n!n ayrıntılarına burada g!rmeyece#!m. Kuveyt’!n, Irak !"gal!nden kur-
tarılmasından sonra ortaya çıkan fevkalade karma"ık durumda b!z!m !ç!n öneml! 
olan, Kuzey Irak’tak! devlet bo"lu#udur ve ambargo sorunudur. Öncel!kl! sorun, 
Mart 1991’de oldu#u g!b!, Kuzey Irak’ta ya"ayan Kürt, Türkmen ve Arap kökenl! 
halkın -k!, bunlar b!z!m karde"ler!m!zd!r- üzer!ne, Ba#dat Hükümet!n!n saldırma-
sının, bu halkı yerler!nden yurtlarından ederek, Türk!ye !le $ran’a sı#ınmaya zor-
lanmasının önlenmes!d!r. B!r!nc! mesele budur.

Böyles! b!r olay, Türk!ye’y! her açıdan; !nsanlık açısından, s!yasal açıdan, !ç 
güvenl!#! açısından çok yakından !lg!lend!rm!"t!r, bugün de !lg!lend!rmekted!r. 
Ancak, Kuzey Irak’tak! bu bo"luk, b!r yen! devlet!n meydana gelmes!ne sebep ola-
caksa, tab!î k!, bu, Türk!ye’y! kaygılandırır.

Onun !ç!nd!r k!, Türk!ye, Irak’ın toprak bütünlü#ünün korunmasını arzu et-
mekted!r. Ancak Irak’tak! bütün !nsanların -d!l!, d!n!, ırkı ne olursa olsun- güven-
ceye, !nsan haklarına, demokrat!k haklara sah!p olmalarının kes!nle"mes! lazımdır. 
Türk!ye bunu savunagelm!"t!r ve savunag!decekt!r.

Ancak, bazı gerçekler de#!"m!yor. Dünya, Saddam Hüsey!nl! b!r Irak !le barı" 
yapmak !stem!yor. Bu çıkmazın nasıl a"ılaca#ı henüz bell! de#!l. Ne çare, bu çık-
mazın Türk!ye’ye verd!#! zararların b!lançosu ortada. Evvela, yılda 100 m!lyon ton 
petrol ta"ıyan, Türk!ye’ye geç!" ücret! olarak yılda 500-600 m!lyon dolar sa#layan 
Kerkük-Yumurtalık boru hattı kapalıdır. Türk!ye !le Irak arasında B!rle"m!" M!l-
letler ambargosu neden!yle de t!caret durmu"tur; böylece, Türk!ye’n!n yılda 3 !la 4 
m!lyar dolar c!varında zararı vardır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Kuzey Irak dolayısıyla Türk!ye’y! rahatsız eden çok öneml! b!r sorun da, bu-

ranın Türk!ye !ç!n b!r terör yuvası hal!ne get!r!lm!" olmasıdır. Türk!ye 15 A#ustos 
1984’ten ber!, yan! geçen on sene zarfında, bölücü teröre hedef olmu"tur ve bu 
on sene zarfında güvenl!k güçler!m!z 1772 "eh!t verm!"t!r. S!v!l halkın u#radı#ı 
tecavüzler sonucunda 2 b!n 261 "eh!t verm!"!zd!r s!v!l halkımızdan. Çoluk-çocuk, 
kadın-kız demeden, bölgedek! masum !nsanlar vah"!ce katled!lm!"t!r. 1984 A#us-
tosundan 1993 A#ustos sonuna kadar 3 b!n 245 terör!st ölmü"tür; öldürürken öl-
mü"lerd!r, durup durdu#u yerde de#!l. Bunlar da bu ülken!n çocuklarıdır. Evet, 
tekrarlıyorum; Bu ölen terör!stler de bu ülken!n çocuklarıdır. N!ç!n kend! kar-
de"ler!n!, kend! devletler!n!n vatan bekç!s! olan askerler!n!, pol!sler!n! öldürmeye 
kalkıyorlar? Ve net!cede kend!ler! de öldürürken ölüyorlar. Bunlar kandırılmı", 
yanıltılmı" veya !deoloj!k etk!ler altına alınmı"tır. Ke"ke, yaptıklarının beyhude ol-
du#unu, devlet!n gücü kar"ısında er!y!p g!decekler!n! b!r anlayab!lseler...

Bu k!"!ler, kom"u ülkelerde kamp kurmu", e#!t!m görmü" ve daha çok bu 
kom"u ülkelerden, ba"ta Irak olmak üzere, modern s!lahlar sa#lamı"lardır.

Bu k!"!ler!n dünyadan destek gördü#ü b!l!n!yor. Ne !stemekted!rler? Bunun 
ne oldu#u ve kar"ısında ne yapılaca#ı hususunda h!çb!r tereddüt olmamalı. Bu, 
bölücü terördür. Buna kar"ı ne m! yapılacaktır? Evet, ne m! yapılacaktır?..



Dünyanın h!çb!r ülkes!nde, da#larda s!lahlı k!"!ler!n bulunmasına müsaade 
ed!lemez. Bu s!lahlı k!"!ler, canları !sted!#! zaman, köylere, kasabalara, mezrala-
ra, yollara !n!p, çoluk-çocuk, kadın-kız demeden masum !nsanları katled!yorlarsa, 
devlet!n asker!ne, pol!s!ne, h!zmetl!ler!ne, saldırıyorlarsa, buna h!ç k!mse, h!çb!r 
"ek!lde haklılık tanıyamaz.

Sayın m!lletvek!ller!,
Ama, m!lletçe b!l!yoruz k!, bu belanın arkasında Türk!ye’ye yönelm!" husu-

metler vardır; !çer!dek! ve bunlara her açıdan destek veren dı"arıdak! dü"manları, 
Türk!ye’y! bölmek !stemekted!rler.

Ancak, bu mümkün de#!ld!r. Çünkü, evvela, do#ulusu, batılısı, güneyl!s!, ku-
zeyl!s!, bu ülken!n !nsanları buna müsaade etmez. Çünkü, b!n seneye yakın b!r 
süred!r b!rl!kte olmu"lardır; aynı kader! payla"mı", aynı s!perde "eh!t olmu"lardır; 
b!rb!rler!yle karde" olmu"lardır. Osmanlı $mparatorlu#unun da#ılmasının belges! 
olan Sevr’! beraberce reddetm!"lerd!r, Kurtulu" Sava"ını beraberce yapmı"lardır; 
Türk!ye Cumhur!yet!n!n kurulu"unu belgeleyen ve dünyaca kabul ed!lm!" Lozan 
Antla"masına beraberce sah!p çıkmı"lardır. Lozan Antla"masıyla sah!p çıktıkları 
"ey, “Türk"ye’n"n Müslüman halkı arasında azınlık yoktur” !lkes!d!r. Bu demekt!r 
k!, herkes Türk!ye’de b!r!nc! sınıf vatanda"tır, fırsat e"!tl!#!ne sah!pt!r; Hakkâr!’dek! 
vatanda"la Ed!rne’dek! vatanda"ın h!çb!r farkı yoktur.

Türk!ye bölünemez. Çe"!tl! farklılıklara sah!p bulunan !nsanlar, b!r büyük 
topluluk te"k!l etmekte, bu topluluk !ç!nde k!mse k!msey! ayırmamakta, b!rl!k ve 
beraberl!k !ç!nde, aynı geçm!"!, aynı kader! payla"arak, aynı gelece#e ortak olarak 
ya"amaktadırlar; ülken!n sadece b!r co#rafî bölges!nde de#!l, tümünde ya"amak-
tadırlar. Sosyal ve ekonom!k eks!k-noksan ne varsa, bunları tamamlamak varken, 
kan dökerek nereye varılacaktır? Ku"kusuz h!çb!r yere...

Mecl!s!m!z!n saygıde#er üyeler!, Sevg!l! vatanda"larım;
Devlet, kanun hâk!m!yet!n!, huzuru, güven! sa#lamaya çalı"ıyor; hukukun 

!ç!nde kalarak bunu yapmaya çalı"ıyor; bölgedek! halkı mümkün mertebe !nc!tme-
den bunu yapmaya çalı"ıyor. Devlet kan dökmüyor, kan dökülmes!n! durdurmaya 
çalı"ıyor, kan dökenler! tes!rs!z hale get!rmeye çalı"ıyor. Huzur, bu ülken!n her !n-
sanının, her kö"es!n!n hakkıdır. Huzursuzluktan k!mseye yarar gelmez. Ülken!n 
bütün !nsanlarını, s!yasal part!ler!n!, demokrat!k kurumlarımızı, Türk!yem!z!n her 
kö"es!nde bugün de, yarın da, öbür gün de kalıcı b!r huzuru beraberce sa#lamaya 
ça#ırıyorum.

Bozulan karde"l!k h!sler!n! onaralım, b!rb!r!m!ze daha sıkı sarılalım, eks!k-
noksan ne varsa onları g!derel!m. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne, basınımıza, 
halkımıza, Türk!ye’n!n bölünmez bütünlü#üne gösterd!kler! hassas!yetten ve bunu 
korumaya çalı"an devlet!n me"ru güçler!ne verd!kler! destekten dolayı m!nnet ve 
"ükran duyuyorum.

Canları pahasına Türk!ye’n!n b!rl!#!n!, beraberl!#!n! savunan güvenl!k güç-
ler!m!ze de; m!llet!m!z!n ve devlet!m!z!n "ükranlarını sunuyor ve "eh!tler!m!ze 
Allah’tan rahmet d!l!yorum.

Buradan açıkça !lan ed!yorum k!, k!m bu kan dökenlere destek oluyor veya 
onlara sempat! duyuyorsa, Çatak’ın Sündüz Yaylasında, B!tl!s’!n Zeyt!ndalı Köyün-



de, Erz!ncan’ın Ba"ba#lar’ında, Elazı#’ın Yoncalıbayır’ında "eh!t ed!len çocukları-
mızın, kadınlarımızın, vatanda"larımızın ve basılan karakollarda "eh!t ed!len asker 
ve pol!sler!m!z!n kat!l!d!r. (DYP, ANAP, SHP, RP, CHP, MHP, BBP, DSP ve Ba$ım-
sızlar sıralarından Alkı#lar)

Devlet, ülken!n her kö"es!nde ve her karı" topra#ında vardır; Ülkem!ze ve 
m!llet!m!ze yönelm!" bu kanlı saldırıyı durduracak güçted!r; k!msen!n ku"kusu ol-
masın, mutlaka da durduracaktır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n gündem!n! olu"turan d!#er b!r sorun en%asyondur. En%asyonun 

ba" sebeb!, kamu harcamalarını d!s!pl!ne edememek, kontrol altına alamamaktır. 
Bu sakıncalar düzelt!lmeye gayret ed!lmel!, mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Dev-
let açıklarındak! öneml! kalemler, K$T’ler!n, beled!yeler!n, tarım satı" kooperat!f-
ler!n!n, sosyal güvenl!k kurumlarının meydana get!rd!#! yüklerd!r. Bunlar mutlaka 
düzene konmalı -özelle"t!rme, en%asyonun çareler!nden b!r!d!r- ve mutlaka önem-
senmel!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n gündem!nde b!r d!#er sorun olan yolsuzluklarla mücadelede de, 

açık rej!m ve açık toplum, en önde gelen çared!r. $nanıyorum k!, Mecl!s!m!z, m!l-
let!m!z!n, kamuoyumuzun beklent!s! !st!kamet!nde, bu fevkalade öneml! konuda 
her türlü denet!m yollarını kullanacak ve yolsuzluklarla mücadelede, eks!k ve ge-
rekl! gördü#ü tedb!rler! b!r an evvel yasala"tıracaktır; böylece, b!r moral ve manevî 
çöküntüden m!llet!m!z! mutlaka kurtaracaktır.

Türk!ye’n!n gündem!nde d!#er b!r konu, Türk!ye’n!n ekonom!k yapısını, ser-
best p!yasa ekonom!s!ne daha çok yakla"tırmak ve rekabet gücü olan b!r ekonom!-
y! ortaya çıkarmaktır.

Dünya !le kucakla"mak kaçınılmazdır; küreselle"mek, globalle"mek den!len 
olay budur. $st!kbalde sa#lam ve d!nam!k b!r ekonom!ye sah!p olmanın tek yolu, 
mutlaka, rekabet gücü olan ekonom!y! meydana get!rmekt!r. Türk!ye’y! kalkındır-
mak, !ler!ye götürmek, ça#da"la"tırmak kavgası, zeng!nle"t!rmek mücadeles! sür-
dürülmel!d!r.

Savunma gücümüzü, her zaman ülkem!ze yönelecek tehd!tler! caydıracak 
ölçüde yüksek tutmaya ve kar"ıla"ab!lece#!m!z !ç ve dı" tehl!keler!n mutlaka üste-
s!nden gelecek kadar hem moral hem e#!t!m ve teçh!zat bakımından hazır bulun-
durmaya mecburuz.

Modern savunma araç ve gereçler!n!n b!r kısmını ülkem!zde üret!r hale gel-
d!k, bunu daha çok gel!"t!rmel!y!z. 21’!nc! yüzyıla çeyrek kala, Türk!ye’n!n günde-
m!ndek! d!#er b!r konu, reformlardır. Reform !ht!yacı her alanda mevcuttur.

B!r d!#er öneml! konu üzer!nde durmak !st!yorum; o da, ülken!n yen! ba"tan 
donatılması olayıdır. Ülken!n altyapısı mutlaka gen!"let!lmeye, yen!lenmeye muh-
taçtır; bu gayet do#aldır. Çünkü, ülke büyüdükçe, !ht!yaçları arttıkça, !mkânları 
arttıkça, altyapıyı büyütmek zarurett!r. Yan!, y!rm! sene, otuz sene sonrasının alt-
yapısını yapmak zorundasınız, bunu bo" bırakamazsınız; bugün zamanı gelm!"t!r, 
altyapıyı yen!den büyütmeye mecburuz. Onun !ç!nd!r kî, mega projeler namı al-
tında d!llend!rd!#!m!z, Türk!ye’n!n büyük projeler!n!n, mutlaka hayata geç!r!lmes! 



ve bunların sadece b!r hükümet!n, b!r s!yasî part!n!n veya b!rkaç s!yasî part!n!n 
de#!l, ama bütün Türk!ye’n!n malı olmasını,-nasıl k!, Güneydo#u Anadolu Projes! 
(GAP), bütün gel!p geçen hükümetler tarafından kucaklanmı"sa, bu büyük proje-
ler!n de l!manlar, barajlar, elektr!k santralları, yollar, hastaneler "ekl!ndek! bu bü-
yük projeler!n de- bu z!nc!r!n de Mecl!s!m!z!n tümü tarafından kucaklanmasını 
d!l!yorum.

Sayın m!lletvek!ller!,
Önümüzdek! yed! sene, Türk!ye !ç!n fevkalade öneml!d!r. Bu mega projeler 

e#er gec!k!rse, bu yed! sene sonunda Türk!ye ekonom!s! gerçekten tıkanır; yan!, 
yed! sene sonunda b!r yere varaca#ız d!ye umarken, bu defa, b!r çıkmaza g!der!z. 
Tab!î k!, yed! sene !çer!s!nde, dünyada ve bölgem!zde neler olab!lece#!n! tahm!n 
etmek fevkalade güçtür; umalım k!, barı" devam ets!n. Buna ra#men Türk!ye, ken-
d!s!ne, ça#ı yakalayacak hede%er seçmek mecbur!yet!nded!r.

2000 yılında, ben!m “ça#ı yakalayacak hede%er” d!ye ortaya koyaca#ım "eyler, 
tamamen, devlet!n !ç!nden gelen b!r!s! olarak "ahsî dü"ünceler!md!r. Bu zamana 
kadar yaptıklarımızın projeks!yonudur; Türk!ye olarak bu zamana kadar yaptıkla-
rımızın !ler!ye ötelenm!" b!r "ekl!d!r.

Onun !ç!nd!r k!, söyleyece#!m "eyler! az bulanlar olacaktır, çok bulanlar ola-
caktır; bu gayet do#aldır; ama, ben d!yorum k!, e#er bu sev!yelere yakla"ab!l!rsek, 
Türk!ye 2000’l! yıllara baya#ı !y! varır, yan! zamanını !y! kullanmı" olur, kaybed!l-
m!" zamanlarının öneml! b!r kısmını telaf! etm!" olur.

2000 yılında Türk!ye’de adam ba"ına m!llî gel!r 5 b!n dolara ula"malı. Bu nasıl 
olur, dersen!z; bugün 2 b!n 600 dolar c!varında, gerç!, satın alma par!tes! bakımın-
dan bundan yüksek ama, gene b!z, genel dünyanın d!l! olan rakamları kullanalım.

En%asyon, mutlaka tek rakamlı hale gelmel!. “2000 yılına kadar mı bekleyece-
#!z?” dersen!z, daha önce gelmel!, o manada söylüyorum.

Türk!ye, yüzde 5’!n üzer!nde büyümel!, yüzde 5’!n altına dü"memel!; çünkü, 
Türk!ye, b!r tara'an da nüfus artı"ını frenlemeye mecburdur. $"s!zl!k oranını, h!ç 
olmazsa yüzde 5, yüzde 6 c!varına !nd!reb!lmel!.

Türk!ye, 150 m!lyar k!lovat/saat elektr!k kullanmalı. Bugün 70 m!lyar k!lovat/
saat c!varında; yed! senede bunu duble ed!yorum. Nüfus artı"ı -bunu çok önems!-
yorum- bugünkü yüzde 2,2’den yüzde l’e dü"mel!. Yüksekö#ret!m görme ça#ındak! 
çocuklarımızın n!spet!, bugünkü yüzde 15’lerden, h!ç olmazsa yüzde 30’lara çık-
malı.

Tarımsal nüfus, yan! hayatını, ma!"et!n! tarımdan kazanan !nsanların sayısı, 
bugünkü yüzde 50’lerden yüzde 30’lara !nmel!. Bunun hedef!, yüzde 10’dur, yüzde 
10’un altıdır. Türk!ye ne zaman bu oranı tek rakamlı hale get!rd!, o zaman gerçek-
ten zeng!n b!r ülke olur. Mortal!te, 60’lardan 30’lara !nmel!...

CENG$Z ALTINKAYA (Aydın) - Ne demek o?
CUMHURBA&KANI SÜLEYMAN DEM$REL (Devamla) - Çocuk ölümü. 

Bugün, dünyada çocuk ölümü oranı, b!nde 6’lar, 9’lar c!varında, Türk!ye’de b!nde 
66 !le 70; 10 m!sl! fazla.

CENG$Z ALTINKAYA (Aydın)- Yüzde m!, b!nde m!?



CUMHURBA&KANI SÜLEYMAN DEM$REL (Devamla) - B!nde, b!nde; 
yüzde de#!l tab!î.

CENG$Z ALTINKAYA (Aydın) - K!tapçıkta yüzde yazıyor da...
CUMHURBA&KANI SÜLEYMAN DEM$REL (Devamla) - Evet, yüzde ola-

rak yazılmı"; dakt!lo hatası. Her "ey yüzde olarak !fade ed!ld!#! !ç!n, mortal!tey! de 
yüzdeye vurmu"lar. T!caret hacm! 150 m!lyar dolara çıkmalı ve Türk!ye mutlaka 
"eh!rle"mel! ve "eh!rlerde ya"ayan nüfus, yüzde 75-80 c!varına çıkmalı. Denecekt!r 
k!, “öbür tara'a, tarımda çalı"an nüfus yüzde 30 d!yorsunuz” ama, "eh!rde ya"adı-
#ını varsaydı#ımız nüfusun b!r kısmı da, hâlâ, hayat!yet!n! tarımdan almaktadır; 
onun !ç!n orada öyle b!r durum vardır.

2000 yılında Türk!ye, her alanda, uluslararası standartlarda yarı"an ve ya"a-
yan b!r ülke olacaktır. $st!krar !çer!s!nde demokras!y! gel!"t!rm!", mutlaka standart 
hale get!rm!", s!yasî ve ekonom!k bel!rs!zl!kler! asgar!ye !nd!rm!", velhasıl, !"leyen, 
arızasız !"leyen b!r demokras!ye sah!p b!r ülke olacaktır. Bunu, her "eyden önem-
l! sayıyorum. Bunu ba"arab!ld!#!m!z takd!rde her "ey! ba"arırız. $nsan haklarına 
dayanan, halkın ses!n!n, !rades!n!n, sözünün hâk!m oldu#u, mutlaka kuralların 
geçerl! bulundu#u ve ona göre hareket ed!ld!#!, huzurun, güven!n sa#landı#ı, çok-
sesl!, örgütlü, uyum !ç!nde b!r toplum olacaktır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye, bugünkü sorunlarının tümünü demokras! !ç!nde çözecekt!r. Onun 

!ç!nd!r k!, sözümün ba"ında, “Yüce Mecl!s!m!ze, demokras!m!z! mükemmelle"t!r-
mekte çok büyük !" dü"üyor” ded!m.

21’!nc! Asrın ba"ında Türk!ye, hür, tok, gelece#e güvenle bakan, kend!s!ne 
yönelecek bütün tehd!tlere cevap verecek b!r savunma gücüne sah!p; !"s!zl!#!, ce-
halet!, fukaralı#ı yenm!", zeng!nle"m!"; herkes!n, e#!t!m ve sa#lık h!zmetler!nden 
faydalandı#ı, sosyal güvenl!k "ems!yes!n!n altına g!rd!#!; ça#ı yakalamı", !mar ve 
!n"a ed!lm!", halkı refaha kavu"mu", umutlu; devlet!n, rej!m!n ve ekonom!n!n !"le-
d!#!; !st!krar !çer!s!nde büyüyen, dünya !le rekabet edeb!l!r b!r ekonom!y! kurab!l-
m!", bölgeler arasında ve çe"!tl! kes!mler arasında denges!zl!kler! epeyce g!derm!", 
"eh!rler! ya"anab!l!r, havasını, suyunu, çevres!n! ve ye"!l!n! korumu", !nsan hakları, 
hukukun üstünlü#ü, "e*a%ık ve katılımcılı#ın hâk!m oldu#u, huzur ve sükûnun 
gerçekle"t!#! b!r “Demokrat Büyük Türk"ye” olmalıdır. Evet, 21’!nc! Yüzyılın e"!-
#!nde b!r “Büyük Demokrat Türk!ye” olmalıdır derken, h!ç "üphem!z yoktur, b!r 
“Büyük Demokrat Türk!ye” olacaktır.

21’!nc! Yüzyılın e"!#!nde tasavvur olunan Türk!ye’y! anlatmak, gerçekle"me-
s!ne yardımcı olmak ve bunun !ç!n !"b!rl!#! yapmak, bunun !ç!n duacı olmak, b!r 
m!llî !nancı haykırmaktır; ben onu yapmaya çalı"tım. Böylece, Büyük Atatürk’ün 
b!ze bıraktı#ı m!rası, b!z, gelecek nes!llere, övünülecek "ek!lde tesl!m eder!z; gele-
cek nes!ller, ondan sonrak! nes!llere tesl!m eder; böylece, Büyük Atatürk’ün gös-
terd!#! hedef!, her defasında, gerçekle"t!rmen!n yollarını, !mkânlarını hep beraber 
dü"ünmeye devam eder!z.

Bu dü"üncelerle, Yüce Mecl!s!m!z! ve ben! d!nleyen vatanda"larımızı saygıyla, 
sevg!yle selamlıyor, Cenabı Allah’ın hep!m!ze, m!llet!m!ze ve memleket!m!ze yar-
dımcı olmasını n!yaz ed!yorum. Sevg!ler, saygılar sunuyorum Yüce Mecl!se. (DYP, 
SHP, ANAP, MHP ve ba$ımsızlar sıralarından ayakta Alkı#lar)
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 Cumhurba"kanı Süleyman Dem!rel

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, sayın m!lletvek!ller!, ekranla-
rı ba"ında bu toplantıyı tak!p eden de#erl! vatanda"larım;

Hep!n!z! saygıyla selamlıyorum. 1994-1995 Yasama Yılının m!llet!m!ze, mem-
leket!m!ze, Yüce Mecl!s!m!ze hayırlı u#urlu olmasını Cenabı Allah’tan n!yaz ed!yo-
rum. Bu ves!leyle, Yüce Mecl!se, yen! yasama yılında yapaca#ı de#erl! çalı"malarda 
ba"arılar d!l!yorum.

Sayın m!lletvek!ller!,
Yarım asra yakın b!r süre devam eden so#uk sava" dönem!n!n kansız b!r "e-

k!lde sona ermes!yle, uluslararası ekonom!k ve s!yasal !l!"k!lerdek! yo#unla"ma ve 
entegrasyon sürec! yen! boyutlar kazanmı"tır. “Küreselle"me sürec!” olarak adlan-
dırılan !ç!nde bulundu#umuz dönem!n bar!z özell!#!, !nsan haklarının korunması, 
demokras!, serbest p!yasa ekonom!s! ve çevre korumacılı#ının evrensel düzeyde 
kabul görmes!d!r. Dünyayı 2000’l! yıllara götürmekte olan ve tüm !nsanlı#ın ba-
rı" ve refah !ç!nde ya"amasına dayalı bu de#!"!m sürec!, b!rtakım bel!rs!zl!kler ve 
tehd!tlerle de kar"ı kar"ıyadır. Irkçılık ve köktend!nc!l!k akımları hız kazanmı"tır. 
Balkanlar’da, Ka)aslar’da, Afr!ka’da ve dünyanın bazı ba"ka bölgeler!nde ya"anan-
lar ortadadır.

Bosna-Hersek’te, Azerbaycan’da, Ruanda’da ya"anan trajed!lere, dünya, kararlı 
b!r tutumla e#!lmekte geç kalmı"tır.

Dünyada 184 ba#ımsız devlet ve 6 b!n etn!k grup mevcuttur. Dolayısıyla, et-
n!k bakımdan homojen devlet sayısı son derece azdır. Uluslararası hukuk, b!r yan-
dan devletler!n toprak bütünlü#ünün korunmasını öngörürken d!#er yandan da 
b!rey!n hak ve özgürlükler! açısından öneml! gel!"meler kaydetm!"t!r.

Halkın etn!k çe"!tl!l!#!n!n, b!r ülken!n kültürel zeng!nl!#!ne katkıda bulundu-
#u muhakkaktır.

Bununla b!rl!kte, de#!"!k etn!k kökenler, mutlaka b!r azınlı#ın mevcud!yet!ne 
delalet etmez. B!r devlet !ç!nde her etnokültürel grubun ayrı b!r m!llete mensup-
mu" g!b! hareket etmes! hal!nde, dünya, karga"a ve kavgadan kurtulamaz. Küre-
selle"me olayının amacı, dünyada sınırları kaldırmak, m!lletler cam!asını !nsanlık 



a!les! hal!ne get!rmek ve böylece yerküre üzer!nde tek dünyaya ula"maktır. Bu b!r 
v!zyondur. Bugün !ç!n ütopya, hayal b!le olsa, herkes !ç!n barı", herkes !ç!n refah 
ve herkes !ç!n mutluluk arayı"ını takd!rle kar"ılamak ve ona katkıda bulunmak la-
zımdır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Sermayen!n, malların, !"gücünün ve b!lg!n!n !nsanlık tar!h!nde !lk kez bu ka-

dar gen!" b!r hareketl!l!k kazandı#ına "ah!t oluyoruz. Küreselle"men!n en prat!k 
aracı budur. Önümüzdek! yıllar bu yönde büyük gel!"meler ya"anacaktır. B!rey ve 
toplumların yapıcı potans!yeller!n!n kend!ler! ve d!#er ülkeler yararına de#erlen-
d!r!lece#! b!r ortam olu"maktadır. Ula"ım ve !let!"!mde ya"anan hızlı teknoloj!k 
gel!"meler!n katkısıyla, mevcut de#!"!m, !nsanlı#ı aynı dünyada, aynı zamanda 
ya"ar hale get!rm!"t!r. Hayat kal!tes! açısından aynı hükmü vermek !se, maalesef 
mümkün de#!ld!r.

Dünyada olu"an d!nam!k de#!"!m sürec! !ç!nde faal b!r yer almak, dünyayla 
bütünle"mek, sadece tren! kaçırmamak !ç!n de#!l, aynı zamanda, ortaya çıkan yen! 
fırsatları de#erlend!rmek bakımından da "arttır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Dünyanın g!d!"atı, !st!kamet! budur: Daha çok !"b!rl!#!, daha çok yakınla"ma, 

barı"ı ve kürey! beraberce koruma... Bu b!r yarı"tır. Türk!ye, kend!s!n! böyle b!r 
dünyaya ve böyle b!r yarı"a göre ayarlamak mecbur!yet!nded!r. Türk!ye’n!n jeost-
ratej!k ve ekostratej!k konumunun önem! günden güne artmaktadır. Bu konunun 
b!ze sundu#u yen! !mkân ve fırsatlar vardır, bu !mkân ve fırsatlar kadar sorumlu-
luklar da vardır. Dünyadak! çatı"ma odaklarında huzur ve barı"ın tes!s! !ç!n, b!r 
dünya devlet! olmanın gerekt!rd!#! yükümlülükler!m!z! yer!ne get!rmek, de#!"!m 
ortamında bel!ren tar!hî fırsatları en !y! "ek!lde de#erlend!rmek suret!yle de ülke-
m!z! uluslararası cam!ada layık oldu#u sev!yeye çıkarmak hedef!m!z olmalıdır.

5 Eylül Pazartes! günü, Macar!stan Cumhurba"kanının davetl!s! olarak bu 
ülkey! z!yaret edece#!m. Macar!stan, Kanunî Sultan Süleyman’ın ebed!yete !nt!kal 
ett!#! Z!getvar’da Kanunî Sultan Süleyman Anıtının d!k!lmes!n!, !k! ülke arasındak! 
tar!hî ve kültürel ba#ların b!r n!"anes! olarak kabul etm!"t!r. Macar!stan’ın bu hare-
ket!n! övüyorum ve "ükranla kar"ılıyorum. Bugünün dünyasında, geçm!"!n -17’nc! 
Yüzyılın- s!yasî ve askerî dengeler! !ç!nde kaçınılmaz b!r "ek!lde ortaya çıkmı", 
çatı"ma ve husumetlere kaynak yapılaca#ı yerde, gelece#!n barı" dolu, üm!t dolu 
günler!ne yardımcı olmasını böylece tesp!t edeb!lm!" olmak gerçekten sev!nd!r!-
c!d!r. Bu gez! esnasında, Macar!stan’da hem Kanunî Sultan Süleyman Anıtı hem 
de Muhte"em Süleyman Serg!s! açılacaktır. Böylel!kle, 18’!nc! ve 19’uncu Yüzyıl-
larda Macar!stan’ın ba#ımsızlı#ı !ç!n sava"an, Macar m!llî kahramanları Rakoç! ve 
Kossuth’a, Tek!rda# ve Kütahya’da kucak açmı" olan Türk M!llet!yle Macar M!l-
let! arasındak! tar!hten kaynaklanan sevg! ve anlayı" da, Z!getvar ve Tek!rda#’da, 
Kütahya’da kar"ılıklı olarak açılmakta olan anıtlarla s!mges!n! bulmu" olacaktır.

D!#er tara'an, Türk!ye, yen! fırsatların do#du#u bu ortamda, dı" t!caret!n! 
ve ekonom!s!n! gel!"t!rme yönünde, saydı#ım d!#er ülkelerle kar"ılıklı yarar !lke-
s!ne dayalı faal!yetlere g!r!"erek, büyük avantajlar sa#lamaktadır. $"adamlarımız 
ve müteahh!tler!m!z, Moskova’dan Ta"kent’e, K!ev’den Alma-Ata’ya, Bulgar!stan 



ve Romanya’dan Pak!stan’a uzanan b!r a# kurmu"lar, g!r!"!mc!l!kler!n! kullanarak, 
yen! !"b!rl!#! olanakları yaratmı"lardır. Devlet!m!z, bu ülkelerle temel çerçeve an-
la"maları akdetmekte, !"adamlarımızın rahat ve ver!ml! çalı"malarına güvence sa#-
lamaktadır. Keza, devlet!m!z, bu ülkelerle g!r!"!len büyük projeler!n gerçekle"mes! 
yönünde elden gelen gayret! es!rgememekted!r.

Avrupa !le Asya’yı b!rb!r!ne ba#layan Karaden!z havzası, günümüzün büyük 
de#!"!m "artlarında ça#lar boyunca sah!p oldu#u hayat!yete yen!den kavu"mak-
tadır. Öncü rol oynadı#ımız Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! !le Ekonom!k $"b!rl!#! 
Örgütü g!b! çok tara%ı !"b!rl!#! g!r!"!mler!, bu do#rultuda, önümüzdek! yıllarda 
kend!ler!nden beklenen! yer!ne get!receklerd!r. Bu platformlardak! etk!nl!#!m!z!n 
sürdürülmes! "arttır.

Ka)asya’dan Orta Asya’ya kadar uzanan bölge, Türk!ye !ç!n ortak b!r d!l ve 
kültür ku"a#ıdır. Türk!ye, bu bölgelerde yer alan ve tar!hî ba#lara, kültürel ve kar-
de"l!k ba#larına sah!p oldu#u, ba#ımsızlıklarına yen! kavu"mu" ülkelerle kar"ılıklı 
özlemlere cevap verecek b!r !"b!rl!#! sürec! ba"latmı"tır. Azerbaycan, Kazak!stan, 
Özbek!stan, Türkmen!stan ve Kırgız!stan !le !l!"k!ler!m!z!n altyapısını olu"turmak 
üzere 200’ün üzer!nde antla"ma !mzalanmı"tır. Çabalarımızı, bu karde" ülkeler!n 
beklent!ler!n! kar"ılayacak "ek!lde, kred! !mkânları sa#lanması, t!caret ve !"b!rl!#! 
kanallarının açılması, alternat!f ula"ım, !let!"!m, kültür ve e#!t!m platformları olu"-
turulması hususları üzer!nde yo#unla"tırmı" durumdayız.

Orta Asya ülkeler!nden 10 b!n ö#renc!, Türk!ye’n!n okullarında ve ün!vers!-
teler!nde e#!t!mler!ne devam etmekted!r. Kazak!stan’ın Türk!stan "ehr!nde Hoca 
Ahmet Yesevî Ün!vers!tes! kurulmaktadır. 1500’e yakın Türk müte"ebb!s! Orta 
Asya’da 2,5 m!lyar dolarlık taahhüt !fa etmekted!r; telefon, telev!zyon ve havayo-
lu ba#lantıları bu ülkelerle çalı"maktadır. D!#er tara'an, asırlar boyunca Do#u 
!le Batı arasında t!carete !mkân sa#layan güzergâh üzer!ndek! ülkeler ve halklar 
arasında s!yasî, ekonom!k, kültürel ve d!#er !l!"k!ler!n gel!"mes!ne katkıda bulu-
nan $pek Yolunun canlandırılması, yen! !l!"k!ler ve !"b!rl!#! !mkânları yaratab!lecek 
öneml! b!r projed!r.

Orta Asya’da, dünyanın en zeng!n petrol ve gaz rezervler!n!n yer aldı#ı Basra 
Körfez!ndek! kadar yen! enerj! yatakları bulunmu"tur. Bunlar, dünya pazarlarına 
ta"ınacaktır. Yakın gelecekte, Türk!ye, bu gaz ve petrolün dünya pazarlarına ta"ın-
masında b!r term!nal ülke görev!n! !fa edecekt!r.

Burada bel!rtmek !ster!m k!, Türk!ye, Avrasya bölges!nde h!çb!r ülkeyle nüfuz 
tes!s etme rekabet! !çer!s!nde de#!ld!r. Bu ba#lamda, Rusya Federasyonu !le !l!"k!-
ler!m!ze de#!nmek !st!yorum.

B!z, Rusya’yı, Avrasya’nın dünya !le bütünle"mes!nde b!rl!kte çalı"aca#ımız b!r 
ortak olarak görüyoruz. Türk!ye !le Rusya !k! büyük devlet olarak bölgedek! !st!k-
rara h!zmet etmek zorundadırlar.

Rusya !le s!yasî ve ekonom!k !"b!rl!#!ne büyük önem ver!yoruz. Yılda 2 m!lyar 
doları a"an t!caret hacm!m!z!n yanı sıra, !"adamlarımız bu ülkede 5 m!lyar dolar 
tutarında çe"!tl! !"ler üstlenm!"lerd!r.

$"b!rl!#!m!z! önümüzdek! dönemde daha da gel!"t!rmekte yarar görüyorum. 
51 ülkeden olu"an $slam Konferansı Örgütü, $slam âlem!n! !lg!lend!ren konularda, 



özell!kle Bosna-Hersek, Azerbaycan, Ortado#u, F!l!st!n g!b! meselelerle !lg!l! ola-
rak faal!yet gösteren öneml! b!r kurulu"tur. Türk!ye, $slam Konferansı Örgütüne 
önem vermekte, örgütün çalı"malarına etk!n "ek!lde katılmakta, faal!yet alanına 
g!ren konuları d!kkatle !zlemekte, öncü rolü oynamaktadır.

Avrupa B!rl!#!yle !l!"k!ler!m!z! tam üyel!k hedef! do#rultusunda gel!"t!rmel!-
y!z. Avrupa B!rl!#!yle 1995 yılı sonu !t!bar!yle gerçekle"t!r!lece#! dü"ünülen güm-
rük b!rl!#!n! ertelemek yönünde ortaya atılan !stekler vardır; bunları do#al kar"ı-
lıyorum; fakat, bunları uygun bulmadı#ımı !fade etmel!y!m. Türk!ye’n!n, elbette, 
kar"ılıklı "artlar d!kkate alınmak kaydıyla dah!l olaca#ı ad!l b!r gümrük b!rl!#!n-
den sayısız yarar bulundu#unu dü"ünüyorum. Ayrıca, had!sey! sadece ekonom!k 
veçhes!yle de#erlend!rmemek gerek!r. Bu, Avrupa !le bütünle"meye yönel!k b!r 
a"amadır. Gayet tab!î k!, bu bütünle"mede, kabul ed!lmes! !mkânsız "artlarla kar-
"ıla"aca#ımızı öngörmüyorum. Avrupa !le bütünle"me, Avrupa’nın kalkınmı"lık 
sev!yes!n! yakalama anlamındadır. Kend! k!ml!#!m!z!, kültürümüzü, manevî ve 
moral de#erler!m!z! muhafaza ve onları zeng!nle"t!rme hedef!nden vazgeçecek de-
#!l!z. Avrupa’nın kalkınmı"lık sev!yes!ne ula"ma, ça#da" uygarlık sev!yes!d!r büyük 
Atatürk’ün tar!f ett!#! hede'!r; onu yakalamı" olaca#ız ve böylece de b!r büyük 
hayal gerçekle"m!" olacaktır.

Günümüzde, Balkanlar, dünya düzen!n!n yen!den kurulu" ve dönü"üm san-
cılarının en yo#un ya"anmakta oldu#u bölgelerden b!r!d!r. Türk!ye, Bosna-Hersek 
kr!z!n!n ortaya çıktı#ı günden !t!baren, B!rle"m!" M!lletler üyes! bu devlet!n ba-
#ımsızlı#ına, toprak bütünlü#üne ve egemenl!#!ne saygı göster!lmes! ve sava"ın 
bölgede daha gen!" b!r alana yayılmasının önlenmes! !lkeler!n! kuvvetle savunmu", 
bu !lkelere r!ayet ed!lmes! ko"uluyla, sorunun !lg!l! tara%ar arasında barı"çı yol-
dan, ad!l ve kalıcı b!r çözüme kavu"turulması yönünde gayret sarf etm!"t!r. Türk!-
ye, Bosna-Hersek halkına tüm !mkânlarını seferber ederek, güç ko"ullarda yardım 
el!n! uzatan !lk ülked!r. Türk!ye, bölgede barı"ın sa#lanması ve kan dökülmes!n!n 
önüne geç!lmes!n! tem!nen, B!rle"m!" M!lletler tarafından alınan yaptırım kararla-
rının denetlenmes! ve bunlara uyulmasının sa#lanması sürec!nde de etk!n b!ç!mde 
yer!n! almı"tır. B!rle"m!" M!lletler Gücü UNPROFOR’un barı"ı koruma faal!yetle-
r!ne katkısı çerçeves!nde, b!r mekan!ze p!yade taburumuz, Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!n!n verd!#! yetk!ye dayanılarak Bosna-Hersek’e gönder!lm!" ve Zen!ca’da 
konu"landırılarak, görev!ne ba"lamı"tır. 15 Temmuz’da, b!rl!#!m!z! yer!nde z!yaret 
ett!m. Buna !laveten, $talya’ da uçaklarımız, Adr!yat!k’te sava" gem!m!z, Bosna-
Hersek’tek! tecavüzün durdurulması !ç!n görev yapmaktadır.

Bosna-Hersek’te büyük b!r !nsanlık dramı cereyan etm!" ve uygarlık, maa-
lesef, buna sey!rc! kalmı"tır. Zorun, kaba kuvvet!n ve vah"et!n cezasız kalması ve 
hatta mükâfatlandırılması hal!nde, B!rle"m!" M!lletler ve Avrupa Güvenl!k ve $"-
b!rl!#! Konferansı s!stemler!n!n çökece#!n! dünyaya duyurmaya çalı"tık. Bo"naklar 
ve Hırvatların b!rb!rler!yle sava"a g!rmemes! !ç!n gayretler sarf ett!k.

Net!cede, pek çok acı çek!ld!kten sonra, Bo"naklar ve Hırvatlar b!r araya gel-
d!. Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Avrupa ve Rusya’nın !ç!nde yer aldı#ı Batı Temas 
Grubunun hazırladı#ı planı, Bo"naklar ve Hırvatlar kabul ett!. Temmuz ayında, 
Br!on!’de, Hırvat!stan ve Bosna-Hersek Devlet Ba"kanlarıyla yaptı#ımız üçlü top-
lantıda, bu planın Bosnalı Sırplar tarafından kabul ed!lmemes! hal!nde do#ab!lecek 



durumu görü"tük ve b!r deklarasyonla, dü"ünceler!m!z! !lg!l! tara%ara b!ld!rd!k. 
Halen, Bosnalı Sırplar bu planı kabul etmem!"lerd!r; pek çok gayret sarf ed!lm!"-
t!r; ama, "!md!ye kadar b!r net!ce alınamamı"tır. &!md! ne olacaktır?.. Uygar dün-
ya bu !"! burada bırakamaz; bırakmamalıdır da. Bosnalı Müslümanları büyük b!r 
mücadele azm! !ç!nde gördü#ümü !fade etmel!y!m. Bu kahraman !nsanlar, tesl!m 
olmamaya kararlıdır; kend!ler!n! savunacak s!lahlara muhtaçtır. Sırpların barı"a 
yana"mamaları hal!nde, Bosnalı Müslüman ve Hırvatlar üzer!ndek! ambargonun 
kaldırılması, b!z!m aylardır savunageld!#!m!z görü"tür. Bu !st!kamettek! gel!"me-
ler! !lg!yle tak!p ed!yoruz. Buna ra#men, y!ne barı"a ula"ılab!lmes!n! umuyoruz, 
ummak !st!yoruz.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye olarak, Ka)aslar’da da barı"ın tes!s!ne ayrı b!r önem ver!yoruz. Kom-

"umuz Gürc!stan’da !st!krarsızlı#ın son bulmasını ve mevcut sorunların, bu ülke-
n!n toprak bütünlü#ü çerçeves!nde çözümlenmes!n! d!l!yor, ülkedek! gerg!nl!#!n 
en kısa zamanda ortadan kalkmasını temenn! ed!yoruz. Öte yandan, Ermen!ler!n 
!"gal ett!kler! Azerî topraklarından derhal ve "artsız olarak ger! çek!lmeler!n! bek-
l!yoruz. Barı" !ç!n ba"ka yol yoktur. Azerî karde"ler!m!z! haklı davalarında destek-
lemeye devam edece#!z; Türk!ye’y! da!ma yanlarında bulacaklardır. Ermen!stan !le 
!l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lmes! !se, Ermen! !"gal!n!n son bulmasına ba#lıdır. Da#lık 
Karaba# sorununun, üyes! oldu#umuz AG$K/M!nsk Grubu çerçeves!nde çözüme 
kavu"turulmasını !st!yoruz.

Türk!ye, Azerbaycan Cumhur!yet!n!n egemen b!r ülke olarak tüm kurumla-
rıyla güvenl!k !ç!nde yapılanması, karde" Azerbaycan halkının sosyal gel!"!m! ve 
ekonom!k kalkınması !ç!n, devlet! ve halkıyla, tüm !mkânlarını seferber ederek 
yardıma ve !"b!rl!#!ne devam edecekt!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ortado#u barı" sürec!nde meydana gelen olumlu gel!"meler! büyük memnu-

n!yetle !zl!yoruz. Yarım asra yakla"an b!r süre devam eden Ortado#u !ht!lafının, 
n!hayet barı"çı yollardan g!der!leb!lece#! g!b! b!r fırsat ortaya çıkmı"tır. Türk!ye, 
bu sürec! ba"ından ber! akt!f "ek!lde desteklem!"t!r. Geleneksel !y! !l!"k!ler sürdür-
dü#ümüz bölge ülkeler!n!n heps!yle –bunlara $sra!l de dah!ld!r- yaptı#ımız !st!-
"arelerde de bu ülkeler!n barı"a yönel!k tutumlarına da!ma destek vermekte, tüm 
ülkeler! bu sürece katkıda bulunmaya te"v!k etmektey!z.

Ortado#u barı" sürec!n! desteklemeye, 46 yıllık !ht!lafın sona ermes! ve bölge-
de barı"ın tes!s! !ç!n el!m!zden gelen her türlü katkıyı sa#lamaya devam etmel!y!z.

Barı" görü"meler!nde Ürdün-$sra!l kanadında meydana gelen gel!"meler! de 
memnun!yetle kar"ıladık. Temenn!m!z, aynı olumlu sonuçların $sra!l-Sur!ye ve 
$sra!l-Lübnan kanatlarında da alınmasıdır.

Ortado#u barı" sürec!n!n ba"arıya ula"ması hal!nde, bölgede !mar, !n"a ve 
kalkınma hareketler! bakımından Türk!ye’n!n çok öneml! katkıları olacaktır.

Kom"umuz Irak’ın, B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey!n!n kararlarının 
gerekler!n! yer!ne get!rmes!n!, uluslararası toplumla yen!den bütünle"mes!n! ve 
dost Irak halkının çekt!#! sıkıntıların son bulmasını !çtenl!kle arzu ed!yoruz. Tür-
k!ye, Irak’a uygulanan ambargo neden!yle büyük ekonom!k zararlara u#ramı"tır. 



Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının durumu bu zararların bar!z b!r örne#!d!r. 
Boru hattının, daha b!r süre bo"altılmadan beklet!lmes! çürümes!ne sebep olacak-
tır. Böyles!ne öneml! b!r yatırımın kader!ne terk ed!lmes!ne Türk!ye razı de#!ld!r. 
Onun !ç!n, önümüzdek! günlerde boru hattının bo"altılmasıyla !lg!l! müzakerele-
r!n, muameleler!n tamamlanmasını beklemektey!m.

Öte yandan, Körfez Sava"ı sonrasında, Kürt, Türkmen ve Arap halkların Ku-
zey Irak’ta maruz kaldıktan zulme Türk!ye’n!n h!çb!r zaman b!gâne kalması söz 
konusu olamazdı. Bugün de, bu karde"ler!m!z!n selamet! !ç!n u#ra"maya devam 
ed!yoruz. Kuzey Irak’ta meydana gelen, ülkem!ze de, teröre kaynaklık ederek zarar 
veren yönet!m bo"lu#unun ne g!b! b!r sey!r alaca#ını d!kkatle !zl!yor, yen! !st!krar-
sızlıklara sebeb!yet vermemes! !ç!n gerekl! uyarılarda bulunuyoruz.

Tüm kom"ularımızla oldu#u g!b! Yunan!stan !le de kom"u kalmaya devam 
edece#!m!z hatırda tutulmalıdır. Mevcut sorunlara, tar!hî perspekt!%erden, önyar-
gılardan ve geçm!"!n duygusal ortamından arınmı" olarak, gerçekç! b!r bakı" açı-
sıyla yakla"ılmalıdır.

Ege, co#rafî özell!kler!yle dünyada benzer! olmayan özel b!r bölge oldu#u c!-
hetle, kıta sahanlı#ı sorununa s!yasî müzakerelerle, hakkan!yet esasına dayalı b!r 
çözüm bulunması kaçınılmazdır.

Karasuları konusu, Ege’de !k! ülken!n hak ve çıkarları arasında kurulu denge-
n!n temel unsurudur. Karasularının mevcut 6 m!l!n ötes!nde gen!"let!lmes!, Türk!-
ye !ç!n çok c!dd! ve kabul ed!lemez sonuçlar do#uracaktır.

Kıbrıs’ta aranan çözümün, 1974 önces! "artlarına yen!den dönülmes!ne yol 
açmayacak, ya"ayab!l!r n!tel!kte olması ve !k! toplumun hür !radeler!n! yansıtacak 
b!r mutabakata dayanması esastır. Çözüm "ekl!n!n ya"ayab!l!r olab!lmes! !ç!n de, 
Ada’dak! gerçeklerden hareket ed!lmes! gerekmekted!r. Kıbrıs Türk Halkının, e"!t 
kurucu olarak Ada’nm gelece#!n! bel!rlemekte e"!t söz hakkı oldu#u d!kkate alın-
madan yapılan tam üyel!k müracaatı, Kıbrıs Türk toplumunun ve Türk!ye’n!n de 
taraf oldukları Kıbrıs !le !lg!l! uluslararası antla"malara aykındır; bu antla"maların 
gözett!#! hassas dengeler! bozar n!tel!kted!r. C!ddî etk!ler! ve sonuçları olab!lecek 
bu durumun uluslararası cam!a tarafından d!kkate alınmasını bekl!yoruz.

Türk!ye, son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Mecl!s!n!n 29 A#ustos 
günü aldı#ı kararı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n Kıbrıs sorununa gerçekç! 
ve ya"ayab!l!r b!r çözüm aranması yolundak! sam!mî arzusunun yen! ve somut b!r 
!fades! olarak de#erlend!rmekted!r. Türk!ye, Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını 
bundan sonra da kend! davası olarak ben!msemeye devam edecekt!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
Sovyetler B!rl!#!n!n da#ılmasından sonra ortaya çıkan pek çok durumdan 

b!r tanes! de, bu ülkedek! Tatarların durumudur. Kırım’dan Sovyetler B!rl!#!n!n 
her kö"es!ne sürgün ed!lm!" bulunan Tatarlar tekrar yurtlarına dönüyor. Ukrayna 
Devlet Ba"kanı !le yapmı" oldu#umuz görü"melerde, k! bu görü"meler !k! sened!r 
devam eden görü"melerd!r. Türk!ye’n!n Kırım Tatarlarına !nsanî yardımda bulu-
nab!lece#!, bunların evler!n! yapmasına yardımcı olab!lece#! hususlarının kend!le-
r!n! rahatsız etmeyece#!, aks!ne, memnun edece#! b!ze söylenm!"t!r. Bu maksatla, 
Kırım’da b!n ev yapılması !ç!n hazırlıklara g!r!"!lm!"t!r.



Kırım Tatarlarının kahraman l!der! Mustafa Cem!lo#lu’nu huzurunuzda tak-
d!rle selamlıyorum. Kırım Tatarlarının meseles!, !lg!l! ülkeler! rahatsız etmeyecek 
"ek!lde Türk!ye’n!n gündem!ne g!rm!"t!r. Burada d!kkat!n!ze get!rmek !sted!#!m 
b!r d!#er husus da Gagavuzlardır. Avrupa’nın ortasında, 16 asırdan ber! Türklükle-
r!n! ve Türkçeler!n! muhafaza edeb!lm!" bu 152 b!n Gagavuz, Moldova Devlet! hal-
kındandır; Türk!ye’ ye kar"ı büyük b!r hayranlık, sevg! ve muhabbet duymaktadır-
lar; Komrat "ehr!nde kurulmaya ba"lanmı" olan ün!vers!teler! gerçek b!r Türk ün!-
vers!tes!d!r; her türlü !lg!ye lâyıktırlar. Moldova Devlet!n!n kend!ler!ne gösterd!#! 
anlayı"ı takd!rle kar"ılıyorum. Kırım ve Gagavuz olayını huzurunuza get!rmem!n 
sebeb!, büyük devlet olarak Türk!ye’n!n tar!hten devraldı#ı b!rtakım büyük mese-
lelere b!gâne kalamayaca#ı !ç!nd!r. (Alkı#lar) Gerek Kırım Tatarlarının ve gerekse 
Gagavuzların Allah’tan sonra dünyada güveneb!lecekler!, dayanab!lecekler! tek yer 
Türk!ye’d!r. (Alkı#lar) B!naenaleyh, böyle b!r "eyden memnun!yet duydu#umu hu-
zurunuzda !fade etmek !st!yorum.

Dünyanın bugünkü hal!nde, bölgem!z!n barı" bakımından önem! daha da 
çok artmı"tır. Türk!ye, kend!s! !ç!n oldu#u kadar dostları ve müttef!kler! bakımın-
dan da çok de#er kazanmı"tır.

Pek çok "ey!n bel!rs!z oldu#u b!r ortamda, !st!krar !çer!s!nde güçlü b!r Türk!-
ye, kend!s! !ç!n oldu#u kadar Avrupa’nın ve Amer!ka’nın da yararınadır.

Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le dostluk ve !"b!rl!#!ne bugün de büyük önem 
ver!yoruz. Bu dostluk ve !"b!rl!#!, her !k! ülke !ç!n, düne nazaran daha !lg!nç ve 
daha de#erl! hale gelm!"t!r. Bölgedek! barı"ın korunmasında ve Avrupa’nın yen!-
den "ek!llenmes!nde, güçlü b!r Türk!ye’n!n rolü, zaafa dü"ürülmü" b!r Türk!ye’n!n 
rolünden çok daha fazladır. Amer!ka’nın ve Avrupa’dak! dost ve müttef!kler!m!z!n, 
b!rtakım lob!ler!n etk!ler!nde kalarak bu gerçe#! görmezl!kten geleb!lecekler!n! 
sanmak !stem!yorum.

Türk!ye !le Amer!ka B!rle"!k Devletler! arasında Savunma ve Ekonom!k $"b!r-
l!#! Antla"ması mevcuttur. Bu antla"ma çerçeves!nde, !k! ülke, b!rb!r!ne kar"ılıklı 
kolaylıklar sa#lar Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n Türk!ye’ye sa#ladı#ı, yardım de-
#!l, kred!d!r; mü"terek savunmayı güçlend!rmek !ç!nd!r; fa!zl!d!r; ger!ye ödenecek-
t!r. Bu antla"mada “lob!ler!n tes!r! altında kalınmaması” kaydı da mevcuttur.

Hal böyleyken, Amer!kan Kongres!n!n, bu antla"ma çerçeves!nde mü"terek 
savunmayı güçlend!rmek maksadıyla Türk!ye’ye ver!lecek kred!n!n üzer!ne, Kıbrıs 
ve !nsan haklan !hlaller! g!b!, Türk!ye’y! !nc!ten "artları koymu" olmasını, bunun da 
Devlet Ba"kanı tarafından tasd!k ed!lm!" olmasını üzüntüyle kar"ılıyorum. (DYP 
sıralarından Alkı#lar)

Kıbrıs, Türk!ye !le Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Türk!ye !le Avrupa, Türk!ye 
!le Yunan!stan arasında b!r sorun de#!ld!r; Kıbrıs, Ada’da ya"ayan ayrı !k! m!llet!n 
devamı olan !k! toplum arasındak! sorundur; bugünün de sorunu de#!ld!r.

$nsan hakları !hlaller! !dd!alarıysa, her ülkede vardır. Türk!ye’dek! !hsan hak-
ları !hlaller! kar"ısında tedb!rler, d!#er ülkeler!nk!nden daha ger!de de#!ld!r. Yan!, 
!nsan hakları !hlaller! kar"ısında d!#er ülkeler!n tedb!rler! neyse, b!z!m tedb!rler!-
m!z de odur.

$nsan hakları !hlaller!, b!z!m kanunlarımıza göre suçtur. B!naenaleyh, d!#er 
b!r suçtan farkı yoktur. Açık rej!m!n bulundu#u, hür basının bulundu#u, hür par-



lamentonun bulundu#u, hür parlamento kürsüsünün bulundu#u, hür yargının bu-
lundu#u b!r ülkede, !nsan haklan !hlaller! yapılıyor d!yerek, Türk!ye’n!n rej!m!n! 
yarı hür ülkeler arasına koymaya k!msen!n hakkı yoktur. (DYP sıralarından Alkı#-
lar)

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye, m!llet !rades! ve hukuk üstünlü#üne dayalı, la!k, demokrat!k rej!m-

le yönet!lmekted!r; b!r anayasa devlet!d!r. Kuvvetler ayrılı#ı prens!b! devlet!m!z!-
"ek!llend!rm!"t!r. Yasama, yürütme ve yargı organlarının ve devlet!n d!#er bütün 
kurulu"larının b!rb!r!yle uyum !çer!s!nde çalı"maları, rej!m!n !"lerl!#! bakımından 
fevkalade öneml!d!r. Anayasa ve kanunlarda, her organın yer!, yetk!s! ve sorumlu-
lu#u göster!lm!"t!r. Devlet, böylece, uyum !çer!s!nde !"leyecekt!r.

Türk!ye, s!v!l ve örgütlü b!r toplum olma yolunda hızlı b!r gel!"me !ç!nded!r. 
Rej!m!n !st!krarı bakımından, örgütlü toplumu çok önemsed!#!m! !fade etmel!-
y!m. Böylece, vatanda", hem beldes!n!n hem ülkes!n!n hem de dünyanın sorun-
larına daha çok sah!p çıkacak ve daha çok vatanda" olacaktır. Sorunlar ne kadar 
zor ve karı"ık olursa olsun, rej!me olan !nanç sürdürüldü#ü ve bunun gere#! olan 
sabır göster!ld!#! takd!rde, çözüme ula"ıldı#ı görülecekt!r. Sah!p oldu#umuz s!ste-
m!n !k!nc!s! yoktur, vazgeçeb!lme seçene#! mevcut de#!ld!r Bunun !ç!n, arızaları 
g!derme, s!stem! ayakta tutma, esk!tmeme, ona olan !nancı koruma, herkes!n so-
rumlulu#udur.

Sayın m!lletvek!ller!,
Sah!p oldu#u potans!yel gel!"me !mkânlarıyla, bölgelerarası !"b!rl!#! açısından 

arz ett!#! ver!ml! ortam, Türk!ye’y! b!r caz!be merkez! hal!ne get!rm!"t!r. Bununla 
b!rl!kte, Türk!ye’n!n önem! g!tt!kçe artan konumundan rahatsız olanlar vardır ve 
bunlar da bo" durmamaktadırlar.

Ülkem!z! uluslararası cam!ada hedef göstermek, uluslararası örgütlerde aley-
h!m!ze b!rtakım kararlar aldırmak, dost ülkelerle !l!"k!ler!m!z! aksatmak yönünde 
b!rtakım çabalarla kar"ı kar"ıyayız. Özell!kle, Avrupa ülkeler! ve platformları hat-
ta Amer!ka B!rle"!k Devletler! nezd!nde bu yönde c!ddî g!r!"!mler yardır. Yapılan 
ele"t!r!ler!n tümünü kend!m!ze kar"ı b!r komplo olarak de#erlend!rmen!n sa#lıklı 
b!r yakla"ım olmadı#ını bel!rtmek !ster!m.

De#erl! m!lletvek!ller!,
48 sened!r, çe"!tl! bunalımlara ra#men ya"atmayı ba"ardı#ımız çok part!l! 

s!yasî s!stem, ça#da" dünyanın uyguladı#ı rej!md!r. S!stem!n temel kurumları, hür 
seç!m, hür parlamento, hür yargı, hür basın, hür send!ka, hür meslek kurulu"la-
rı ve hür ün!vers!te, ülkem!zde mevcuttur ve !"lemekted!r. Her "ey herkes!n gözü 
önünde cereyan etmekte, her "ey yazılab!lmekte, her "ey söyleneb!lmekted!r... Hak 
arama yolları ardına kadar açıktır. Temel !nsan haklan, herkes !ç!n -e"!tl!kle- mev-
cuttur ve herkes b!r!nc! sınıf vatanda"tır. D!n ve v!cdan hürr!yet!, temel haklar me-
yanındadır ve korunmaktadır. Bütün bunlara ra#men ho"nutsuzluklar, "!kâyetler 
ve ele"t!r!ler vardır; !çer!de de vardır, dı"arıda da vardır. Ele"t!r! konularından b!r!-
s!, dü"ünce hürr!yet!yle !lg!l!d!r.

Türk!ye, geçen 100 sene zarfında hufre-! !nkıraz (uçurumun kenarı) ve pençe-! 
!zm!hlal (yıkılma, uçurumun !ç!ne yuvarlanma) korkuları !çer!s!ne zaman zaman 



g!rm!" ve “aman, yıkılıyoruz” d!ye bunalımlara sürüklenm!"t!r. Devlet, !"leyemez 
hale dü"mü", kanun otor!tes! sa#lanamamı"; o zaman, halaskârlık, kurtarıcılık söz 
konusu olmu", bütün bunlarla zaman ve güç kaybed!lm!"t!r.

Türk!ye’de, hem hürr!yet olmalı hem huzur ve güven olmalı hem de a"-ekmek 
olmalıdır. Üçü de olmalıdır ve aynı zamanda olmalıdır. B!r!s!n!n d!#er!ne terc!h 
ed!ld!#! hallerle kar"ıla"ılmamalıdır.

Aynı zamanda, devlet yönet!leb!lmel!, bütün organları !"leyeb!lmel!d!r. Sokak, 
devlet! a"mamalı, devlet!n demokrat!k otor!tes! mevcut olmalı, otor!te c!ns!ne ba-
kılmaksızın, k!"! tarafından, ülken!n !nsanı tarafından ne c!ns olursa olsun, aranır 
hale gelmemel!d!r.

Ülke, bütün sorunlarını, olumsuz tartı"malarını tasf!ye etmeye çalı"tı#ımız 
arayı"lara gerek olmaksızın, demokrat!k kurallar !çer!s!nde kalarak çözeb!lmel!-
d!r.

Türk!ye, yakın geçm!"te, bölünme, parçalanma korku ve end!"es! !ç!ne sürük-
lenm!", meydana gelen bu ortamda, demokrat!k hak ve hürr!yetlere sah!p çıkılıp, 
demokrat!k otor!te korunmak yer!ne, rej!m askıya alınmı", m!l!ter otor!te, yönet!-
m! ele almı"tır ve 1982 Anayasası, devlete d!s!pl!n get!rmey! demokras!n!n önünde 
tutmu", sınırsız hak ve hürr!yetler!, yönet!leb!l!r devlet kavramıyla sınırlamı"tır. 
Halkın yüzde 92’s! de bu Anayasaya “evet” oyu verm!"t!r. Buna ra#men, yen! ve 
ça#da" b!r anayasaya Türk!ye’n!n sah!p olması kaçınılmazdır.

&!md!, ele"t!reye gelel!m: Den!l!yor k!; Türk!ye’de dü"ünce hürr!yet! yoktur. 
E#er dü"ünce yayılamıyor !se -canım dü"ünene man! olan mı var; ne dü"ünürsen 
dü"ün, k!msen!n b!r "ey ded!#! yok- e#er, k!"!, dü"ündü#ünü yayamıyorsa, b!r hür-
r!yet var demek mümkün de#!ld!r, dü"ünce hürr!yet! var sayılmaz. Herkes dü"ün-
dü#ünü yazab!lmel!, söyleyeb!lmel!d!r. Türk!ye’de ırk ve mezhep esasına göre par-
çalanma talep ed!leb!lmel! ve savunulab!lmel!d!r. Bunun kar"ısına da aks! f!k!rler! 
savunanlar çıkacak ve ço#unluk, zaten o tara'a olaca#ından, end!"e ed!lecek b!r 
durum hâsıl olmayacaktır.

Bunda ne var? Bırakın yazsınlar ç!zs!nler, söyles!nler. Ne söylerlerse söyles!n-
ler. Türk!ye Cumhur!yet! Anayasasının 14’üncü, Türk Ceza Kanununun 311’!nc! 
ve Terör Kanununun 8’!nc! maddeler! buna man!d!r; bunlar kalkmalıdır. Böy-
le oldu#u !ç!n; dü"ünce hürr!yet! kalkmadı#ı !ç!n, bunlar mevcut oldu#u !ç!n de 
Türk!ye’de dü"ünce hürr!yet! yoktur. Yan!, Türk!ye’n!n demokras!s! !k!nc! sınıf b!r 
demokras!d!r den!yor. B!r!nc! sebep bu; öyle den!yor. Bunun kar"ısında, bu du-
rum, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n! ün!ter devlet olmaktan çıkarır. B!n seneden 
ber! beraber ya"ayan !nsanları b!rb!r!ne dü"ürür, Türk!ye’y! karde" kavgasına ve 
dolayısıyla ıstıraplara sürükler. Esasen, !syan te"v!kç!l!#!, halkın b!rb!r!ne dü"ürül-
mes!, kı"kırtıcılık, f!k!r hürr!yet! ve dü"ünce hürr!yet! sayılamaz. Dünyada bunun 
emsal!ne raslamak pek mümkün de#!ld!r.

Türk!ye, b!rl!#!n!, beraberl!#!n!, karde"l!#!n!, ün!ter devlet! muhafaza etmel!-
d!r. Tek vatan, tek bayrak, tek resmî d!l, tek devlet korunmalıdır den!yor. (DYP ve 
MHP sıralarından Alkı#lar) Türk!ye’n!n Anayasa ve kanunları bu esasa göre düzen-
lenm!"t!r -!k! dü"üncey! de söyled!m keyfî b!r uygulama yoktur Türk!ye’de; kanun-
lar ney! am!rse odur. Kanunlar uygulanıyor d!ye de k!msen!n "!kâyetç! olmaması 



lazım; uygulanmıyorsa "!kâyetç! olması lazımdır. Hele, yasa yapan Mecl!s!n, kend! 
yaptı#ı kanunlara sah!p çıkması kadar, bunların uygulanmasına sah!p çıkması ka-
dar do#al b!r "ey olamaz.

Keyfî b!r uygulama olmamasına ra#men, bu !k! dü"ünce, mutlaka, Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s! zem!n!nde tartı"ılmalı.

Türk!ye’ye yönelt!len bu ele"t!r!lerden b!r kısmımız b!r tanes!n!n -!çer!de, dı-
"arıda- yanında ve b!r kısmımız da kar"ısında vaz!yet alma yer!ne, bu kadar öneml! 
olan b!r konuda b!r konsensüs aranmalıdır. Yan!, ben, meseley!, Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!n!n önüne koyuyorum. Bunun yapılab!lece#! fırsat vardır; yen! b!r 
anayasa çalı"ması yapılıyor; bu anayasa çalı"ması yapılırken, dü"ünce özgürlü#ü-
nün, ülke ve ça#da"lı#a uygun tanımının yapılab!lmes! ve yen! ç!zg!ler!n!n ç!z!le-
b!lmes! mümkün olab!l!r; ama, her halükârda, bu mesele de, tartı"ılıp, demokras!-
n!n, cumhur!yet!n en yüksek organında b!r konsensüse varılmaya çalı"ılmalıdır.

Türk!ye’ye yönelt!len d!#er b!r ele"t!r! de, kanunların suç saydı#ı f!!llerden do-
layı mahkûm!yet almı" ve cezaevler!ne konmu" bazı k!"!lerle !lg!l!d!r. K!tap yazmı" 
veya konu"ma yapmı"... Savcı yakasına yapı"mı"; mahkemeye g!tm!"; hâk!m ceza 
verm!"; Yargıtaya g!tm!", Yargıtay bunu tasd!k etm!"... Bunu kınayanlar var. E#er 
orta yerde b!r yasa varsa, o yasa, b!r f!!l! suç sayıyorsa, bu f!!l !"lend!#!ne da!r ortada 
b!r durum varsa ve bu f!!l!n !"lend!#! sübut bulmu"sa, hâk!m!n yapaca#ı ne var k! 
ba"ka... Sonra, bütün savunma yolları sonuna kadar açık de#!l m!; açık. B!naena-
leyh, buradak! mesele, yargı organını ve bu sebepten dolayı da Türk!ye Cumhu-
r!yet!n! kötülemek olmamalıdır. E#er böyle b!r durum varsa, böyle b!r durumda 
e#er yasalar hayat!yet!n! y!t!rm!"se, o yasaları ortadan kaldırmak yasama organının 
!"!d!r. B!naenaleyh, bu yasalar ortadan kalkıncaya kadar, k!mse bu f!!l! !"leyemez; 
!"lerse, bu durum hâsıl olur. Den!rse k! bu durum hasıl olmasın, o zaman, savcılar 
ve hâk!mler!n b!rkısım !nsanların kanunların suç saydı#ı f!!ller! !"lemeler!ne göz 
yummaları b!r kısmına göz yummamaları g!b! b!r keyf!l!k olur k!, o zaman, rej!m! 
göçürürüz. Onun !ç!nd!r k!, burada da hâk!mler ve savcılara k!msen!n d!yece#! b!r 
"ey yoktur; çünkü, her had!se aynı "ek!lde muamele görmekted!r.

E#er bu çe"!t durumlar suç sayılmak !stenm!yorsa, onlar, mutlaka, yasa ya-
pılıp suç olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun da b!r yere ba#lanması lazımdır; çünkü, 
devlet!m!z üzer!nde, demokras!m!z üzer!nde tartı"ılan en öneml! !k! konudan b!-
r!s! budur. B!rkaç tane daha var...

Yargı organına sah!p çıkılmasını !st!yoruz. E#er yargı organına sah!p çıkıl-
mazsa, yan! yargı organı yasaları uygulamaktan dolayı ele"t!r!l!r ve kınanırsa, o 
zaman, devlet! !"letme !mkânımız olmaz. Onun !ç!nd!r k!, kuvvetler ayrılı#ına da-
yalı s!stemde, her kuvvet ayrı ayrı fonks!yon da yapsa, rej!m! koruma açısından 
heps!n!n b!rb!rler!yle !rt!batları vardır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Unutmamak lazımdır k!, bu tartı"maların yapıldı#ı ülkem!zde, on sened!r, b!r 

kanlı terör olayı cereyan ed!yor. Terör!stler, örgütlü b!r b!ç!mde, çok !y! s!lahlanmı" 
olarak, daha çok güneydo#u bölgem!z!n da#larına yerle"m!" olup, ser! c!neyetler-
!"lem!"lerd!r ve !"lemeye de devam ed!yorlar. Yolları kesm!"lerd!r; mezraları, köy-
ler!, karakolları basmı"lardır; be" aylık çocu#u öldürmü"lerd!r, el! hamurlu yet-



m!"l!k kadını öldürmü"lerd!r; devlet!n pol!s!n!, asker!n!, ö#retmen!n!, d!n adamını 
kur"unlamı"lardır; s!v!l ve devlet görevl!s! masum !nsanları "eh!t etm!"lerd!r. Bu 
halen devam ed!yor. Yapılmak !stenen ned!r? H!ç k!mse aldanmasın, ba"kasını da 
aldatmasın; bunu herkese b!rden söylüyorum; Türk!ye parçalanmak !sten!yor. $çe-
r!de ve dı"arıda cereyan eden olay, do#rudan do#ruya, b!r Sevr model!... H!ç k!m-
se bunun dı"ında b!r "ey dü"ünmes!n. B!lhassa 1994 senes! !çer!s!nde Amer!ka’da 
ve Avrupa’da gördü#ümüz durum !y!ce kend!s!n! bell! etm!"t!r, maske dü"mü"tür. 
Osmanlı Devlet!n!n bünyes!nden 27 tane devlet çıkmı"tır; çıkmamı" olanlarını çı-
karmaya çalı"anlar var.

Bu maksatla g!r!"t!kler! kanlı macerada -k!, bu !nsanlar yalnız de#!ld!r, çe"!tl! 
m!hraklardan destek görmü"lerd!r- geçen on senede 2 b!n 682 güvenl!k mensubu-
muz "eh!t olmu"tur, 3 b!n 299 vatanda"ımız "eh!t olmu"tur ve bu c!nayetler! !"leyen 
6 b!n 790 k!"! de hayatını y!t!rm!"t!r. Ölenler de, öldürenler de, öldürülenler de bu 
ülken!n !nsanlarıdır.

B!rçok kere tekrar ett!m, b!rçok kere söyled!m, y!ne huzurunuzda söylüyo-
rum; Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n hakkından gelemezs!n!z; bu mümkün de#!l-
d!r. Gel!n, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!yle u#ra"mayı b!r kenara bırakın, Türk!ye 
Cumhur!yet! Devlet!n!n adalet!ne tesl!m olun. Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!, ülke-
n!n her kö"es!nde, avuç !ç! kadar olan yer!nde hukuku sa#layacak güce sah!pt!r ve 
sa#layacaktır.

Bugün y!ne buradan b!r ça#rıda bulunuyorum: Gel!n, gel!n, Türk!ye Cumhu-
r!yet! Devlet!n!n adalet!ne tesl!m olun. Çıkamazsınız !"!n !çer!s!nden. Hem haksız 
yere kan döküyorsunuz hem kend! kanınızı döktürüyorsunuz...

Devlet!n me"ru güvenl!k güçler!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n verd!#! 
ve her dört ayda yen!led!#! yetk!ye dayanarak, ülken!n sınırlarını, topraklarını ve 
!nsanlarını koruyor, görev!n! kahramanca yapıyor, s!nes!n! kur"una s!per ed!yor. 
Terör mücadeles!nde öneml! mesafeler alınmı"tır; ancak, hâlâ büyük gayretler!n 
sarfı gerek!yor.

Daha 26 A#ustos 1994 günü (5 gün evvel) saat 00.30 sıralarında, B!ngöl $l! 
Yayladere !lçes!, Çalıka#ıl Jandarma Karakoluna terör!stler saldırmı"; 1 üste#men 
ve 11 er!m!z "eh!t olmu"; 1 üste#men, 1 astsubay ve 13 erba"ımız yaralanmı"tır.

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!, kend!s!ne musallat olmu" bu saldırıyı defetme-
ye çalı"ıyor; h!ç k!msen!n "üphes! olmasın, mutlaka defedecekt!r. (Alkı#lar)

Türk!ye’n!n kahraman askerler!ne ve güvenl!k güçler!ne; Türk!ye Büyük M!l-
let Mecl!s! olarak, Türk M!llet! olarak, Türk basını olarak gösterd!#!n!z güvenden, 
verd!#!n!z destekten dolayı, Devlet Ba"kanı olarak s!zlere m!nnet ve "ükranlarımı 
sunuyorum.

“Vatan her #eyd"r” d!yerek, canlarını seve seve veren m!llet!m!n kahraman ev-
latlarını, askerler!m!z!, pol!sler!m!z!, bütün güvenl!k gücü mensuplarımızı, ö#ret-
menler!m!z!, d!n adamlarımızı, !darec!ler!m!z! takd!r ve tebr!k ed!yorum. Bölgede 
terörün her türlü kanlı tecavüzüne maruz kalarak, çolu#unu çocu#unu, a!les!n!, 
yer!n! yurdunu kaybeden; ama, metanetle d!renen, devlet!n!n yanında yer alan 
vatanda"larıma da ayrıca "ükranlarımı sunuyorum. Korunacak olan !nsan hakkı, 
b!z!m !nsanlarımızın hakkıdır. B!r tara'an terörle mücadeley! destekleyen dünya, 



öbür tara'an !nsan hakları !hlal! !dd!asıyla, bu mücadeley! yapılamaz hale get!r-
memel!d!r.

Bu kadar hayatî b!r konuda kend!m!z! anlatmakta sıkıntı çekece#!m!z gözü-
küyor. Önümüzdek! günlerde, bu sıkıntıları hep beraber gö#üsleyece#!z. Tab!î k!, 
dünyadan kopamayız, tab!î k!, !nsan hakları ve demokras! de ne oluyor d!yemey!z; 
ancak, !y! n!yetl!lerle art n!yetl!ler! karı"tıramayız; ayırt etmekte mü"külatımız olsa 
b!le. Tab!î k!, Türk!ye’n!n bölünmes! ve parçalanması, halkın b!rb!r!ne dü"mes! so-
nucunu verecek h!çb!r "eye de razı olamayız.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Maalesef, bu sene, ülkem!z!n çe"!tl! kö"eler!nde 15 b!n hektarın üzer!nde 

ormanımız yanmı"tır. D!kkats!zl!k, kasıt, sabotaj, velhâsıl, her ne sebeble olursu 
olsun, yanan ormanlarımız, bütün m!llet! der!nden hüzne gark etm!"t!r. Yanan yer-
ler, yen!den ormanla"tırılacaktır. Türk!ye, senede, 100 b!n hektar araz!y! ormanla"-
tırıyor, ortalama olarak da 15 b!n hektar yanıyor. Ormanla"tırmaya ver!len destek, 
Türk!ye savunmasına ver!len destekle e"de#erd!r.

Çıkan yangınların söndürülmes!ndek! fedakâr gayretler! !ç!n, orman te"k!la-
tımızın bütün mensuplarına, ba"ta Sayın Bakan olmak üzere, !darec!ler!m!ze, as-
kerler!m!ze, halkımıza "ükranlarımı sunuyorum.

Gel!bolu M!llî Parkında 25-26-27 Temmuz günler!nde vuku bulan yangın, 
4 b!n 49 hektar; yan! 40 b!n 490 dönüm sahayı kül etm!"t!r. Bu yangının söndü-
rülmes!nde, a#açlarıyla beraber yanarak "eh!t dü"en Orman Bölge Müdürü Talât 
Göktepe’y! rahmetle anıyorum. Gel!bolu Yarımadasında yatan "eh!tler!m!z!n ye"!l 
yorganı yanmı"tır. Bu yorgan en kısa zamanda yen!den meydana get!r!lecekt!r. Bu-
rada, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n de#erl! üyeler!, s!zlere b!r r!cada bulunaca-
#ım: Gel!bolu M!llî Parkı 380 b!n dekardır. Bu parkın 40 b!n dönümü yanmı"tır ve 
halen !ç!nde b!rkaç tane de köy vardır. Burada, 283 b!n! ba"ka ülkeler!n, 250 b!n! 
b!z!m olmak üzere, 19 !lâ 25 ya" arasında 533 b!n genç !nsan yatmaktadır. Aslında, 
Gel!bolu M!llî Parkını b!r barı" z!yaretgâhı hal!ne get!rme zamanı gelm!"t!r. Buna 
bütün dünyanın katkıda bulunaca#ını umuyorum. Burada, senede b!r ay çe"!tl! et-
k!nl!kler göster!lmel!; hem b!z!m çocuklarımıza hem de ba"ka ülkeler!n !nsanları-
na, “Sava# d"yorsanız, sava#, c"nayett"r; buyurun c"nayet" görün; 533 b"n k"#", 533 b"n 
genç, ömürler"n"n baharında bu topraklara dü#mü#, sırt sırta, kefens"z yatıyor. Sa-
va# bu. Barı#sa gel"n, elb"rl"$"yle, beraberce, barı#ı bulalım” den!lmel!. B!naenaleyh, 
Gel!bolu M!llî Parkımızı, b!z!m !ç!n b!r destan olan Çanakkale Destanından ruh 
alacak "ek!lde b!r dünya barı" mekânı hal!ne get!rmel!y!z. Bu hususta yardımınızı 
!st!yorum. (DYP ve SHP sıralarından Alkı#lar)

Ülkem!zde hemen hergün meydana gelen traf!k kazaları, b!rçok oca#ı sön-
dürüyor, m!llî servet! tahr!p ed!yor ve b!rçok vatanda"ımızı da sakat bırakıyor. 
Türk!ye’dek! traf!k kazalarında meydana gelen ölüm sayısı, Batı ülkeler!ndek!n!n 
10 katıdır. Otomob!l sayısına bakın, oralardak! kalabalı#a bakın, b!r de b!ze bakın, 
10 katı traf!k kazası... Vatanda"larımıza bu hususta yen! tedb!rler ve yen! düzenlen-
meler beklenmekted!r. Mecl!s!m!z, bütün part!ler!n katılımıyla, fevkalade b!r m!llî 
afet hal!ne gelm!" bu meseleye hassas!yetle e#!lecekt!r.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülke ve dünya sorunlarının tümüne temas etmeme vak!t müsa!t de#!ld!r. Ay-

rıca, konumum gereks!z tartı"malara elver!"l! olmadı#ından, dü"ünceler!m! d!kkat 
ve !t!na !le s!zlere ula"tırmaya çalı"ıyorum.

Türk!ye, dünyada 184 ülke arasında nüfus bakımından 16’ncı, toprak büyük-
lü#ü bakımından 32’nc! , ürett!#! gayr! safî hâsıla bakımından 20’nc! , adam ba"ına 
dü"en gayr! safî hâsıla bakımından 54’üncüdür. Bu#day üret!m!nde 7’nc! , pamuk 
üret!m!nde 8’!nc!, çel!k üret!m!nden 15’!nc!, ç!mento üret!m!nde !se 17’nc! sıra-
dadır; yan!, Türk!ye büyük ve öneml! b!r devlett!r.Her bakımdan öyled!r; ama, bu 
rakamlar da öyle göster!yor k!, böyled!r.

Türk!ye, !st!krar !çer!s!nde kalkınma, zeng!nle"me; fukaralı#ı, yoksullu#u, !"-
s!zl!#!, çares!zl!#! yenme gayretler!n! cumhur!yet!n kurulu"undan ber! sürdüregel-
m!"t!r. Türk!ye Cumhur!yet!, geçen yetm!" senes!nde her alanda öneml! gel!"me-
ler kaydetm!"t!r. Yetm!" sene zarfında, nüfusun, 6 defa artarak, 10 m!lyondan 60 
m!lyona çıkmı" olması, bugünkü çe"!tl! zorluklar de#erlend!r!l!rken, göz önünde 
tutulmalıdır. 10 defa büyüyen b!r ülken!n h!çb!r problem!n!n olmaması mümkün 
de#!ld!r.

B!rkaç gün sonra açılacak olan okullarımıza g!recek olan çocuklarımızın sayı-
sı, yetm!" sene evvelk! nüfusumuzdan fazladır; çocuklarımızın sayısı, Avrupa’dak! 
devletler!n b!r kısmının nüfuslarından daha fazladır.

Türk!ye, bugün, !lkokul ça#ındak! bütün çocuklarına okuma !mkânını sa#lı-
yor. Ülken!n her tarafına g!d!leb!l!yor. Ülken!n her kö"es! aynı s!stemden elektr!k 
alıyor. Sa#lık h!zmetler!n!, !sted!#!m!z kadar olmasa b!le, öneml! derecede ülkeye 
yayab!lm!"!z. 57 ün!vers!tes!yle ülken!n her tarafına yüksekö#ren!m ve e#!t!m gö-
türmeye çalı"ıyoruz.

1993 senes! sonunda, Türk!ye, 15.5 m!lyar dolar !hracat yapab!lm!"t!r; bunun 
yüzde 81’! sanay! malıdır. 4 m!lyar dolar tur!zmden, 4 m!lyar dolar dı" ta"ımacılık 
ve müteahh!tl!kten, 3 m!lyar dolar c!varında da dı"arıdak! çalı"anlardan döv!z sa#-
lamı"tır. Yan!, öneml! döv!z kazanç kaynakları olan b!r ülkey!z. Yüzde 7 c!varında 
da kalkınma hızı sa#lamı"tır. Yatırım yapmı", üret!m yapmı", !hracat yapmı"tır. 
Türk!ye, geçen 30 sene zarfında yüzde 5 ortalama kalkınma hızını gerçekle"t!rm!"-
t!r. Bu, OECD ülkeler! !çer!s!nde en yüksek hızdır.

Türk!ye, güçlü b!r savunmaya sah!pt!r. Dünyanın en !y! e#!t!lm!" ve en d!-
s!pl!nl! b!rkaç s!lahlı kuvvet!nden b!r!ne sah!pt!r. Bu s!lahlı kuvvet!n arkasında, 
uça#ını, gem!s!n!, pek çok savunma araç ve gerec!n! yapan; yakında hel!kopter!n! 
yapacak olan b!r savunma sanay!! vardır.

Türk!ye’n!n, 40 ülkeye !hracat yapacak kadar güçlü b!r !laç sanay!! vardır; 
$ng!ltere’ye !hracat yapacak kadar da gel!"m!" b!r gem! sanay!!ne sah!pt!r.

Türk!ye, kend! h!zmetler!n! rahatlıkla görecek, Türk!ye’n!n kalkınmasını !le-
r!ye ta"ıyacak, hatta d!#er ülkeler!n kalkınmasına yardımcı olacak !y! yet!"m!" b!r 
!nsan gücüne sah!pt!r. Fevkalade önems!yorum; buraya kadar saydıklarımın heps! 
kadar öneml!d!r. Bütün bunların yanında, Türk!ye’n!n zorlukları da vardır.

Türk!ye Cumhur!yet! kuruldu#undan ber! ba"lıca !k! öneml! sorun Türk!ye’ye 
hep ayak ba#ı olmu"tur. Bunlardan b!r!s! kamu mal!yes!d!r, d!#er! de ödemeler 



denges!d!r. Kamu mal!yes!n!n bugün !ç!n sorun olması, kamunun personel g!der-
ler! !le devlet!n borçlarının fa!z g!derler!n!n, verg! gel!rler!yle kar"ılanamayacak 
kadar yükselm!" olmasıdır. Yan!, kamunun personel g!derler! !le; fa!z g!derler!, 
verg! gel!rler!n! götürüyor, hatta b!raz da üstüne koymak lazım.

Tab!î k!, kamu !kt!sadî te"ebbüsler!n!n zararları, sosyal güvenl!k kurulu"ları-
nın yükü, tarım satı" kooperat!%er!n!n taleb!, beled!yeler!n !ht!yaçları, kamu ma-
l!yes! denges!n! altüst etmekte, devlet! a#ır b!r b!ç!mde borçlanmaya !tmekted!r. 
Devlet, bu durumuda, yatırım yapmakta fevkalade güçlük !çer!s!nded!r.

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n yatırım yapma gücü olmayacak mıdır... Bunu 
dü"ünemey!z. Çünkü, devlet!n yatırım yapma gücü yoksa, o zaman, devlet gelece-
#e !potek koymaktadır; yan!, gelece#!n refahından, aslında, b!r kısım almaktadır. 
B!naenaleyh, devlet!n mutlaka yatırım yapacak gücü olacaktır. D!#er devlet sorunu 
olan ödemeler denges! !se, her zaman çok öneml! olmu"tur; bugün de öyled!r; yüz 
sened!r çok öneml! olmu"tur.

Türk!ye, 1993 yılında 29 m!lyar dolarlık !thalat ve buna kar"ı 15,5 m!lyar do-
larlık !hracat yapmı"; aradak! büyük fark -!çer!de-dı"arıda- Türk!ye’n!n borçlarını 
ödeyemeyece#! g!b! b!r zehap hâsıl etm!", pan!#e sebep olmu"tur. Halbuk!, Türk!ye 
Cumhur!yet! Devlet!n!n, bugün de, b!r kuru", ödenmem!" borcu yoktur; heps!n! 
ödeyerek gel!yor. Güven bunalımı meydana gelm!" üreten b!r ekonom!ye... Yüzde 7 
büyümü" 1993 senes! !çer!s!nde... Konvert!bl paraya sah!p olan ve dünya para p!ya-
salarından, Tokyo’dan, New York’tan, Avrupa’dan -haz!ne bonosu satmak suret!yle- 
rahatça kaynak bulab!len Türk!ye, neredeyse bunalıma sürüklenm!"t!r. Türk!ye’y! 
k!m !dare ederse ets!n...

Bakın beyler, ben bunların heps!n!n üstündey!m; "!md! uzman olarak konu-
"uyorum... (Alkı#lar) Maksadım, h!ç k!msey! !nc!tmek veya h!ç k!msey! "u veya bu 
"ek!lde rahatsız etmek de#!l; ama bakın burada ne d!yorum: Türk!ye’y! k!m !dare 
ederse ets!n, bu !k! konuya b!r d!s!pl!n ve denge get!r!lemed!#! sürece, sürdürüleb!-
l!r b!r kalkınma fevkalade güçtür. B!naenaleyh, bütün olay bu !k! büyük problem-
de. Devlet bu demek zaten: Kamu mal!yes! ve ödemeler denges!...

MUSTAFA BALCILAR (Esk!"eh!r)-Hükümet mesajı aldı...
CUMHURBA&KANI SÜLEYMAN DEM$REL (Devamla)- Ben!m mesajım 

Hükümete de#!l, ben!m mesajım herkese. Ben zaten -buradan yayın da yapıldı#ı-
na göre- Türk!ye’ye söylüyorum; Türk!ye’y! k!m !dare ederse ets!n, bununla kar"ı 
kar"ıyadır. &!md!, “efend"m, sen #öyle yaptın, ben böyle yaptım” tartı"malarını ben 
bu kürsüden çok yaptı#ım !ç!n, onlardan mümkün mertebe kaçarak bunları söy-
lüyorum. (Alkı#lar)

Devlet!n Haz!nes! üzer!ndek! yükler!n azaltılması kaçınılmazdır. Yan!, sade-
ce bunları söyley!p geçm!yorum; alınab!lecek en öneml! tedb!rlerden b!r!, kamu 
!kt!sadî te"ebbüsler!nden süratle kurtulmaktır. Özelle"t!rme, çarelerden b!r!d!r. Bu 
yapılamadı#ı takd!rde, topladı#ımız verg! gel!rler!, yan! personel masra%arına ve 
fa!ze yetmeyen verg! gel!rler! ve yüzde b!lmem kaç fa!zle p!yasalardan ödünç aldı-
#ınız paralar, f!l!n karnına g!decekt!r, f!l!n karnına!.. B!naenaleyh, sıkıntılar devam 
edecekt!r.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Dünyayla b!rl!kte, Türk!ye b!r noktaya gelm!"t!r. Burada "unu söyleyey!m 

k!, ödemeler denges! bakımından, Türk!ye’n!n tur!zme, Türk!ye’n!n !hracata, 
Türk!ye’n!n ta"ımacılı#a ve Türk!ye’n!n, b!lhassa, bugün 10,5 m!lyar dolar c!varın-
da dı"arılarda !" almı" müteahh!t gel!rler!ne çok büyük b!r önem atfetmes! lazım. 
Dünyayla b!rl!kte, Türk!ye b!r noktaya gelm!"t!r. Serbest p!yasa ekonom!s! denen 
s!stem, kaynakları !sraf ed!lmekten kurtaran ve en !y! "ek!lde kullanan d!nam!kler! 
!ç!ne alır; bu, rekabett!r. Türk!ye, pazar ekonom!s!n!n altyapısını henüz !sten!ld!#! 
"ek!lde kurab!lm!" de#!ld!r. Devlet, hâlâ, ekonom!y! gen!" çapta kontrol etmekte-
d!r; çünkü, !kt!sadî s!stem! !"letmeye devam ett!#! sürece, yan! !kt!sadî te"ebbüsü 
bulundu#u sürece, devlet!n ekonom!den el!n! çekmes! mümkün de#!ld!r. Devlet, 
ekonom!n!n !ç!nden çek!lmel! -hemen yarın olacak !" de#!l bu; ben hedef söylüyo-
rum yönet!c! ve yönlend!r!c! fonks!yonlarını bırakmalı; sadece düzenley!c! olmalı-
dır. Türk!ye’n!n, te"ebbüs gücünden, k!"!n!n potans!yel!nden azamî "ek!lde fayda-
lanması gerekmekted!r; bunun altını ç!z!yorum. Türk!ye’n!n en büyük gücü, Türk 
vatanda"ının kab!l!yet!, potans!yel!d!r.

Devlet, savunma, huzur ve güven, adalet!n da#ıtılması, e#!t!m, sa#lık, sosyal 
güvenl!k ve sosyal adalet !le altyapı g!b! temel fonks!yonlarını daha !y! yapab!lme-
l!d!r. Onu daha !y! yapab!lmes! !ç!n öbür tara'an da çek!lmes! lazımdır. Devlet!n 
el!ndek! t!carî ve ekonom!k karakterl! h!zmetler!n tümü, en kısa zamanda özelle"-
t!r!lmel!d!r.

Ne kadar erken yapab!l!rsek, ülkem!z! o kadar çabuk zeng!nle"t!r!r!z. Kaynak-
ların kullanılmasında hesabî olmak mecbur!yet!ndey!z. Yan!, bunu buraya koyar-
san ne get!r!r ne götürür... Bu, tüm dünyanın kar"ıla"tı#ı b!r olaydır, !lm!n ve aklın 
gere#!d!r; s!yasî tarafı yoktur.

S!yasî l!beral!zm ve ekonom!k l!beral!zm b!rb!r!n! tamamlar, !k!s! beraber bü-
yür, ço#ulcu ve etk!n toplumu meydana get!r!r. S!yasette ve ekonom!de l!beral!zm, 
Türk!ye’n!n gelece#!d!r, gücüdür, kudret!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
$lerleyen, gel!"en, büyüyen, kalkınan Türk!ye’n!n önünde b!rb!r!nden daha 

öneml! hede%er vardır. Bunların bazılarını sıralayaca#ım. Buraya kadar b!rçok 
"eyler! söyled!m, bunlara bazı !laveler yapaca#ım.

Halkın refahı ve mutlulu#u !ç!n, gerçek demokras!y! eks!ks!z b!ç!mde kurma-
ya devam etmel!y!z, bu hede'en h!ç vazgeçmemel!y!z. Bu maksatla, Anayasamızı 
ve kanunlarımızı yen!den düzenlemel!y!z, bu hususta g!r!"!lm!" bulunan gayretler! 
sürdürmel!y!z ve b!r sonuca er!"t!rmel!y!z.

Bu, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne, yan! bu Mecl!se çok büyük !t!bar kazandı-
racaktır. Ekonom!de güven ortamını yen!den ve tam olarak sa#lamalıyız, dengeler! 
kurmalıyız. Rekabet gücü olan b!r ekonom!y! kurab!lmel!y!z ve !"leteb!lmel!y!z.

Kalkınmaya devam etmel!y!z. Yüzde 5 veya üzer!nde b!r kalkınma hızını Tür-
k!ye mutlaka sa#lamaya devam etmel!d!r ve ortalama olarak yüzde 5’!n a"a#ısına 
dü"memel!y!z...

YAVUZ KÖYMEN (G!resun) - &!md! kaç?!



CUMHURBA&KANI SÜLEYMAN DEM$REL (Devamla)- Hayatî sayıyo-
rum... 30 sene sa#lamı"tır, vasatî olarak...

Çalı"ma barı"ını korumalıyız. Alınter!, eleme#! ve göznurunun kar"ılı#ı, 
onurlu b!r hayatı sürdüreb!lecek "ek!lde ver!leb!lmel!. Bugünkü zorlukları b!l!yo-
rum; ama, ben prens!b!n! söylüyorum... Bugünkü rekabet ortamında; !"yer! olan 
kurumlar, sadece onu kuranların de#!l, çalı"anı !le çalı"tıranın beraber sah!pl!#!n-
ded!r. $"yerler!n!n ayakta durmasını beraber dü"ünmek mecbur!yet!, önümüzdek! 
günler!n öneml! sorunu... Yan!, çalı"anı ve çalı"tıranı beraber dü"ünecekt!r.

Kamu çalı"anlarının send!kal haklara kavu"turulması zamanı gelm!"t!r. Nüfu-
sumuzun yüzde 45’!n! te"k!l eden köy, köylü ve ç!'ç!ye yönel!k h!zmetler, !nsanlık 
ve uygarlık mücadeles!n!n gere#!d!r, bu h!zmetler!n ver!lmes!ne devam ed!lmel!-
d!r.

Altyapı devlet tarafından meydana get!r!lmeye devam olunmalıdır. Hang! "e-
k!lde yaparsanız yapın; yap !"let devret "ekl!nde yapın, "unu yapın bunu yapın; ama 
altyapı mutlaka ger!de kalmamalıdır. Sanay!le"meye Türk!ye devam etmel!d!r.

Tarımın modernle"t!r!lmes!ne ve gel!"t!r!lmes!ne; tarımın rasyonelle"t!r!lme-
s!ne, tarımda randımanın artırılmasına devam olunmalıdır.

Yatırım, üret!m, !hracat ve !st!hdam dörtlüsü, kalkınmanın hedef!d!r; bu he-
def mutlaka korunmalıdır. Bu hedef! korumayan b!r kalkınmanın b!r yere varması 
mümkün de#!ld!r.

Altyapıda kapas!teler! büyütmel!; bu arada, 18 m!lyon k!lovat olan kurulu 
enerj! gücüne b!r 7 m!lyon k!lovat daha ekleneb!lmel! ve Türk!ye, b!r gün enerj! 
yoklu#u d!ye b!r olayla kar"ıla"mamalıdır.

Güneydo#u Anadolu Projes! yatırımları süratle tamamlanmalı, Do#u ve Gü-
neydo#u Anadolu’dak! h!zmet seferberl!#!, yüksek derecede seferberl!k hal!ne de 
çevr!lerek sürdürülmel!d!r.

Sanay!le"mede, organ!ze sanay! bölgeler! fevkalade ba"arılıdır. 400 tane 
fabr!ka $zm!r Atatürk Sanay! Bölges!nde, Kayser!’de, Man!sa’da 68 tane fabr!ka, 
Esk!"eh!r’de a"a#ı yukarı 100’e yakın fabr!ka, Bursa’da fabr!ka yapacak yer yok ve 
bu gayret ülken!n her tarafında sürdürülmel!d!r. Bunu, "ahıslar kend!ler! yapıyor. 
Devlet, sadece altyapının yapılmasına yardımcı oluyor; heps! o kadar.

Üret!m arıyoruz; Den!zl! ba"lıba"ına b!r örnekt!r.
Tur!zmde; 20 m!lyon tur!st, 10 m!lyar dolar gel!r hedef!ne, 2000’l! yıllardan 

önce varaca#ız.
Türk!ye !ç!ndek! ve Türk!ye dı"ındak! kültür varlıklarımıza daha çok sah!p 

çıkmalıyız. Türk!ye !ç!nde pek çok yerde -$stanbul dah!l- bu kadar gayret sarf et-
m!" olmamıza ra#men, kültür varlıklarımız yıkılma yolunda. Keza, Balkanlardak!, 
keza !mparatorlu#umuzun bulundu#u yerlerdek! kültür varlıklarımızın daha çok 
h!mmete !ht!yacı vardır; Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n nazarı d!kkat!ne arz ed!-
yorum.

Çevre, “sürdürüleb!l!r kalkınma” kavramını d!kkate alarak korunmalıdır. 
“H!ç dokunmayacaksınız buraya” dend!#! zaman, çevrey! korumayı sürdüremey!z. 



Yan!, çevrey! tahr!p etmeden, onun -çevren!n- !nsanların refahına verece#! kadarı-
nı alarak; ama, mutlaka çevrey! ayakta tutarak devam etmel!y!z; yoksa, “h!çb!r "eye 
dokunmayacaksınız” dersen!z, !nsanlara yer kalmaz, onu da savunamayız. Kültür, 
sanat ve spor hayatımıza ve gençl!#e gerekl! !t!nayı göstermeye devam etmel!y!z. 
Dünyada çok kaynak var, çok para var; 200 m!lyar dolar dola"an para var, her sene. 
Bunun yüzde l’!, 2 m!lyar dolar eder. Türk!ye, dı"arıdak! bu kaynaktan ve teknolo-
j!den mutlaka yararlanmalıdır.

Sayın m!lletvek!ller!,
S!zlerden, “f!krî mülk!yet ve patent hakkı” d!ye b!r kanun tasarısının b!r an 

evvel kanunla"tırılmasını r!ca ed!yorum. Bu tasarı kom!syonlardadır. F!krî mül-
k!yet ve patent hakkı olmadıkça, yabancı sermayey! celp etmekte büyük sıkıntılar 
var. Bu f!krî mülk!yet hakkı, aynı zamanda, b!z!m f!k!r üret!c!ler!m!z!n de, müz!s-
yenler!m!z!n de, heps!n!n !lg!lend!#! b!r konudur.

2000’l! yıllara bakarken, Türk!ye, bütün bunları yaparken, b!r transformasyo-
nu gözden kaçırmamalı. Nüfus artı"ını yüzde 2,5’lerden yüzde l’e !nd!reb!lmel!y!z; 
kırsal alandak! nüfusu, yüzde 50’den yüzde 25’e !nd!reb!lmel!y!z. Ça#da" Türk!ye’y! 
arıyoruz; zeng!n, herkes!n refah !ç!nde bulundu#u Türk!ye’y!... Nüfusunun yüzde 
50’s!, yüzde 45’! toprakta bulunan b!r Türk!ye’y! refah !çer!s!nde tutmak mümkün 
de#!ld!r. Bakın !"te, bu sene, yıl, !y! geld! geld!, sonra kura#a döndü. B!naenaleyh, 
kuru tarımda bulunan vatanda"larımız büyük b!r sıkıntı !çer!s!nde. B!naenaleyh, 
topraktan, vatanda"ı, endüstr!ye, h!zmetlere, ba"ka sahalara çekmel!y!z; "eh!rler-
dek! nüfusu yüzde 50’den yüzde 75’e çıkarmalıyız. Gelece#!n dünyası, "eh!rler dün-
yasıdır. Tarımdan ya"amını kazanan nüfusu, yüzde 45’lerden yüzde 20’1ere, daha 
sonra yüzde 10’lara !nd!rmel!y!z.

E#!t!m ve sa#lık h!zmetler!ne daha yüksek n!spetlerde ula"malıyız. Bu bakım-
dan, burada tekrar nazarı d!kkat!n!z! çek!yorum. Tab!î, bunların heps!, var mese-
les!, olanı taks!m etme meseles!; ama, Türk!ye, gayr! safî m!llî hâsıla bakımından, 
adam ba"ına dü"en hâsıla bakımından 54’üncü sırada yer alırken, !nsanî gel!"me 
!ndeks! bakımından 68’!nc! sırada yer alıyor... “$nsanî gel!"me !ndeks!” d!ye b!r !n-
deks, bugün, uygarlıkları ölçen b!r !ndekst!r. Burada, b!r!nc! faktör, vasatî ömür; 
k!, Türk!ye’de 66 !lâ 69 yıl arasında. 70 sene evvel bu, 35 sene !d!... 35 seneden 65 
seneye gelm!"!zd!r.

$k!nc! faktör, okumu"luk. Ama, okuma yazma n!spet! de#!l; kaç sene okumu", 
yan! adamınız kaç sene okumu"... Buraya geld!#!n!z zaman, Türk!ye’de okuma yaz-
ma n!spet! yüzde 90’ın üzer!nde !ken, okumu"luk n!spet! yüzde 3,2. Endonezya’dan 
ve Malezya’dan daha a"a#ıdayız. B!naenaleyh, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne, b!l-
hassa e#!t!me ve sa#lı#a, gayr! safî m!lî hâsıladan, !ster resmî kanallarla, !ster dev-
let!n bütçes!nden, !ster ba"ka yollarla, daha çok !mkân ayırmanın, ça#da" Türk!ye 
!ç!n zaruret!n! b!r defa daha hatırlatmak !st!yorum. Adam ba"ına gayr! safî m!llî 
hâsılamızı, 5 b!n dolar c!varına çıkarab!lmel!y!z.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Devlet!m!z daha !y! !"lemel!d!r; daha !y! !"led!#! yerde, ondan daha !y! !"le-

mel!d!r... Yan!, bu, gel!"m!"l!#!n, gel!"men!n "artıdır. Türk!ye’de, devlet!n bütün ka-
pıları, halkımıza, sonuna kadar açıktır. Bununla b!rl!kte, ülkem!z!n ve dünyanın 



ya"adı#ı gel!"meler, devlet-halk, devlet-vatanda" !l!"k!ler!nde daha !ler! adımlar 
atılmasını gerekt!rmekted!r. Yasama organımız daha çabuk !"lemel!d!r. Bu hususta 
pek çok çalı"ma yapılmı"tır. B!lhassa !çtüzük üzer!nde yapılan çalı"malar sonuç-
landırılmalıdır.

Demokras!m!z!n temel kanunu olan, halkla Mecl!s! ve devlet! ba#layan se-
ç!m kanunları üzer!ndek! ele"t!r!lere, mutlaka kulak ver!lmes! zamanı gelm!"t!r. Bu 
maksatla, geçm!"te görüldü#ü g!b!, part!lerarası b!r çalı"mayla, yarın seç!m olacak-
mı" g!b! b!r hazırlı#a g!r!"!lmes!nde yarar görüyorum.

Yürütme, merkezî hükümet!n el!nde toplanmı" durumdadır. Cumhurba"ka-
nının ve hükümet!n önüne, çok daha alt düzeylerde çözülmes! mümkün olan pek 
çok !" gelmekted!r. 10 m!lyonluk b!r Türk!ye’n!n yönet!m semasıyla, 60 m!lyonluk, 
gel!"en Türk!ye’y! !dare etmen!n !mkânsızlı#ını ya"ıyoruz.

B!naenaleyh, devlet!n çe"!tl! kademeler!n!n, fonks!yonlarının ve yetk!ler!n!n 
yen! ba"tan gözden geç!r!lmes!nde yarar vardır. Her kademede, görevler!n!, t!t!z-
l!kle ve h!ç b!r tes!r altında kalmaksızın, objekt!f b!r tutumla yapmakta olan yargı 
organlarımızın !"ley!"!nde de b!rtakım tıkanıklıklar vardır. Çe"!tl! sebep ve yeter-
s!zl!klerden kaynaklanan adalet!n tevz!!ndek! gec!kme, mutlaka g!der!lmel!d!r.

Bütün bu sorunların, çözülerek, devlet!n ve rej!m!n daha !y! ve etk!n !"ler hale 
get!r!lmes! !ç!n, b!r d!z! reforma !ht!yaç vardır. Bu konuda yapılmı" pek çok çalı"-
ma, Mecl!s!m!z!n gündem!nde mevcuttur -yen!ler! de yapılab!l!r- bunlar sonuçlan-
dırılmalıdır. Devlet! dah! !y! !"letecek !st!kamettek! adımlara, Mecl!s!m!z!n tümü 
destek vermel!d!r.

Öncel!kle, merkezî yönet!mle yerel yönet!mler arasındak! görev ve yetk! da-
#ılımı yen!den düzenlenmel!; halkın, her düzeyde, kend! yerel sorunlarına sah!p 
çıkması !ç!n gerekl! mekan!zmalar olu"turulmalıdır. Bu reform !çer!s!nde, sa#lık, 
e#!t!m ve altyapının !n"ası g!b! h!zmetler!n, bel!rl! esaslar dah!l!nde, bel!rl! yerler-
de, de#!"!k "artlarla, de#!"!k ölçülerle yerel yönet!mler!n !n!s!yat!%er!ne bırakılması 
lazımdır. Merkezî hükümet!n yükünü azaltmadı#ımız sürece, devlet!n etk!nl!#!n! 
artırmak mümkün de#!ld!r.

Adalet!n tevz!!nde ortaya çıkan gec!kmen!n önünün alınması ve demokrat!k 
hukuk s!stem!ne güven!n! pek!"t!r!lmes! !ç!n, yargı reformu yapılması, yargı organ-
larının !" yükler!n!n makul b!r düzeye çek!lmes! ve !"ley!"ler!n!n rasyonel esaslara 
oturtulması da "arttır. Bu hususta da, yapılmı" çok güzel çalı"malar var; bunların 
da b!r net!ceye ba#lanması lazımdır. Haz!ne davaları, orman davaları ve benzerî 
davalar, a"a#ı yukarı mahkemeler!n yarı yükünü te"k!l ed!yor.

Pek çok gayretlere ra#men verg! reformu üzer!nde hâlâ tartı"malar sürmekte-
d!r. Anla"ılıyor k!, verg! dend!#! zaman, çok sempat!k olmadı#ı !ç!n, ne yapsanız, 
bundan memnun!yet duyulmayacak; ama, y!ne de, bu "!kâyetler!n, verg! adalets!z-
l!#! "!kâyetler!n!n g!der!lmes! Parlamentonun ba" görev!d!r; verg!, Parlamentonun 
en öneml! !"!d!r. Sosyal güvenl!k "ems!yes! !se, halkımızın ancak yarısını kapsa-
maktadır. Velhâsıl, yapılacak çok !"!m!z vardır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Bütün zorluklarımıza ra#men, gelece#e güvenle bakmak !ç!n de pek çok se-

bep mevcuttur. Türk!ye, b!rl!#!n! beraberl!#!n!, d!rl!#!n! düzenl!#!n! ve huzurunu 



muhafaza ederek !lerlemeye, gel!"meye, büyümeye, güçlenmeye devam edecekt!r 
ve bunu, hür demokrat!k rej!m !ç!nde yapacaktır. Büyük Atatürk’ün gösterd!#! he-
defe ula"aca#ız: Büyük, demokrat, la!k; !mar ve !n"a ed!lm!"; barı", huzur ve güven 
!çer!s!nde ya"ayan mutlu Türk!ye!..

De#erl! m!lletvek!ller!,
S!zlere ba"arılar d!l!yorum. S!zler! ve ekranları ba"ında ben! d!nleyen vatan-

da"larımı saygıyla selamlıyorum. Allah, m!llet!m!z!n ve hep!m!z!n yardımcısı ol-
sun. Hep!n!ze saygılar sunuyorum. (Ayakta Alkı#lar)
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Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, De#erl! m!lletvek!ller!,
Ekranları ba"ında bu toplantıyı tak!p eden sevg!l! vatanda"larım;
Hep!n!z! sevg! ve saygıyla selamlıyorum. 1995-1996 Yasama Yılının, m!llet!-

m!ze, memleket!m!ze, Mecl!s!m!ze hayırlı, u#urlu olmasını Cenabı Allah’tan n!yaz 
ed!yorum. Bu ves!leyle, Yüce Mecl!se, yen! yasama yılında yapaca#ı de#erl! çalı"-
malarda ba"arılar d!l!yorum.

$k!nc! Dünya Sava"ının sona ermes!n!n 50’nc! yılı bu sene anılmı"tır. 22-24 
Ek!mde B!rle"m!" M!lletler!n kurulu"unun 50’nc! yılı kutlanacaktır: Bu ell! yıl 
!çer!s!nde, yerel sava"lar dı"ında, barı" korunab!lm!"t!r; buna ra#men, dünyanın 
güvenl!k s!stem!, Avrupa’nın güvenl!k s!stem! -Bosna-Hersek dolayısıyla b!lhas-
sa- tartı"ılır hale gelm!"t!r. Dünyanın ve Avrupa’nın yen! b!r güvenl!k s!stem!ne 
!ht!yacı kes!nd!r.

Bu ell! yıl zarfında Türk!ye, çokpart!l! demokrat!k hayatı ya"am tarzı olarak 
seçm!" ve çe"!tl! denemelerden sonra bugüne geleb!lm!"t!r. Bugün, ülkem!zde, de-
mokras!n!n bütün kavramları vardır; bu kavramlar üzer!ne kurallar konulmu"tur; 
bu kavram ve kuralların gerekt!rd!#! kurumlar vardır ve bunların heps! !"lemek-
ted!r. Bütün sorunların çares! burada aranacaktır. Her "ey!n ba"ında, m!llet!m!z!n 
hür !rades!n!n net!ces! olan Yüce Mecl!s!m!z, görev!n!n ba"ındadır. Demokras!n!n 
kalb! olan Yüce Mecl!s!m!z!n, ülken!n bütün sorunlarına en do#ru çareler! bulaca-
#ından h!ç k!msen!n "üphes! olmamalıdır.

Demokras!m!z! !y!le"t!rmek, standardını yükseltmek !ç!n g!r!"!len gayretler 
sürdürülmekted!r.

1982 Anayasasında bu maksatla öneml! de#!"!kl!kler yapılab!lm!"t!r. Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!nde mevcut bütün s!yasî part!ler! ve de#erl! üyeler! tebr!k ed!-
yorum. Demokras!m!ze daha çok n!tel!k, vasıf kazandırmak, devlet!m!z! daha !y! 
!"letmek !ç!n b!rçok gayretler sarf ed!lm!" ve öneml! yasalar çıkarılmı"tır. Mecl!s!-
m!z, denetleme görev!n! de gayretle sürdürmü"tür.

Anayasanın de#!"en maddeler!n!n uygulama kanunlarıyla, yen! b!r seç!m ka-
nunu, yargının çabukla"tırılması, e#!t!m ve ün!vers!tede reform, yerel yönet!mlerle 



merkezî yönet!m arasındak! yetk! ve sorumluluk dengeler!n!n yen!den ayarlanma-
sı, sa#lık h!zmetler!nde reform yapılması, önümüzdek! yasama yılında, Mecl!s!m!-
z!n gayret ve h!mmetler!n! beklemekted!r.

184 dünya ülkes! !çer!s!nde, nüfus !t!bar!yle 16’ncı, toprak !t!bar!yle 32’nc! ve 
gayr! safî m!llî hâsıla !t!bar!yle 20’nc! sırada olan Türk!ye, b!r büyük dünya devle-
t!d!r. Çok öneml! b!r konuma sah!pt!r. Barı"çıdır. Sorunları vardır -zaten sorunu 
olmayan ülke yoktur- ancak, bu sorunların üstes!nden geleb!lecek gücü ve n!yet! 
vardır.

Etrafımıza b!r bakarak konu"mama devam etmek !st!yorum: Türk!ye, dünyada 
ve bölges!nde güçlü, dünyayla her alanda bütünle"en, kend!s!ne saygı duyulan ve 
kend!s!ne güvenen, a#ırlı#ı ve etk!nl!#!yle barı" ve !st!krarın güvences! olan; dost-
lu#u ve !"b!rl!#! aranan b!r ülked!r. Atatürk’ün koydu#u barı"çı !lkelere dayanan 
Türk dı"pol!t!kasında atılan her adım, bu görüntüyü ya"ama geç!rmeye yönel!kt!r.

Türk!ye, dünya üzer!nde çok özel b!r konumda bulunmaktadır. Gen!" oldu#u 
kadar, sorunlar, çatı"malar ve !st!krarsızlık !çeren b!r co#rafyada ya"adı#ımızı h!ç-
b!r zaman gözardı etm!yoruz ve bu özel co#rafyanın gerekt!rd!#! b!r dı" pol!t!kayı 
uygulamaya devlet!m!z çalı"maktadır. S!yasal barı" ve güven ortamının, !nsanla-
rın esenl!k ve huzurunu sa#lamanın, çe"!tl! sorunlarla bo#u"an bölgem!zde, s!yasî, 
ekonom!k !"b!rl!#! potans!yeller!n! harekete geç!rmek ve refahı yaygınla"tırmakla 
mümkün olab!lece#!ne !nanıyoruz. Bu sebeple, gayretler!m!z, küresel ve bölgesel 
planda barı" ve güvenl!#e katkıda bulunmaya yönelmekted!r. So#uk sava"ın sona 
ermes! sonrasında ortaya çıkan tar!hî fırsatları en !y! "ek!lde de#erlend!rmeye 
matuf !"b!rl!#! "emalarında, Türk!ye, y!ne, bu sebeple öncü b!r rol oynamaktadır. 
Türk!ye’n!n b!r model olma vasfını kazanmı" bu ola#anüstü konumu, kend! alın-
ter!m!zle kazandı#ımız en de#erl! b!r üründür ve cumhur!yet!m!z!n kazanımları 
üzer!ne oturmaktadır. Türk!ye, bu konumunu, hem kend! ulusumuzun hem de 
bölgem!zdek! ulusların barı" ve esenl!k !ç!nde ya"amasının güvences! olarak gör-
mekted!r.

$"te, bu görünüm dah!l!nde, yen! asrın Türk!yes!n!, herkes, bölgesel zeng!nl!k-
ler!n! entegre oldu#u Avrupa’ya ta"ıyan, küreselle"me olgusunu !ler! götüren ve kü-
reselle"me hareket!nde bell!ba"lı b!r aktör olarak ortaya çıkan, n!hayet, kalkınma 
ve !"b!rl!#! hamleler!nde barı"tan yana ve öncü b!r ülke olarak görüyor.

Bu bakı" gerçekle"me yolundadır. Balkanlardan Orta Asya’ya kadar, Türk!ye’n!n 
önünde yen! ufuklar açılmı", Türk!ye, yepyen! !"b!rl!#! !mkânlarına ve dayanı"ma-
lara kavu"mu"tur. Bu anlayı"la, Türk!ye, dı"arıya daha fazla açılıyor, co#rafî uzaklı-
#ın, artık, önem! olmadı#ı, günümüz dünyasında, Uzakdo#u’dan Lat!n Amer!ka’ya 
kadar uzanan gen!" b!r yelpaze !ç!nde, yen! dostlar, yen! pazarlar ve yen! !l!"k!ler 
kurmaya çalı"ıyor; kısacası, b!r dünya devlet! olma yolunda hızla !lerl!yor.

Ula"tı#ımız noktadan daha !ler!ye g!tmek kend! el!m!zded!r. Bu büyük hedef, 
b!rl!k ve beraberl!k, demokras! ve ho"görü !çer!s!nde gerçekle"t!r!lecekt!r. 2000’l! 
yıllarda, Türk!ye, daha müre*eh daha zeng!n daha güçlü b!r devlet olacaktır; yen! 
yüzyılın meden!yet olu"umları !çer!s!nde kend!s!ne en saygın b!r yer! de mutlaka 
ed!necekt!r.



Sayın m!lletvek!ller!,
Türk!ye, dı" pol!t!kadak! her adımını bu gen!" perspekt!f !çeres!nde de#erlen-

d!rmeye devam etmel!d!r. Türk!ye !le dostluk !l!"k!ler! !çer!s!nde olmak herkes!n 
leh!ned!r.

Türk!ye’n!n temel çıkarlarına zarar vermey! hedef hal!ne get!renler !se, bunun 
b!r bedel! oldu#unu hatırda tutmalıdırlar; b!lhassa, terör örgütler!ne müsamaha 
göstermey!, hatta, onlara arka çıkmayı uzunca b!r süreden ber! b!r pol!t!ka aracı 
hal!ne get!rm!" olan çevreler!n, bu hususun farkında olmaları gerek!r. Unutulma-
malıdır k!, k!n, n!fak ve zulüm tohumları ekenler, tar!h boyunca, önünde sonunda 
bunun bedel!n! ödem!"lerd!r. Türk!ye’n!n dü"manlı#ının de#!l dostlu#unun aran-
ması gerekt!#!n!, buradan b!r kez daha hatırlatırım. (DYP sıralarından Alkı#lar)

Dünyanın en sorunlu b!r bölges!ndey!z ve Allah’a "ükür k!, Türk!yem!z b!r ba-
rı" ve !st!krar adası olarak duruyor. Etrafımızda neler oluyor, b!raz daha yakından 
bakalım: Ortado#u’da tar!hî b!r dönem ya"ıyoruz, öneml! gel!"melere tanık oluyo-
ruz. Barı" sürec!nde büyük açılımlar ya"anmaktadır. Türk!ye, F!l!st!n sorununda 
ve Arap-$sra!l uzla"mazlı#ında bütün tara%arın me"ru hak ve çıkarlarını gözeten 
dengel! b!r tutumu !zleyegelm!"t!r. Türk!ye, bölgede, genel ve kalıcı barı"ın tes!s 
ed!lmes!n!n, bölgen!n !st!krarının yanı sıra bölgen!n ekonom!k kalkınmasına da 
çok öneml! katkılarda bulunaca#ına !nanmaktadır.

Bu çerçevede, çok özel yakınlı#a sah!p oldu#umuz bölge ülkeler!yle !l!"k!ler!-
m!z! daha da gen!" b!r perspekt!f !çer!s!nde gel!"t!rmeye büyük önem atfed!yoruz. 
Ortado#u’da kalıcı ve kapsamlı b!r barı"ın sa#lanması, refah ve kalkınma yollarının 
bulunması çabalarına akt!f b!r "ek!lde destek vermeye devam etmel!y!z. Ekonom!k 
!st!krar ve refaha g!den yolun barı"tan geçt!#!n! b!l!yoruz; bunu herkese söylüyo-
ruz. Bu kapsamda, barı" sürec!n!n ba"arıya ula"ması net!ces!nde ortaya çıkacak 
yen! fırsat ve !mkânların, bölgen!n dünyayla bütünle"mes!ne de katkıda buluna-
ca#ını dü"ünüyoruz. Türk!ye, bu hususta çok öneml! b!r rol oynayacak zeng!n b!r 
tecrübe b!r!k!m!ne ve kapas!teye sah!pt!r.

Bu sebeple, Türk!ye, F!l!st!n’!n $sra!l !le !mzalamı" oldu#u tar!hî n!tel!ktek! 
$lkeler B!ld!rges!n! ve Kah!re Uygulama Antla"masını memnun!yetle kar"ılamı", 
$sra!l !le Ürdün arasında !mzalanan barı" antla"masından da memnun!yet duy-
mu"tur. N!hayet, b!rkaç gün önce, Wash!ngton’da $sra!l !le F!l!st!n arasında !mza-
lanan antla"ma da, barı" sürec!nde tar!hî b!r adım te"k!l etm!"t!r. Bütün tara%arın, 
"u anda tar!h sahnes!nde ortaya çıkan altın fırsattan yararlanmalarını ve B!rle"m!" 
M!lletler Güvenl!k Konsey!n!n !lg!l! kararları do#rultusunda sorunlara ac!l çözüm-
ler bulma konusunda esnek ve prat!k tutumlar takınmalarını tavs!ye ve temenn! 
ed!yoruz. Ne var k!, barı" sürec!nde, naz!k b!r dönemden geç!lmekted!r. Ku"ku du-
yanların varlı#ına kar"ın, sürec!n, tam anlamıyla canlı tutulmasına çalı"ılmalıdır. 
Bu hususta, herkes, üzer!ne dü"en tar!hî sorumlulu#u üstlenmel!d!r.

Net!ce !t!bar!yle, önümüzde, tüm bölge ülkeler! !ç!n gerçekten çok de#erl! b!r 
fırsat bulunmaktadır; bu fırsatın kaçırılmaması gerekl!d!r. Gel!"meler belk! arzu 
ed!len süratte !lerlememekted!r; ancak, öneml! olan, n!ha! barı"a adım adım ve 
kararlı b!r "ek!lde ula"ılmasıdır.

D!#er tara'an, Irak !le !lg!l! gel!"meler! de çok yakından ve d!kkatle !zlemek-
tey!z. Irak’a uygulanan ambargonun, Irak Halkı !ç!n yarattı#ı güçlükler! ve çek!len 



acıları b!l!yoruz. Bu acıların sona ermes! !ç!n, Irak’ın, B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k 
Konsey! kararlarını yer!ne get!rmes! gerekl!d!r. Irak’ın egemenl!#!n!n ve toprak bü-
tünlü#ünün korunması, bölgesel !st!krar açısından hayatî önem ta"ımaktadır. B!z, 
Irak topraklarında ya"ayan tüm halkların, bu kom"u ülken!n kalkınmasına kend! 
katkılarını get!reb!lecekler! b!r ortam yaratılmasını arzu ed!yor ve tüm Irak vatan-
da"larının temel hak ve özgürlükler!n! kullanmalarını ve !y! b!rer vatanda" olarak 
ça#da" b!r ya"am !dame ett!rmeler!n! !st!yoruz.

Türkmen karde"ler!m!z!n refahı ve selamet!yle de yakından !lg!len!yoruz. 
Irak’ta olu"masını temenn! ett!#!m!z !st!krar ortamında, Türkmen karde"ler!m!z!n 
de çok öneml! b!r katkısı olacaktır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Yıl boyunca, Bosna-Hersek’te hep!m!z!n yüre#!n! parçalayan had!selere "ah!t 

olduk. Bütün !kazlara ra#men, uluslararası toplumun geçen dört yıldır sürdürdü-
#ü kararsızlık, çares!zl!k, "a"kınlık ve etk!s!zl!kten !st!fade eden Sırplar, !nsanlık 
âlem!n!n gözler! önünde, uluslararası me"ru!yet! ve B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k 
Konsey! kararlarını h!çe saydılar, ayaklar altına aldılar. Böylece, $k!nc! Dünya Sa-
va"ından ber! !"lenen en büyük !nsan hakları !hlaller!ne ve !nsanlık ayıplarına göz 
yumuldu. Bunun vebal!n!, dökülen kandan, yerler!nden yurtlarından olan masum 
!nsanların çekt!kler! ıstıraptan do#rudan do#ruya sorumlu bulunan Sırplar kadar, 
onların bu hareket!ne göz yumanlar da ta"ıyacaktır. Ancak, Eylül ba"ında bölgede 
vuku bulan gel!"meler ve NATO’nun etk!l! müdahales!, yıllardır süren bu trajed!ye 
son ver!lmes! !mkânını ortaya çıkarmı" ve Amer!ka B!rle"!k Devletler! b!r barı" 
g!r!"!m!n! ba"latmı"tır.

Bu çerçevede, Türk!ye, Bo"nak karde"ler!m!z!n yaralarının sarılmasına yar-
dımcı olmaya devam edecek ve bölgede ad!l ve kalıcı b!r barı"ın tes!s! yolundak! 
yo#un çabalarını sürdürecekt!r.

Bugün, ger!ye dönüp baktı#ımızda, Türk!ye’n!n, esk! Yugoslavya’nın da#ılma 
sürec! !çer!s!ne g!rd!#! andan !t!baren, bulundu#u !kazlarda, ne yazık k!, haklı çık-
tı#ını görüyoruz. Ke"ke haklı çıkmasaydık. Gerçekten, !k!l! olsun çok tara%ı olsun 
her forum ve platformda, her düzeyde, Balkanları tehd!t altına sokan saldırgan-
lı#ın, ne suretle olursa olsun önlenmes! gerekt!#!n! defeatle d!le get!rd!k. Bugün 
de, Bosna-Hersek’!n, varlı#ını, mevcut sınırlar !çer!s!nde egemen ve uluslar arası 
toplumun e"!t üyes! olarak sürdürmes!ne dayanan kalıcı b!r çözüm bulunması yö-
nündek! çabaları etk!nl!kle desteklemeye devam edece#!z. Türk!ye, aynı zamanda, 
Bosna-Hersek’te yaraların sarılmasına, ülken!n yen!den !marına her türlü katkıda 
bulunmaya da hazırdır.

Son olarak, $slam Konferansı Örgütü üyes! ülkeler!n Bosna-Hersek’e destek 
olma yönündek! çalı"malarını memnun!yetle kar"ılıyor, bu forumda, gayet etk!n 
ve öncü rolümüzü sürdürüyoruz.

Türk!ye’n!n, barı"ın tes!s! yolunda öneml! b!r rol oynadı#ı ve bu rolü devam 
ett!rece#! muhakkaktır. Kend!s!yle çe"!tl! görü"meler!mde, Sayın $zzetbegov!ç ve 
çalı"ma arkada"larında gördü#üm büyük moral!, haklı mücadeleler!n! sonuna ka-
dar sürdürme kararlılı#ını, ben! çok etk!led!#!n! !fade ederek, d!le get!rmek !st!yo-
rum.



K!msen!n, Türk!ye’n!n, zor günler!nde, da!ma, bu acılı ülken!n yanında yer 
almı" oldu#undan ve bunun böyle devam edece#!nden "üphes! olmaması gerek!r. 
Barı" ve !st!krarın tes!s ed!lmes!n!, bölgede ya"ayan bütün halkların gelece#!n!n 
ve temel hak ve özgürlükler!n!n güvence altına alınmasını hede%eyen s!yaset!n!, 
Türk!ye, sürdürmel!d!r.

Net!ce !t!bar!yle, bugün, Bosna-Hersek’te, dolayısıyla Balkanlarda barı"ın 
tes!s! yolunda öneml! b!r dönüm noktasına gel!nm!"t!r; daha, çok mesafe vardır; 
bu mesafe kated!lmel!d!r; ancak, sa#duyu, uzla"ma ruhu ve sabırla, bu do#rultuda 
adım adım !lerlenece#!ne ve bu tal!hs!z ülken!n aydınlı#a kavu"aca#ına !nanıyo-
ruz.

Ka)asya’nın barı" ve !st!krarı, Türk!ye !ç!n çok büyük önem ta"ımaktadır. Bu 
anlayı"la, Türk!ye, Azerbaycan ve Gürc!stan !le b!rl!kte Ermen!stan’ı da ayırım gö-
zetmeks!z!n, aynı tar!hte tanımı"tır. Azer!-Ermen! uyu"mazlı#ının, barı"çı yoldan 
çözümü !ç!n olu"turulan, üyes! bulundu#umuz AG$T/M!nsk Grubunun faal!yetle-
r!nde etk!n b!r "ek!lde yer alıyoruz. Türk!ye, karde"! Azerbaycan’ı, haklı davasında 
da!ma destekleyecekt!r.

Ermen!stan !le !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!leb!lmes! !se, Ermen!ler!n, !"gal ett!kler! 
Azer! topraklarından çek!lmeler!ne ba#lıdır. Ermen!stan’ın bu do#rultuda ataca#ı 
adımlar, olumlu b!r "ek!lde de#erlend!r!lecekt!r.

Ermen!stan, !"gal ett!#! toprakları tahl!ye ederek, 1 m!lyon 400 b!n göçme-
n!n evler!ne dönmeler!ne, haklı ve "ere%! b!r çözüme razı oldu#u takd!rde, Türk!ye 
!le Ermen!stan arasında, !y! kom"uluk ve !"b!rl!#! ortamı da yaratılmı" olacaktır. 
Bunu, müteadd!t defalar Ermen! l!derler!ne duyurduk ve duyurmaya da devam 
edece#!z.

Abaza-Gürcü, Gürcü-Osetya !ht!lafı da Ka)aslarda öneml! rahatsızlıklara se-
bep olmu"tur. Ka)aslardak! barı" fevkalade öneml!d!r; çünkü, yüz seneden fazla 
süre sonra Ka)aslarda yen! devletler kurulmu"tur. Bu devletler ba#ımsızdır; bu 
ba#ımsızlı#ın de#er!n! !y! b!lmeler!, kend! açılarından fevkalade öneml!d!r; b!z!m 
açımızdan da fevkalade öneml!d!r. Türk!ye’n!n, Ka)aslarda barı" olması hal!nde, 
Orta Asya’ya geçeb!lmes! daha kolayla"acak, Orta Asya ülkeler!n!n, Türk!ye’ye, 
Türk!ye üzer!nden Avrupa’ya geçeb!lmes! !mkân dah!l!ne g!recekt!r. Ka)asya’dak! 
barı"ın b!r an evvel tes!s!n!, bölgen!n bütün ülkeler!n!n yararına sayıyoruz.

Türk!ye’n!n, Gürc!stan !le çok !y! münasebetler! vardır. Sarp kapısına !laveten, 
Türkgözü kapısı açılmı"tır. Akta" kapısının açılı" hazırlıkları yapılmaktadır. Erme-
n!stan !le Türk!ye arasındak! münasebetler!n Azerbaycan’dak! duruma ba#lı olarak 
düzelmes! net!ces!nde, Kars’ta Do#u kapısı da açılacaktır.

$"b!rl!#! ve kar"ılıklı ba#ımlılı#ın artırılması, ortak menfaatların do#ru te"h!s 
ed!l!p ça#da" b!r refah düzey!ne do#ru elb!rl!#!yle hareket ed!lmes!, bu sorunların 
ortadan kaldırılmasını sa#layacaktır.

Çeçen!stan’da cereyan eden kanlı olaylar, b!zler! der!n üzüntüye sevk etm!"t!r. 
Sorunun, varılan mecraa g!rmeden, d!yalogla, uzla"ma ruhuyla, barı"çı b!r yakla-
"ımla çözümünü temenn! ederd!k.

N!tek!m, Ba"kan Yelts!n’e, olayların henüz ba"ında -17 Aralık 1994’te- gönder-
d!#!m mesajda, Çeçen!stan sorununun, Rusya Federasyonunun toprak bütünlü#ü 



çerçeves!nde, kansız b!r "ek!lde çözümü !ç!n ça#rıda bulunduk. Bugün, bölgede 
sükûn avdet etm!"t!r; ancak, bedel!, can ve mal kaybı bakımından çok a#ır olmu"-
tur. Umalım k!, kes!n sonuca varılsın.

&!md! öneml! olan, d!yalogun hâk!m oldu#u b!r ortamda, tara%ar arasında va-
rılan anla"manın uygulanması ve Çeçen karde"ler!m!z!n yaralarının sarılmasıdır. 
Türk!ye, daha "!md!den, Çeçen!stan’ın yen!den !marı ve Çeçen Halkının selamet! 
!ç!n el!nden gelen yardımı es!rgemeyece#!n! beyan etm!"t!r.

Karaden!z!n kar"ı kıyılarındak! kom"umuz Moldavya’nın topraklarında, ulu-
sal benl!kler!ne, d!ller!ne, kültürler!ne asırlarca sıkı sıkıya sarılan Gagavuz Halkı, 
Avrasya’ya yayılan Türk dünyasının olu"turdu#u z!nc!rde sa#lam b!r halka ve Tür-
k!ye !le Moldavya arasında sa#lam b!r dostluk köprüsüdür. Gagavuz karde"ler!m!z 
!le Moldavya yönet!m! arasında uzla"ı, !y!n!yet ve sa#duyulu b!r yakla"ımla bu yıl 
!ç!nde gerçekle"en özel statü anla"ması, takd!re "ayan ve örnek b!r olgudur.

Osmanlı !dares!n!n bucak beldes! olan Gagavuz Yer!n!n !darî sınırlarının 
halk oylaması net!ces!nde bel!rlenmes!yle, bu karde"ler!m!z!n, anayurtlarında 
huzur !ç!nde ya"ayacaklarına, k!ml!kler!n! güven !ç!nde devam ett!recekler!ne 
ve Moldavya’nın kalkınmasına ve refahına gereken katkılarda bulunacaklarına 
!nanıyoruz. B!z de, Moldavya !le tes!s ed!len yakın dostluk !l!"k!ler!nden ve Ga-
gavuz Halkına olan gönülden ba#larımızdan es!nlenerek, bu ülkeye, Türk!ye’n!n 
!mkânları ölçüsünde yardımcı olmaya devam etmel!y!z.

Aynı co#rafî bölgede, Türk!ye !le Ukrayna arasındak! !l!"k!lerde güçlü b!r ba# 
olu"turan Kırım Türk Halkına da deste#!m!z! sürdürmektey!z. Tar!hte, maruz kal-
dıkları zor ko"ullara kar"ı kahramanca gö#üs geren Kırım Türkler!, yumu"ama ve 
ho"görü sürec!ne g!ren dünyamızda, hak ett!kler! uygar ve !nsan haklarına say-
gılı ortama kavu"maktadırlar. Türk!ye, Kırımlı Türk karde"ler!n!n anayurtlarına 
dönü"ler!nden kaynaklanan !skân sorunlarını ve ekonom!k sıkıntılarını g!der-
mek !ç!n, Ukrayna Hükümet! ve !lg!l! uluslararası kurulu"larla !"b!rl!#! hal!nde-
d!r. Umudumuz, Kırım Türkler!n!n de, sorumlu b!rer Ukrayna vatanda"ı olarak, 
ülken!n kalkınmasına ve refaha kavu"masına katkıda bulunmalarını görmekt!r. 
Bu yolda her türlü katkıyı yapmaktayız ve yapmalıyız. Burada, b!r !k! cümle de 
Ahıska Türkler! !ç!n söyleyece#!m. Rusya’nın hemen hemen her tarafına da#ıtılmı" 
bulunan Ahıska Türkler!, Türk!ye’y! anavatanları görmekted!r ve her fırsatta, Orta 
Asya’nın, her bölges!nde, d!#er bölgelerde kar"ımıza çıkmakta, Türk!ye’ye dönme 
arzularını tekrarlamaktadırlar.

Türk!ye, !mkânlarının elverd!#! ölçüde, Ahıska Türkler!ne h!maye vermeye ve 
onlara sıcak s!nes!n! açmaya devam etmel!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
De#!"en dünya "artları muvacehes!nde, Türk!ye’n!n, tar!hten ve co#rafyadan 

kaynaklanan varlarını b!rle"t!rd!#!m!zde, Avrasya kıtasının ortaya çıktı#ı görül-
mekted!r. Avrasya olgusu üzer!nde hassas!yetle duruyorum. Adr!yat!k’ten Ç!n 
Den!z!ne kadar uzanan ku"akta, 11 m!lyon k!lometrekare üzer!nde, aynı kökle-
r! payla"an 200 m!lyon !nsanın, tar!h, d!l, d!n, kültür g!b! ortaklıkları her geçen 
gün daha bel!rg!n b!r "ek!lde ortaya çıkmaktadır. Bu, b!r gerçekt!r ve bunun kabul 
ed!lemeyecek b!r tarafı da yoktur. Destanlarımız, "arkılarımız, n!nn!ler!m!z, örf-



ler!m!z, âdetler!m!z, yed!kler!m!z !çt!kler!m!z, konu"tu#umuz d!l, b!rd!r. Bundan 
daha b!rle"t!r!c! unsurlar, ba"ka ortaklıklarda görülemez.

B!z, h!çb!r zaman, Avrasya olgusunu, s!yasî hesaplar güderek, b!r nüfuz sa#-
lama aracı olarak görmemektey!z. Amacımız, ba#ımsızlı#ına yen! kavu"an ve 
yıllardır uzak kaldı#ımız karde"ler!m!z!n kend! ayakları üzer!nde durmalarına 
ve uluslararası toplum !ç!nde her bakımdan saygın b!rer üye olarak hak ett!kler! 
yerler!n! almalarına yardımcı olmaktır. Bu yolda bugüne kadar yürüttü#ümüz faa-
l!yetler bunu kanıtlamaktadır. $"adamlarımız, müteahh!tler!m!z buralarda h!zmet 
görmekte, haberle"me ve ula"ım a#ları kurulmakta, !mkânlar ölçüsünde kred!ler 
ver!lmekte, okullar açılmakta, burslar ver!lmekte, tar!hî ve kültürel eserler onarıl-
makta, ezcümle, bu karde" ülkeler!n kalkınma ve !st!krar hamleler!ne, Türk!ye, çok 
gen!" "ek!lde destekte bulunmaktadır. Türk!ye, köklü demokrat!k gelenekler!yle, 
serbest pazar ekonom!s! uygulamasında ed!nd!#! b!r!k!mlerle, ça#da" dünyayı an-
lamı" büyük b!r devlet olarak, bu ülkeler !ç!n b!r ı"ıktır, b!r pencered!r; bu ülkelere 
yön verme !mkânına da en !y! "ek!lde sah!pt!r; bunların dünyayla bütünle"meler! 
!ç!n !deal b!r köprü konumundadır. Yön vermey! bu anlamda kullanıyorum. Bu 
bakımdan da, ayrıca, üçüncü ülkelerle her türlü ortaklı#a da hazırdır. Karde"ler!-
m!z!n bu fırsatlardan yararlanmaları da son derece do#aldır.

N!tek!m, yıl !ç!nde, Avrasya bölges!nde yer alan ülkelerle bulundu#umuz faa-
l!yetlere bakılacak olunursa, gıpta ed!lecek b!r durum görülecekt!r. En üst düzeyde 
kar"ılıklı z!yaretler yo#un olarak gerçekle"t!r!lm!"t!r, z!rveler düzenlenm!"t!r, ulus-
lararası platformda bulu"ulmu"tur, ekonom!k, t!carî ve kültürel alanlarda 100’den 
fazla anla"ma akted!lm!"t!r; !st!"areler yapılmı", kar"ılıklı dertle"!lm!", bayram 
mutlulukları payla"ılmı"tır.

Burada öneml! olan, Avrasya olgusunun kend!l!#!nden ortaya çıkmasıdır; 
yan!, gönüller kend!l!#!nden b!rle"m!"t!r. Bu, gönülden kaynaklanan ba#larımızı 
güçlend!rmeye ve açılan yen! ufukları yapıcı amaçla kar"ılıklı olarak de#erlend!r-
meye devam edece#!z, etmel!y!z de. Z!ra, mevcut !"b!rl!#! potans!yel!n! harekete 
geç!rmem!z, halklarımızın kar"ılıklı refahına, esenl!#!ne ve dolayısıyla huzuruna 
h!zmet etmekted!r. Bu da, bölgem!zde ve dünyamızda barı" ve !st!krara toplu halde 
yaptı#ımız, küçümsenmeyecek b!r katkı olarak görülmel!d!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
PKK terör örgütü, Kuzey Irak’ta, sınırlarımıza b!t!"!k kurtarılmı" b!r "er!t !lan 

etmek üzereyken, S!lahlı Kuvvetler!m!z, Irak’ın toprak bütünlü#ünün korunması 
ve s!v!l halka zarar ver!lmemes! !lkeler!ne dayanan kararlı b!r harekâtı gerçekle"-
t!rm!" ve bu harekâta katılan b!rl!kler!n büyüklü#ü, harekâttan b!r an önce sonuç 
alınmasını sa#layacak ölçüde tutulmu"tur.

Buradak! amaç, aynı zamanda, mevcut ko"ullar altında Kuzey Irak’a hükme-
deb!len b!r otor!ten!n yoklu#u kar"ısında, terör örgütünün !st!fadeye !mkân buldu-
#u tes!s ve s!lah depoları g!b! altyapıyı !mha etmek olmu"tur. B!r kolorduya yetecek 
çapta s!lah, tonlarca y!yecek malzemes!n!n yanı sıra, büyük m!ktarda uyu"turucu 
da ele geç!r!lm!"t!r. Türk!ye, bu bölgeden, topraklarına kar"ı saldırılar gerçekle"-
mes!ne veya Kuzey Irak’ın, terör!stler!n üssü hal!ne get!r!lmes!ne müsaade ede-
mezd! ve y!ne de müsaade edemez!. (DYP sıralarından Alkı#lar)



Kuzey Irak’tak! otor!te bo"lu#u, çok büyük karga"aya sebep olmu"tur. Konu-
nun enternasyonal!ze olması ve bölgen!n, daha çok rahatsız ed!c! duruma !t!lmes! 
end!"eler! mevcuttur. Bu end!"eler muvacehes!nde, gel!"en durum, devlet!m!z tara-
fından, Parlamentomuz tarafından fevkalade yakından tak!p ed!lmekte ve Türk!ye 
Cumhur!yet! Devlet!n!n bütün etk!nl!#! kullanılarak, gerekl! müdahaleler yapıl-
maktadır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Kıbrıs sorununun çözümü, Ada’da ya"ayan !k! ulusal toplumun s!yasî e"!tl!k 

ve egemenl!k hakları üzer!ne b!na ed!lmel!, !k! toplumlu, !k! kes!ml! b!r düzen esas 
alınmalı, Türk!ye’n!n hukukî ve f!!lî garant!s! devam etmel!d!r. Kıbrıs sorunu b!r 
çözüme ula"tırılmadan, Kıbrıs’ın Avrupa B!rl!#! üyel!#! konusunun gündeme get!-
r!lmes! de sorunun hall!ne yardımcı olmamaktadır. Bugün, Kıbrıs’ta gündem!, Av-
rupa B!rl!#! üyel!#! de#!l, nasıl b!r çözüme ula"ılaca#ı olu"turmalıdır; dolayısıyla, bu 
yönde çaba sarf ed!lmel!d!r. Kar"ılıklı güven ortamının yaratılması !ç!n, B!rle"m!" 
M!lletler Genel Sekreter!n!n önerd!#! güven artırıcı önlemler!n uygulanması, çö-
zümü kolayla"tırab!lecekt!r. Kıbrıs davası, Türk!ye !ç!n ulusal b!r davadır. Türk!ye, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!ne deste#!n! her alanda kararlılıkla sürdürmel!d!r. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n kar"ıla"tı#ı ekonom!k sorunların a"ılmasına 
ve Türk!ye !le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! arasında mevcut yakın !"b!rl!#!n!n 
daha da der!nle"t!r!lmes!ne yönel!k gayretler!m!z devam ett!r!lmel!d!r. Yunan!stan 
!le !l!"k!ler!m!z, dı"pol!t!kamız !çer!s!nde kend!s!ne özgü b!r önem ve öncel!#e sa-
h!pt!r. Ülkeler!m!z arasındak! sorunları, kom"ulu#un tab!î sonuçlan olarak kabul 
eden Türk!ye, bu sorunların üstes!nden, !y! n!yetl!, barı"çı yöntemlerle gel!nmes! 
!ç!n, mümkün olan her türlü çabayı sarf etm!"; aynı zamanda, Lozan denges!n!n 
korunmasına da b!r büyük önem atfetm!"t!r. Çe"!tl! sorunların yanı sıra, Ege De-
n!z!nden kaynaklanan anla"mazlıklar da mevcuttur. Bu anla"mazlıkların neden!n!, 
Yunan!stan’ın, Ege Den!z!n! b!r Yunan gölü olarak algılayan yakla"ımı olu"turmak-
tadır. Ege kıta sahanlı#ı, Türk!ye !le Yunan!stan arasında sınırlandırılmamı"tır ve 
!k! ülke arasında Ege Den!z!nden kaynaklanan sorunların heps! b!rb!r!yle yakın-
dan !lg!l!d!r. Esasen, Türk-Yunan sorunları, !l!"k!ler!m!z çerçeves!nde b!r bütün 
te"k!l etmekted!r. B!z, bu sorunların b!r bütün olarak ele alınmasını ve müzakereler 
yoluyla, !k! ülke arasındak! temel dengey! gözeten s!yasî çözümler aranmasını, en 
akılcı yöntem olarak görüyoruz. Hedef!m!z, d!yalog kanallarını açık tutmak ve bu 
yolda !ler! adımlar atmaktır.

Türk!ye, Batı Trakya’dak! Türk azınlı#ın anla"malardan kaynaklanan hakları-
nın korunmasından Ege Den!z!ndek! sorunlara kadar, Yunan!stan !le !l!"k!ler!nde, 
m!llî menfaatlarına ve güvenl!#!ne zarar verecek her türlü oldub!tt!ye, emr!vak!ye. 
(fa!t accompl!) -herkes anlasın d!ye, anla"ılacak "ek!lde söylüyorum- kar"ıdır; k!m-
se, Türk!ye’y!, bununla kar"ı kar"ıya koymamalıdır. $k! ülke arasında hak ve çıkar 
dengeler!n! gözeten b!r müzakeren!n gere#!ne sam!m!yetle !nanılmalıdır.

De#erl! m!lletvek!l!,
Dört Türk vatanda"ının, a#ustos ayında, Suudî Arab!stan’da, uyu"turucu 

madde kaçakçılı#ı neden!yle ardı ardına !dam ed!lmeler!, tüm Türk kamuoyunu 
der!nden etk!lem!" ve üzüntüye sevk etm!"t!r. Bu konudak! h!ss!yatımızı, en yük-
sek düzeyde, Suudî Arab!stan Kralı nezd!nde b!rçok defa d!le get!rm!"t!k. Suudî 



Arab!stan !le mevcut dostluk ve karde"l!k ba#larımıza kar"ılıklı olarak büyük önem 
vermektey!z. Bu !t!barla, halen bu ülkede tutuklu ve hükümlü bulunan vatanda"-
larımızın hayatlarının ba#ı"lanmasının ve ülkeler!m!z arasında kurulacak etk!l! !"-
b!rl!#! sayes!nde, uyu"turucu madde kaçakçılı#ının önlenmes!n!n daha yararlı b!r 
yol olaca#ına !nanıyoruz; Suudî Arab!stan nezd!nde bu konudak! g!r!"!mler!m!z! 
sürdürüyoruz.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n uyguladı#ı çok yönlü, çok boyutlu dı"pol!t!kanın b!r boyutu, ben-

zer görü"ler! ve !dealler! payla"an ülkeler!, bölgesel forumlar etrafında b!r araya 
get!rmek suret!yle !"b!rl!#! !mkânlarını en !y! "ek!lde de#erlend!rme hedef!d!r. 
Z!ra, Türk!ye, ça#ımızda, uluslararası güven!n artırılmasının ve barı" ve !st!krarın 
sa#lamla"tırılmasının, ekonom!k !"b!rl!#! vasıtasıyla ba"arılab!lece#!ne !nanmakta-
dır. Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#!, Türk!ye’n!n ekonom!k !"b!rl!#! alanında Balkan-
lar, Rusya, Ka)aslar boyutunu; Ekonom!k $"b!rl!#! Te"k!latı !se, Orta Asya ve Batı 
Asya boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Bu !t!barla, Türk!ye, Karaden!z Ekonom!k 
$"b!rl!#!n!n 11 üyes! ve Ekonom!k $"b!rl!#! Te"k!latının 10 üyes!yle, bu !k! forum 
çerçeves!nde çe"!tl! ekonom!k !"b!rl!#! projeler! üzer!nde temasını sürdürmel! ve 
der!nle"t!rmeye gayret etmel!d!r. Bu yıl Bükre"’te yapılan Karaden!z Ekonom!k $"-
b!rl!#! Z!rves!, Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! sürec!n!n kurulu" sa+asının sonunu, 
gerçek !"b!rl!#! sa+asının ba"langıcını gerçekle"t!rm!"t!r. Karaden!z Ekonom!k $"-
b!rl!#!, artık, altyapısını tamamlamı" ve üye ülkeler arasında ekonom!k !"b!rl!#!n! 
gerçekle"t!recek a"amaya varmı"tır. Önümüzde, özel sektörler!n önplana çıkaca#ı 
uygulama dönem! ba"lamaktadır. Bu dönemde, özel sektörler hükümetler!n de 
deste#!yle, somut projeler üretme sürec!ne g!recekt!r. Karaden!z Ekonom!k $"b!r-
l!#!n!n en bel!rg!n özell!#!, model!n!n, özel sektörler!n g!r!"!mc!l!#!ne ve d!nam!z-
m!ne dayandırılmasıdır.

Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! sürec!ne kurulu"undan ber! yaptı#ımız faal 
katkılarla ve bu bölgesel ekonom!k !"b!rl!#! g!r!"!m!ne büyük önem atfetmekle; 
Türk!ye’n!n, ça#ımızda !vme kazanan küreselle"me sürec! !çer!s!nde saygın b!r yer 
aldı#ını b!r kere daha kanıtlamı" bulunuyoruz. Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#!, dün-
ya ortamıyla yen! bütünle"en bölge ülkeler! !ç!n ne kadar büyük anlam ta"ıyorsa, 
ECO da, ba#ımsızlı#ına yen! kavu"an Orta Asya Cumhur!yetler! !ç!n benzer anla-
mı ta"ımaktadır.

ECO ded!#!m!z ekonom!k !"b!rl!#!, aslında, üye ülkeler arasında ekonom!k, 
tekn!k ve kültürel !"b!rl!#!n! öngören boyutları a"an, bölgede barı" ve !st!krara 
katkıda bulunan b!r platform n!tel!#!ne sah!pt!r. $slamabad’da yapılan son z!rve-
de, bunun en canlı örne#!n! gördük. Z!rvede yaptı#ım tüm temaslarda, bölgede 
ekonom!k !"b!rl!#!n!n tam anlamıyla gerçekle"mes! !ç!n s!yasî !st!krarın da gerekl! 
oldu#unu vurguladık. Bu meyanda, özell!kle !st!krar özlem! !ç!nde ya"ayan bazı 
ülkelerde -bu, daha çok Afgan!stan ve Tac!k!stan’dır- !ç barı"ın b!r an önce sa#lan-
masının, bölgesel !"b!rl!#!ne büyük katkılarda bulunaca#ını tekrarladık.

ECO te"k!latını yen!den yapılandırma çalı"malarına da somut katkılarımız 
olmaktadır. Bu kurulu"un, yakın gelecekte daha etk!l! !"b!rl!#!n! do#uracak b!r "e-
k!l alaca#ına !nanıyoruz.

Burada, altı ç!z!lecek b!r husus, Türk!ye’n!n, gerek Karaden!z Ekonom!k $"-
b!rl!#!nde gerek ECO’da, üyeler! nezd!nde sah!p oldu#u konumdur. Demokrat!k, 



la!k, pazar ekonom!s!n! ba"arılı b!r "ek!lde yürüten ve ça#da" dünyayla bütünle"en 
d!nam!k b!r Türk!ye, b!rço#u geç!" dönem!n!n sancılarını çeken bu ülkeler !ç!n 
b!r örnek te"k!l etmekte, yol göster!c! rolünü oynamaktadır. Türk!ye, bu !"lev!yle, 
bölgesel ve uluslararası !t!bâr kazanmakta, barı" ve !st!krara, !lave katkılarda bu-
lunmaktadır.

Ayrıca, Türk!ye, Karaden!z Ekonom!k !"b!rl!#! ve ECO çerçeves!nde kazandı-
#ı bölgesel !"b!rl!#! tecrübes!n!, önümüzdek! dönemde büyük b!r d!nam!zme ka-
vu"ması beklenen Akden!z $"b!rl!#! Forumuna da ta"ıyab!lecekt!r.

Türk!ye, $slam Konferansı Te"k!latının her zem!n!nde de fevkalade etk!n b!r 
rol oynamaktadır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Avrupa kurulu"larıyla da!ma yakın !l!"k!ler !ç!nde olduk. 43 yıldır NATO 

üyes!y!z. En r!skl! dönemlerde, Batı’nın güvenl!#!ne öneml! katkılarda bulunduk. 
Avrupa !le bütünle"m!", ekonom!k ve sosyal alanda güçlü, !st!krarlı b!r Türk!ye, ço-
#ulcu parlamenter demokras!, hukuk devlet! ve !nsan hakları g!b! ça#da" de#erlerle 
Do#u’yu kucakla"tıran b!r köprü, kültürler çatı"ması teor!ler!n!n panzeh!r!d!r.

Türk!ye, köklü demokras! gelene#! ve la!kl!k !lkes!ne ba#lılı#ı ve serbest pazar 
ekonom!s!nde kat ett!#! büyük merhaleyle, keza, d!nam!k nüfusa ve etk!l! b!r re-
kabet gücüne sah!p olmakla, d!#er tara'an, uluslararası ve bölgesel çaptak! s!yasî 
a#ırlı#ıyla, bugün, Avrupa B!rl!#! üyel!#!ne aday olan ülkeler arasında en üstün b!r 
konumu ha!zd!r. Bunu görmemek mümkün de#!ld!r.

1995 sonunda gerçekle"t!r!lmes! öngörülen Gümrük B!rl!#!, tam üyel!k yo-
lunda öneml! b!r a"amayı olu"turacaktır. Gümrük b!rl!#!, kar"ılıklı akdî b!r vec!be-
d!r; bu vec!ben!n yer!ne get!r!lmes!n! bekl!yoruz.

D!#er ülkelerde oldu#u g!b!, Türk!ye’de de, zaman zaman münfer!t !nsan hak-
ları sorunlarıyla kar"ıla"ıldı#ı do#rudur; ama, bu, halkın, Parlamentonun ve hükü-
met!n !rades!nden ku"ku duyma hakkını k!mseye vermez. Bazı Batılı ülkelerden 
zaman zaman ülkem!ze yönelt!len ele"t!r!ler, Türk Halkını üzüntüye ve tepk!ye sevk 
etmekted!r. Cumhur!yet Türk!yes!, en !ler! uygarlık düzey!ne ula"ma yolundak! 
gayretler!n!, h!çb!r zaman, ba"kaları !sted!#! !ç!n yapmamı"tır; kend! halkı !sted!#! 
ve buna layık oldu#u !ç!n yapmı"tır!. (DYP, MHP ve DSP sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye’n!n, Avrupa !le yıllarca önce yaptı#ı bazı anla"maların ve bu arada 
gümrük b!rl!#!n!n ya"ama geç!r!lmes! !ç!n Türk!ye’ye "art ko"maya kalkanlar, Türk, 
Halkının ve Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, esasen gerçekle"t!rmey! dü"ündü#ü 
hususları Türk!ye’n!n önüne b!r önko"ul olarak get!renler, Türk!ye-Avrupa !l!"k!le-
r!ne zarar vermekte ve Türk Halkının gözünde Avrupa’nın !t!barını zedelemekte-
d!rler. Türk!ye, Avrupa’ya g!recekt!r; ama, boynunu bükerek de#!l, ba"ı d!k olarak 
g!recekt!r. (DYP, MHP ve DSP sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye’n!n Avrupa !le bütünle"mes!n! engellemeye çalı"anlar, tar!h önün-
de sorumluluk ta"ıyacaklardır. B!z!m, Avrupa hükümetler!nden bekled!#!m!z, 
Türk!ye’n!n demokras!y! daha !ler!ye götürme yolundak! s!yasî !rades!ne saygı du-
yarak, kend! ülkeler!ndek! bazı rad!kal çevreler!n, uluslar arası !l!"k!lerde geçerl! 
olan kar"ılıklı saygı !lkes!ne uymayan görü"ler!ne kararlılıkla kar"ı koymalarıdır. 



Türk!ye’n!n, Amer!ka B!rle"!k Devletler! ve Rusya Federasyonu !le çok !y! 
münasebetler! mevcuttur. Dost ve müttef!k!m!z Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le 
!l!"k!ler!m!z! her alanda gel!"t!rmeye, der!nle"t!rmeye özen göster!yoruz. Amer!ka 
B!rle"!k Devletler! !le, hem güvenl!k alanında hem stratej!k alanda hem de ekono-
m!k alanda ortak çıkarlarımız vardır. Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n, Türk!ye’n!n 
Avrupa !le bütünle"mes! !ç!n verd!#! deste#! takd!rle kar"ılamaktayız.

Bölgen!n !k! güçlü devlet! olan Türk!ye ve Rusya arasında !"b!rl!#!n!n, kar-
"ılıklı güven ortamı !çer!s!nde gel!"t!r!lmes!, gerek bölgesel gerek küresel barı" ve 
!st!krara öneml! katkıda bulunacaktır. Türk!ye, Rus Halkının, demokras! !çer!s!nde 
refaha ula"masını sam!m!yetle arzu etmekted!r. Rusya !le, ekonom!, t!caret, enerj!, 
tur!zm ve ula"tırma alanlarında mevcut !"b!rl!#! potans!yel!nden en !y! "ek!lde ya-
rarlanmayı, !l!"k!ler!m!z! daha da gel!"t!rmey! arzuluyoruz.

Hazar petroller!n!n uluslararası p!yasalara nakl!, b!r d!#er güncel ve öneml! 
konu olarak b!z!m ve dünyanın gündem!n! !"gal ed!yor.

Türk!ye, Hazar petroller!n!n b!r bölümünün boru hatlarıyla ülkem!z üzer!n-
den Akden!z’e, Ceyhan-Yumurtalık tes!sler!ne ta"ınmasına tal!pt!r. Bu maksatla 
hazırlanan ve uluslararası çevrede de destek bulan Hazar-Akden!z Petrol Boru 
Hattı Projem!z, Hazar Den!z! havzasında süratle artacak hampetrol üret!m! mu-
vacehes!nde yeters!z kalaca#ı anla"ılan mevcut boru hatları "ebekeler!ne b!r !lave 
kapas!te yaratacaktır. Bu husus d!kkate alındı#ında, söz konusu boru hattı, Azer-
baycan, Kazak!stan, Türkmen!stan hatta Rusya !ç!n oldu#u g!b!, bölgeye yatırım 
yapmı" petrol "!rketler! !ç!n de b!r ac!l !ht!yaç, vazgeç!lmez !ht!yaç, ayrıca açık de-
n!z ve uluslararası pazarlara ula"ılmasında bölge co#rafyasının gerekl! kıldı#ı bü-
yük b!r zorunluluktur.

Projem!z, her "eyden evvel, bölgede, nak!l güzergâhı olarak en !st!krarlı, en 
güvenl! ortamı bah"ett!#!; ayrıca, ta"ımacılık mal!yetler! açısından uluslararası öl-
çülerde en elver!"l! !mkânları verd!#!, !ç!n ve n!hayet, çevre ve do#anın korunma-
sı kaygıları açısından da en az r!sk ta"ıyan !mkânlardan yararlanmayı öngörmes! 
neden!yle, Hazar petroller!n!n -petrole, gazı da dah!l ed!yorum- uluslararası p!-
yasalara ta"ınmasında öncel!kle terc!h ed!lmes! gereken b!r proje n!tel!#!nded!r. 
D!#er tara'an, petrol boru hatları konuları, tekn!k, t!carî ve ekonom!k vec!beler!-
n!n yanında, her zaman, s!yasî ve stratej!k boyutlarıyla da d!kkate alınması gereken 
konular olmu"tur.

Türk!ye, zeng!n do#al kaynaklarının faydalı "ek!lde kullanılması, uluslara-
rası p!yasalarda de#erlend!r!lmes! ve en etk!n ve hesaplı yollardan bu p!yasalara 
ula"tırılması hal!nde, yıllardır uzak dü"tükler! refah ve ça#da" !mkânlara kavu"ma 
!mkânı olan yen! ba#ımsız devletler!n müre*eh ve mutlu b!r !st!kbale sah!p ol-
masını arzulamaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan e"s!z fırsatların, olu"makta olan 
yen! dünya gerçekler! ve g!derek güçlenen küreselle"me e#!l!m!yle ba#da"mayan 
b!r rekabet anlayı"ı !çer!s!nde de#!l, b!lak!s, yapıcı ve dengel! b!r !"b!rl!#! yakla"ı-
mı !çer!s!nde de#erlend!r!lmes! gerekt!#! görü"ünded!r; aynı zamanda, böyle b!r 
yakla"ımın, bölgede, demokrat!k ve ça#da" ya"am b!ç!m!n!n temeller!n! sa#lam-
la"tıraca#ı ve ulusların serbest !radeler! ortaya koymalarını kolayla"tıraca#ı !nan-
cındadır.



Hazar Den!z! petroller!n!n, Rusya Federasyonu ve d!#er ülkeler arasında b!r 
!ht!laf konusu hal!ne gelmeyece#!n!, buradan s!yasî b!rtakım !ht!la%ar çıkmaya-
ca#ını ummak !st!yorum. Türk!ye g!b!, b!r !mparatorluk tasf!ye etm!" b!r ülkede, 
tar!h!n ve co#rafyanın get!rd!#! fırsatlar oldu#u kadar, pek çok sorumluluklar da 
vardır.

Dı"pol!t!kamızın olu"umunda tar!h!m!z ve co#rafyamız her zaman d!kkate 
alınmı"tır. Bunda, kültür unsurunun çok öneml! b!r yer tuttu#unu tekrarlamalı-
yım.

Bugün, Avrasya d!ye n!teled!#!m!z toprakları b!r ucundan d!#er!ne kat eder-
sek, atılan her adımda Türk tar!h ve kültürünü yansıtan ve ayakta tutan b!r esere 
rastlamak mümkündür. (DYP sıralarından Alkı#lar) Bu, b!r cam!d!r, b!r medrese-
d!r, b!r köprüdür, b!r anıttır, b!r "eh!tl!kt!r... Ne olursa olsun, bunlar, b!z! o toprak-
larla özde"le"t!ren, geçm!"!m!z! gelece#!m!zle kenetleyen ve gelecek nes!llere ulusal 
k!ml!#!m!z hakkında ı"ık tutan s!mgelerd!r. Bu eserler, aynı zamanda, bulundukları 
ülkelerle aramızdak! tar!hî ve kültürel ba#ları canlı tutan b!rer manevî ab!delerd!r.

B!naenaleyh, bunları korumak; onarmak, restore etmek, sadece Türk toplu-
munun de#!l, yer aldıkları ülke halkının b!l!nc!nde ya"atmak, tar!he kar"ı b!r so-
rumlulu#umuzdur. Bunları yaparken, ku"kusuz, !k!l! ve gerekt!#!nde uluslararası 
düzeyde !"b!rl!#! yollarını ara"tırmamız do#ru b!r yakla"ımdır.

Genel olarak baktı#ımızda, yurtdı"ındak! Türk kültür varlıklarının durumu 
ve görünümü üm!t ver!c!d!r. Macar!stan’da -Z!getvar’da- d!k!len Kanunî Anıtı, ör-
nek b!r jestt!r; Macar M!llet!n!n ho"görüsünün en güzel b!r anıtıdır; geçm!"!n hu-
sumetler!n! b!r kenara bırakan, gelece#!n mutlu günler!ne yönelen yapıcı b!r z!h-
n!yet!n eser!d!r. Z!getvar, böylece, Türk tar!h!n!n en öneml! dönem!n! ya"atan b!r 
z!yaret yer! hal!ne dönü"mü"tür. Burada, Macar Devlet!n!n ho"görüsünü, Macar 
Devlet!n!n tar!he bakı"ını ve Türk!ye !le Macar!stan arasındak! dostlu#a bakı"ını 
övüyorum. N!hayet, Bud!n Kales!nde, Arnavut Abd! Pa"a’nın mezarı da yer!nde 
duruyor ve k!tabes!nde de “burada Arnavut Abd! Pa"a yatıyor; dü"manımızdı; ama, 
kahramandı” yazıyor. Bu k!tabe duruyor. Bu yıl !çer!s!nde z!yaret ett!#!m Roman-
ya, Bulgar!stan, Arnavutluk ve Makedonya’da benzer olumlu yakla"ımları görmü" 
olmaktan büyük memnun!yet duymaktayım. D!yeb!l!r!m k!, bu fırsat, Türk!ye’n!n 
önüne !lk defa gel!yor.

Eserler!m!z!n korunması !ç!n, !l!"k!ler!m!z!n yakınlı#ı ve dünyamızda bel!ren 
uzla"ı ve ho"görü ortamıyla ba#da"an "ek!lde !lg! göstermeler!, b!z! çok sev!nd!r-
m!"t!r.

Dobruca’da Babada# Cam!!, Bulgar!stan’da Tombul Cam!! yıkılmaktan kurta-
rılmalıdır. (DYP sıralarından Alkı#lar)

Dünyaya kapılarını yen! açan Orta Asya cumhur!yetler!nde bulunan eserle-
r!n ve ortak kültürel de#erler!m!z!n korunması !ç!n de aynı gayret! kar"ılıklı ola-
rak göstermel!y!z. Büyük Türk dü"ünürü Hoca Ahmet Yesev!’n!n Kazak!stan’dak! 
muhte"em türbes!, bu ülkeyle !"b!rl!#! hal!nde restore ed!lmekted!r. Bu türben!n 
temel! sa#lamla"tırılmı" ve yıkılmaktan kurtarılmı"tır.

Ah!ren Mo#ol!stan’a yaptı#ımız resmî z!yaret sırasında gördü#ümüz Tonyu-
kuk ve Orhun Anıtlarının ortak tar!h!m!ze yara"ır "ek!lde onarılmaları ve restore 



ed!lmeler! !ç!n, Mo#ol!stan’ın gösterd!#! !lg! memnun!yet ver!c!d!r. Pek yakında, 
tüm Türk dünyası !ç!n tar!he ı"ık tutan bu anıtların, sadece Türk de#!l, dünya kül-
türünün de h!zmet!ne sunulaca#ını umuyoruz. Bu eserler!n restorasyonları ta-
mamlandı#ında; bütün !nsanlık !ç!n, Tonyukuk ve Orhun Vad!s!, kend!s!n! Türk 
sayan !nsanlar !ç!n b!r z!yaretgâh olacaktır. (DYP sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n de#erl! üyeler! -geçen senek! konu"mamda 
da !fade ett!m- Türk!ye !ç!ndek! ve dı"ındak! kültür eserler!ne daha çok yardımcı 
olmanızı, daha çok destek vermen!z! s!zlerden r!ca ed!yorum. Gerçekten, bunun 
de#er!n!, b!r Avrasya olgusu !çer!s!nde, b!r süre sonra, daha !y! takd!r eder hale 
gelece#!z.

Sayın m!lletvek!ller!,
1984 yılından !t!baren, Türk!ye genel!nde, 17 b!n 575 terör olayı meydana 

gelm!"t!r. Bu olaylarda, 4 b!n 120 güvenl!k görevl!s! "eh!t olmu", 8 b!n 6 güvenl!k 
görevl!s! yaralanmı"tır. Aynı olaylarda, 4 b!n 604 vatanda" "eh!t olmu", 5 b!n 571 
vatanda"ımız da yaralanmı"tır. Y!ne aynı dönemde, 11 b!n 939’u ölü, 427’s! yaralı, 
1514’ü tesl!m, 5 b!n 154’ü sa# olmak üzere, toplam 19 b!n 34 terör!st etk!s!z hale 
get!r!lm!"t!r.

Terörden en çok zarar gören kes!m, yöre halkı !le !lkö#ret!m kurumları olmu"-
tur, yatırımlar olmu"tur. 1994-1995 ö#ret!m yılında, ola#anüstü hal !ller!nde mev-
cut okulların 1/3’ü güvenl!k ve ö#retmens!zl!k neden!yle açılamamı" -ö#retmen 
yoklu#u de#!l, y!ne, o da güvenl!kt!r- ve yakla"ık 100 b!n kadar ö#renc! ö#ret!mden 
mahrum kalmı"tır. Örgüt tarafından, 198 okul, 39 cam!, 10 sa#lık oca#ı yıkılıp ya-
kılmı"tır, 100’e yakın ö#retmen ve 40’a yakın da d!n adamı "eh!t ed!lm!"t!r.

1984’ten bu yana, Güneydo#u Anadolu’da, 690 köy tamamen, 215 köy kısmen 
ve 1563 mezra tamamen, 146 mezra kısmen bo"altılmı"tır veya bo"almı"tır; 307 
b!n k!"! oturdukları yer! terk etm!"t!r. Bunun tümü, terör sebeb!yle de#!ld!r; ama, 
bunda, terörün öneml! b!r etk!s! vardır.

Bu vatanda"larımız, bölgede, b!lhassa, ba"ta D!yarbakır olmak üzere, Batman, 
S!!rt, Van "eh!r merkezler!ne ve ülken!n d!#er kö"eler!ne göçmü"lerd!r. B!lhassa, 
güneydo#u !ller!m!zde, yan! bu !llerde ve bazı kasabalarda, öneml! !skân ve !"s!z-
l!k meseles! meydana gelm!"t!r; meralar büyük çapta kullanılmaz halded!r, bo"tur. 
Hayvancılı#ımız, bu sebeple büyük darbe yem!"t!r.

Güvenl!k kuvvetler!m!z, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n her dört ayda b!r 
verd!#! yetk!ye dayanarak, terörle mücadeley! kahramanca yürütmekted!rler. Dev-
let, ülken!n her kö"es!ne, her karı" topra#ına ve her ta"ına hâk!md!r. Türk!ye’n!n 
sınırlarını, !nsanlarını ve topra#ını korumak !ç!n kahramanca mücadele eden, ba"-
ta S!lahlı Kuvvetler!m!z olmak üzere, bütün güvenl!k mensuplarımıza, devlet!m!z 
adına m!nnet ve "ükranlarımı sunuyorum. (Alkı#lar) &eh!tler!m!z!, çocuklarımızı 
okutmak !ç!n büyük fedakârlıklarla görev yaparken terör kurbanı olan ö#retmen-
ler!m!z! rahmetle anıyorum.

B!z!m ülkem!z! fevkalade huzursuz eden terör olayının, kom"u devletlerden 
ve Avrupa’dak! çe"!tl! odaklardan destek gördü#ü herkes!n malumudur. B!l!nme-
l!d!r k!, halkımızın -terörün vak! oldu#u yerdek! halkımızın- devlet!yle herhang! 
b!r sorunu yoktur. Devlet!m!z, olanca !mkânlarıyla, bunun yanlı"lı#ını (terörün 



yanlı"lı#ını) anlatmaya çalı"ıyor. Çocukları, kadınları, masum s!v!l !nsanları kat-
ledenler!n evvela kınanıp, ayıplanıp, sonra, hak mücadeles! yapıyormu" g!b! gös-
ter!lmes!, görünmes! !se fevkalade "a"ırtıcıdır. Türk!ye, terörün üstes!nden gelme 
noktasına yakla"mı"tır. Açılan yaralar, gayet tab!î, b!r an önce sarılacaktır ve ba"la-
mı" bulunan kalkınma, kalkındırma hamles! de süratle devam etmel!d!r. Vatanda"ı 
!nc!tmeden, hukukun !ç!nde kalarak terör mücadeles! yürütülmeye çalı"ılıyor. Mü-
cadelen!n tab!atında çok büyük zorluk var. Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n gücü, 
onun güvenl!k kuvvetler!n!n kahramanlı#ı hakkında h!ç k!mse "üpheye dü"mes!n. 
Ayrıca, Türk!ye’n!n ün!ter devlet n!tel!#!n!n muhafazasından, b!rl!k ve beraberl!#!-
n!n korunmasından herkes em!n olsun. (Alkı#lar)

Ned!r bu ün!ter devlet den!ld!#! zaman; tekrarlamalıyım k!, Türk!ye’n!n b!rl!k 
ve beraberl!#!d!r. Bu b!rl!k ve beraberl!k nasıl korunur ded!#!n!z zaman, evet, ün!-
ter devlet "öyle tar!fe gel!yor; M!llet b!r, vatan b!r, devlet b!r, d!l b!r, bayrak b!r; !"te, 
ün!ter devlet!.. (Alkı#lar)

De#erl! m!lletvek!ller!,
Traf!k kazaları b!r afet hal!ne gelm!"t!r. Yan!, "!md! gelm!" de#!l, epeyce sü-

redenber! b!r afet. 1994 yılı !çer!s!nde 5942 vatanda"ımız -ortalama, günde 15 
k!"!- traf!k kazalarında hayatını kaybetm!"t!r. 1995 yılı !çer!s!nde, 8 ayda -A#ustos 
sonu !t!barıyla- 3 b!n 780 k!"!, yalnız a#ustos ayında 628 k!"! hayatını kaybetm!"t!r; 
maddî hasar !se tr!lyonları a"mı"tır.

Traf!k kazalarını önlemek !ç!n g!r!"!lm!" her türlü gayret desteklen!yor ve des-
teklenmeye devam ed!lmel!d!r. Mecl!s!m!z!n bu konudak! hassas!yet!n! takd!rle 
kar"ılıyorum. Mevzuatta yen! düzenlemeler!n yapılması Mecl!s!m!z!n önünded!r. 
Bu düzenlemeler!n b!r an evvel yapılmasını r!ca ed!yorum. Çalı"ma barı"ı, ülkede-
k! huzur bakımından fevkalade öneml!d!r.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, pek çok ülken!n henüz onaylamadı#ı ILO an-
la"malarının tümünü kabul etm!"t!r. Ayrıca, Anayasada yapılan de#!"!kl!klerle, 
yen! b!rtakım açılımlar da yapılmı"tır.

Türk !"ç!s!, alınter!, eleme#!, göznurunun kar"ılı#ını, hakkını almalıdır. Hak 
arama yollarının ardına kadar açık oldu#u ülkem!zde, toplu sözle"me düzen!n!n 
!"lemed!#!n! söylemek mümkün de#!ld!r.

Grev, haktır. Yalnız, hukukun üstünlü#ü, hakkı sınırlamı"tır. Kamu düzen!n! 
bozmak, kanunların hak olarak tanımadı#ı "eyler! yapmaya kalkmak, devlet! felç 
etmey! güç göster!s! saymak, fevkalade yanlı"tır. (DYP sıralarından bravo sesler", 
Alkı#lar)

Unutulmamalı k!, send!kal haklar da, ancak, demokras! varsa, vardır. Bun-
lar, zaten görülmü"tür de. Ülken!n önünde duran güncel meselelerden b!r!s! enf-
lasyondur. En%asyon, uzunca zamandır mücadele etm!" olmamıza ra#men, hâlâ, 
yüksek sınırlardadır.

En%asyon, esasen bozuk olan gel!r da#ılımını uzunca yıllar zarfında daha da 
kötüle"t!rm!" ve ya"amı a#ırla"tırmı"tır. Bence, k!m!n eser!d!r vesa!re tartı"maları-
na g!rmeden, bugün, dargel!rl!ler!n, memurların, emekl!, dul ve yet!mler!n hayat 
"artlarını düzeltmek !ç!n, devlet!m!z, Hükümet!m!z ve Parlamentomuz, devlet!n 
!mkânları müsaades!nde, el!nden gelen! yapmalıdır.



En%asyonun sebepler!n!n !ç!nde -b!rçok sebep var da- b!r tanes! hayatî; bo-
zulmu" dengeler... B!lhassa, kamu mal!yes! üzer!nde yapılmaya çalı"ılan !y!le"t!r-
men!n öneml! adımları atılmı"tır; b!r sonuca varması, !"te kamu mal!yem!z düzene 
g!rm!"t!r den!leb!lmes! "arttır.

Devlet!n borçlanma !ht!yacının yüzde 16’lardan -gayr! safî m!llî hâsılasının- 
yüzde 7’lere, yüzde 5’lere kadar çek!ld!#!n! b!l!yoruz; ama, y!ne de, hâlâ, b!rtakım 
sıkıntılarımız vardır.

Devlet!m!z!n g!derler!, sosyal güvenl!k kurumlarımızın haz!ne üzer!ndek! 
yükler!, kamu !kt!sadî te"ebbüsler!n!n zararları, kamunun borçlanma !ht!yacını ar-
tırmı"tır ve en%asyon, !sten!len sev!yeye, b!lhassa bu sebeple çek!lemem!"t!r.

Ayrıca, borç fa!zler!... Devlet!n, g!derler!n! borçla kar"ılamaktan ba"ka yolu 
yoktur. Borç fa!zler!, devlet!n altyapı yatırımlarına ayıraca#ı kaynakları gen!" çapta 
yutar hale gelm!"t!r.

1995 yılı yatırım programında -mahallî !dareler har!ç- toplam 4239 kamu 
projes! yer almaktadır. Bunların tamamlanab!lmes! !ç!n 2 katr!lyon halen sarf ed!l-
m!"t!r, daha 2 katr!lyon kayna#a !ht!yaç vardır. 1995 yılında devlet!n buna ayıra-
b!ld!#!, 226 tr!lyondur. H!ç yen! yatırım yapılmasa, bu projeler!n !kmal! on sene 
!stemekted!r. B!naenaleyh, devlet!n buna mutlaka b!r çare bulması lazımdır; dev-
let!n ded!#!m zaman, Hükümet!, Parlamentoyu, bütün sorumluları bunun !ç!ne 
koyuyorum; yan!, Türk!ye, daha çok yatırım yapab!l!r hale gelmel!.

Özelle"t!rme, bugün herkes tarafından desteklen!yor. Geç kaldı#ımız "ekl!n-
de ele"t!r!ler vardır; bu ele"t!r!ler do#rudur da; ama, "!md! hızla yürütülmes!ne 
devam ed!lmel!d!r ve herkes!n de bu hızla yürütmeye destek vermes!nde yarar var-
dır; çünkü, kamu mal!yes!n! düzeltmek, bunu yapmadıkça, o kadar kolay de#!ld!r. 
Devlet, üstündek! yüklerden kurtulmalıdır.

Ayrıca, yabancı sermaye, yap-!"let-devret g!b! yollarla, ülken!n yatırım gücü, 
dolayısıyla üret!m ve !st!hdam !mkânları artırılmalıdır. $"s!zl!k en öneml! sorunla-
rımızdan b!r!d!r ve !"s!zl!#!n çares! yatırımdır. Ödemeler denges!, y!ne, Türk!ye’n!n 
en öneml! konularından b!r!d!r. Bu konuda gel!"meler memnun!yet ver!c!d!r. Bu 
sene b!lhassa, çok ba"arılı !hracat yılı olmu"tur, ba"arılı tur!zm yılı olmu"tur, ba-
"arılı döv!z kazanma yılı olmu"tur; döv!z rezervler!m!z yüksek sınırlara varmı"tır. 
B!naenaleyh, döv!z rezervler!m!z ne kadar yüksek sınırlara varırsa, döv!z kazanma 
!mkânlarımız ne kadar yüksek olursa, o kadar çok kaynak sa#lama !mkânlarımız 
olur ve o kadar çok güven olur. Onun !ç!nd!r k!, Türk!ye, döv!z kazanmaya devam 
etmel!, bugünkü yaptı#ı g!b!, alab!lmel!, satab!lmel!, borçlarını tümüyle ödeyeb!l-
mel!, zamanında ödeyeb!lmel!d!r; bunun !ç!n, daha çok satılab!l!r mal üretmel!. 
Bugün, 21 m!lyar dolar c!varına varan !hracatımız çok sev!nd!r!c!; ama, asrın ba-
"ında bunun katlanması, 50 m!lyar doları geçmes! ve asrın ba"ında Türk!ye’n!n 100 
m!lyar dolar t!caret hacm!ne ula"ması lazımdır.

Tur!zm, Türk!ye’n!n gelecek vaat eden fevkalade öneml! kaynaklarından b!r!-
d!r; çok ba"arılı b!r yıldır bu sene ve Türk!ye, tur!zm! te"v!k etmeye devam etmel!, 
darbo#azlarını ortadan kaldırab!lmel!, altyapısını kapas!tes!nde tutab!lmel! ve 20 
m!lyon tur!st, 10 m!lyar dolar tur!st parası, 1 m!lyon yata#a ula"ab!lmel!d!r.



Türk!ye’n!n d!#er b!r döv!z kazanma yolu ta"ımacılıktır; den!z, hava, kara ta-
"ımacılı#ı, sanıyorum k!, te"v!k ed!lmeye devam olunmalıdır. Avrupa !le Orta Asya 
arasında -sonra Ç!n de buna eklenecek- çok büyük !mkânlar vardır.

Türk g!r!"!mc!ler!, müteahh!tler!, dünyanın her yer!nde fevkalade etk!nd!rler; 
halen, eller!nde 20 m!lyar dolar c!varında !" vardır; bunun 50 m!lyar dolara çıka-
rılma !mkânları vardır ve 25 b!n Türk vatanda"ı dı"arıda çalı"maktadır, dı"arıda 
çalı"ab!lecek vatanda"larımızın sayısının da 100 b!ne çıkarılma !mkânları vardır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Nüfusumuzun yüzde 40’ı, b!ld!#!n!z g!b! 18 ya"ından a"a#ıdadır; her sene 1 

m!lyon 400 b!n çocu#umuz da do#maktadır.
1923’te, 250 b!n ö#renc!s!, 12 b!n ö#retmen! bulunan Türk!ye’n!n -bugün, 

sadece Man!sa $l!nde bu kadar ö#renc!s!, bu kadar ö#retmen! vardır- bugün, 15 
m!lyon ö#renc!s! ve 530 b!n ö#retmen! vardır. Türk!ye Cumhur!yet!n!n, bence, en 
büyük ba"arılarından b!r!s!d!r bu. E#!t!mde fırsat e"!tl!#!, cumhur!yet!n erdem!d!r. 
Cumhur!yet, ülken!n her kö"es!ne ve her çocu#una ö#retmen götüreb!lmey! ba"a-
rab!lm!"t!r.

Ülkem!z!n gelece#! olan çocuklarımızı kend!ler!ne emanet ett!#!m!z fedakâr 
ö#retmenler!m!ze m!nnet ve "ükranlarımız vardır. 21’!nc! asırla b!rl!kte “B!lg! ve 
Enformasyon Ça#ı” ba"lamaktadır. E#!t!m!n n!tel!#! çok büyük b!r anlam kazan-
maktadır. E#!t!m s!stem!m!zdek! reform tasarıları, Mecl!s!m!z!n gündem!nded!r.

Bunların, b!r an evvel tartı"ılıp yasala"ması, bugünün çocuklarına ve bugü-
nün gençler!ne yen! ufuklar açacak ve Türk!ye’ye daha sa#lam b!r gelecek kazan-
dıracaktır. E#!t!me, gayr! safî m!llî hâsılamızın ancak yüzde ‘4’ünü ayırab!l!yoruz. 
Kalkınmı" ülkelerde dah!, yan!, e#!t!m !"!n! çoktan b!t!rm!" ülkelerde dah!, bu 
oran, yüzde 6’nın üzer!nded!r. B!naenaleyh, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n d!k-
kat!n! çek!yorum; e#!t!me, ayıraca#ımız kaynaklar bakımından, daha çok !mkân 
sa#lamalıyız. D!yeceks!n!z k!, yan!, ona fazla ver, buna fazla ver; !"te, yetm!yor; bu. 
Do#ru... Ben, bunları, zaten, öncel!k olarak s!z!n önünüze koyuyorum. Türk!ye Bü-
yük M!llet Mecl!s!n!n en büyük vası%arından b!r!s!, bu ülkede alınan verg!y! tahs!s 
ederken uyguladı#ı !raded!r; yan!, bütçe hakkı ded!#!m!z haktır. B!naenaleyh, bu 
hak kullanılırken, bütçe hakkı kullanılırken, m!llet adına kullanılırken, ben, s!z!n 
önünüze, hükümetler!n önüne b!r öncel!k koyuyorum. Bu öncel!klerde ben!mle 
mutabık olmayab!l!rs!n!z; ama, sanıyorum k!, söyled!#!m "eyler!n ço#u, mutabık 
olunmayacak c!nsten "eyler de#!ld!r; ben de zaten, bunları seçerken -daha az tar-
tı"maya sebep olacak b!r "ek!lde- !t!na gösterd!m.

M!lletçe, e#!t!me daha çok kaynak ayırmak zorundayız. Vatanda"larımı, okul 
yapmada, okul açmada devlete yardımcı olmaya ça#ırdım. Ülken!n her kö"es!nde, 
vatanda"larım, bu büyük hayrı !"lemek !ç!n b!rb!rler!yle yarı"maktadırlar. Bu kam-
panyaya katılan vatanda"larımın heps!ne, huzurunuzda, "ükranlarımı sunuyorum. 
(DYP sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye, ortaö#ret!mde ve yüksekö#ret!mde okulla"ma oranlarını yükseltmek 
mecbur!yet!nded!r.

Yüksekö#ret!m üzer!nde durmak !st!yorum:



21’!nc! Yüzyıla g!rerken, ça#ı yakalamı" b!r Türk!ye hedef!n!n gerçekle"mes!, 
ün!vers!teler!m!z!n ça#da" sorumluluklarını üstlenecek yapı ve fonks!yona ula"-
malarına önem ve öncel!k ver!lmes!n!n m!lletçe kabulüne ve bunun gerekler!n!n 
yer!ne get!r!lmes!ne ba#lıdır.

Bugün, yüksekö#ret!m s!stem!m!z, 57 ün!vers!te, 440 fakülte, 525 yüksekokul, 
224 enst!tü, 1 m!lyon 120 b!n ö#renc!, 49 b!n ö#ret!m elemanıyla e#!t!m, ö#ret!m ve 
ara"tırma faal!yet!n! sürdürmekted!r.

Dü"ünün, 1932’de, Türk!ye’n!n, b!r Dârülfünun’dan müdevver ün!vers!tes!, 
200 kadar ö#ret!m üyes! ve 3 b!n kadar da ö#renc!s! vardı. Bu, 50 b!ne yakla"-
mı" ö#ret!m görevl!s!, 1 m!lyon 200 küsur b!n ö#renc!s!yle ve 57 ün!vers!tes!yle, 
y!ne d!yorum k!, cumhur!yet!n en büyük ba"arılarından b!r!d!r. B!naenaleyh, Yüce 
Mecl!s!n!z!n bu ba"arıya da sah!p çıkmasını r!ca ed!yorum. Yüce Mecl!s!m!z bu 
ba"arıya nasıl sah!p çıkacaktır: 57 ün!vers!tem!z!n öneml! b!r kısmı henüz kurulu" 
hal!nded!r. Türk!ye, bu ün!vers!teler! kurab!lmel!d!r, kampuslarını kurab!lmel!d!r. 
Gene, burada, gel!yorsunuz, devlet!m!z!n ve m!llet!m!z!n bu !st!kamette daha çok 
kaynak ayırması gerek!yor.

Ba"lamı" !"ler çok güzel gel!"!yor; önces!nde ba"lamı" !"ler! çok güzel ba#la-
dık; on sene zarfında, ün!vers!teler!m!z, 20 b!n ö#renc!l! ün!vers!teler hal!ne gele-
b!l!yor ve gerçekten, kuruldukları yerlerle kucakla"ıyorlar. Ülke sathına çok güzel 
tes!sler kurulmu"tur. Van’da Yüzüncü Yıl Ün!vers!tes!, Kars’ta Ka)as Ün!vers!tes!, 
Ed!rne’de Trakya Ün!vers!tes!, Mu#la’da Mu#la Ün!vers!tes!, Hatay’da Mustafa Ke-
mal Ün!vers!tes!, bunların heps! kurulu" hal!nde ve buralara maddî manevî deste-
#!m!z! es!rgemeyece#!z -hep!n!zden r!ca ed!yorum- moral deste#!m!z! es!rgeme-
yece#!z.

Buralarda görev yapan öncü !l!m adamlarımızı huzurunuzda tebr!k ed!yorum; 
gerçekten, büyük b!r feragatla ve "evkle bu görevler!n! yapmaya devam ed!yorlar.

Ün!vers!teler!m!z hürdür; b!l!msel bakımdan hürdür, "!kâyetler! vardır. Tab!î 
k!, bu "!kâyetler! ortadan kaldırmak lazımdır. Bu da, y!ne, ün!vers!te reform ka-
nunu !çer!s!nde olacaktır. Ün!vers!teler!m!z!n, b!lhassa, ün!vers!te ö#ret!m kadro-
larımızın heps!n!n b!rle"t!#! b!r reform tasarısını çıkaramadık; ama, ne de olsa, 
y!ne, Yüce Mecl!s!m!z, kom!syonları -herkes! memnun edecek olmasa b!le- bazı 
"!kâyetler! ortadan kaldıracak b!rtakım kararlara varmak !mkânına sah!pt!rler. Bu 
ülken!n hür ün!vers!tes!, bürokrat!k sebeplerle veya "u sebeplerle bu sebeplerle 
“evet, b"l"msel bakımdan hürüm; ama, bu b"l"msel hürlü$ü kullanırken b"rtakım bü-
rokrat"k engeller buna mân" oluyor” dememel!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülkem!zde, 10 b!n k!"!ye 24 yatak dü"üyor, 1200 k!"!ye de 1 doktor dü"üyor. 

Maalesef, çocuk ölümünde de -k!, a"a#ı yukarı uygarlı#ı bununla ölçüyorlar- dün-
yanın en yüksek n!spetler! arasındayız. Bu, Seylan’da 1 000 k!"!de 15 k!"!, b!z!m 
ülkem!zde 1 000 k!"!de hâlâ 50 k!"!; 50 çocuk, 1 ya"ına gelmeden ölüyor ve anneler 
de ölüyor. Öyle b!r noktaya gelm!"!zd!r k!, sa#lık h!zmetler!nden -dünyanın sloga-
nıdır- her k!"!, !nsano#lu her k!"! yararlanmalıdır. Asrın ba"ında dünyanın varması 
lazım gelen hedef budur.



&!md!, y!ne, burada gel!yorum; Türk!ye, gayr! safî m!llî hâsılasının ancak 
yüzde 1’e yakınını sa#lık h!zmetler!ne ayırab!l!yor. Devlet olarak veya vatanda"-
lar olarak, sa#lık h!zmetler!ne, çe"!tl! yollarıyla, koruyucu hek!ml!kten ba"layarak 
her kademes!ne, daha çok yatırım yapma durumundayız; kaynak ayırma duru-
mundayız ve "unu !fade edel!m k!, Türk!ye Cumhur!yet!n!n 1923’te 1000 doktoru 
vardı, bugün 60 b!n doktoru var; 60 b!n doktorun yanı sıra, b!r 60 b!n kadar da 
hem"!res!, sa#lık personel! var ve a"a#ı yukarı 50 b!ne yakla"an ebes! var. Yan!, 
Türk!ye Cumhur!yet!, 25 tane tıp fakültes!yle, b!rçok okuluyla, dünyaca tanınmı" 
hek!mler! yet!"t!ren b!r hek!m kadrosuna sah!p. Hergün b!rb!r!nden güzel "eyler 
oluyor Türk!ye’de ve !"te burada d!yorum k!, aman "evk!m!z! kaçırmayalım ve "unu 
da açıklıkla !fade ed!yorum k!, bu ülkede, hastane kapısına gelen herkes “paran var 
mı, yok mu” sual!ne muhatap olmadan, sa#lık h!zmet! alab!lmel!d!r; devlet, !"te 
orada lazımdır. B!naenaleyh, vatanda", devlet! orada h!ssedecekt!r.

S!gorta s!stem!... Elde mevcut b!lg!ler, bugün, Emekl! Sandı#ı, Ba#-Kur, Sos-
yal S!gortalar Kurumu -d!#er kurumlarla beraber- s!gortalıların oranının takr!ben 
yüzde 70’lere yakla"tı#ını göster!yor.

Bu !y! b!r "ey; ama, bu s!stem!n pr!m ödemes!nde ve s!stem!n !"lemes!nde çok 
büyük sıkıntılar var, o yüzden de Haz!ne üzer!ne çok büyük baskıları var. B!nae-
naleyh, Türk!ye, tab!î, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, bu s!gorta s!stem!n!, halkın 
yüzde 100’üne ula"acak "ek!lde gen!"letme, ama, malî külfetler!n! de b!r b!ç!mde 
bulma, kar"ılama durumundadır.

Çocuk, bugün dünyanın en öneml! konusu hal!ne gelm!"t!r ve !nsano#lu, ço-
cu#u gündem!ne get!rmekte gec!km!"t!r. Çocuk Hakları Konvans!yonu ve Dek-
larasyonu Antla"maları yapılmı", Mecl!s!m!z de bu 2 belgey! onaylamı"tır ve sa-
nıyorum k!, çocuklarımızın sa#lı#ı, e#!t!m!, yet!"t!r!lmes!, toplumun ve devlet!n 
sorunudur. Aynı zamanda, burada, özürlü k!"!ler üzer!nde de hassas!yetle durmak 
!st!yorum.

Her zamank!nden çok, özürlü çocuklar veya özürlü !nsanlar, ya"lılar, sakatlar, 
devlet!n ve toplumun d!kkat!ne gelm!"t!r. Bence, bunları, h!çb!r "ek!lde, görmez-
l!kten gelmek mümkün de#!ld!r.

B!r d!#er olay "eh!rle"med!r; Türk!ye’dek! transformasyon, yan!, topraktan 
h!zmetlere ve sanay!e kayma olayı; k!, do#aldır; nüfusun yüzde 45’!, yüzde 50’s! 
toprakta olan b!r ülkey! zeng!n etmek mümkün de#!ld!r. N!hayet, bu n!spet, yan! 
toprakta ya"ayan nüfus, yüzde 10’lara !necekt!r.

Toprakta ya"ayan nüfus, aslında, fukaralı#ın ba" sebeb!d!r. Yalnız, topraktan 
"eh!rlere göçme hal!nde, "eh!rler!n d!s!pl!n!n! muhafaza etmek, "eh!rler! korumak 
mümkün olamamı"tır. Bugün, yerel yönet!mler ve devlet, hep b!r arada, kanunuyla, 
n!zamıyla -merkezî yönet!m, yerel yönet!m, heps! b!rden-bu "eh!rle"men!n a#ırlı#ı 
altında aslında büyük b!r u#ra" vermekted!r.

&eh!rlerde, tem!zl!k, su, hava, traf!k ve okul meseleler!, b!rb!r!nden daha sıkı-
"ık hale gelm!"t!r. $stanbul’un her sene 3500 tane dersl!#e !ht!yacı vardır. $stanbul’da 
1 m!lyon 800 b!n çocuk okula g!d!yor -bu, !lkokul ve ortaokuldak! durum; b!r 
devlet!n nüfusu kadar- ve 55 b!n ö#retmen! var ve 70 !lâ 80 çocuklu sını%ar var. 
Anadolu’da daha !y!y!z; yan!, büyük "eh!rler, aslında, "eh!rle"men!n verd!#! a#ırlık-
tan dolayı daha sıkıntılı.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’de devlet, t!carî !"ler!n !çer!s!nde olmayacaktır; devlet!n prens!b! bu, 

dünyanın g!d!"! de bu; ancak, Türk!ye’n!n kalkınmasına devam edeb!lmes!, devle-
t!n –h!ç olmazsa b!r süre daha- altyapı meydana get!rmes!ne, altyapıdak! darbo-
#azları a"masına ba#lıdır.

Türk!ye’n!n, ula"ım, !let!"!m ve enerj! konularında önünü !y! görmes! lazım-
dır. Bunlar, b!r hükümet!n, b!r veya b!rkaç s!yasî part!n!n sorunu de#!ld!r, bütün 
Türk!ye’n!n sah!p çıktı#ı konular olmalıdır. 60 b!n k!lometrel!k karayolu a#ımız, 
Türk!ye Cumhur!yet!n!n en de#erl! eserler!nden b!r!d!r; tr!lyonlar sarfıyla meydan 
get!r!lm!"t!r; bakılab!lmel!d!r, ıslah ed!leb!lmel!d!r, günün "artlarına uydurulab!l-
mel!d!r, yen! !lavelerle takv!ye ed!leb!lmel!d!r.

Samsun-Hopa sah!l yolu, halen geç!lemez durumdadır; sı#mıyoruz; yan!, b!z 
bu yolu yapalı, daha y!rm! sene ancak oldu. En kısa zamanda, tedb!r ve çares! aran-
malıdır.

Antalya-Alanya yolunun ıslah çalı"maları devam ed!yor; !hale ed!lm!"t!r, en 
kısa zamanda b!t!r!leb!lmel!d!r. Balıkes!r "eh!r!ç! geç!"! ve Kocael! "eh!r!ç! ve çevre 
yollarının ac!len b!t!r!lmes! lazımdır. Otoyollar, ça#ı s!mgeleyen eserlerd!r. (ANAP 
sıralarından bravo sesler", alkı#lar; DYP sıralarından Alkı#lar) Ha, !"te böyle... Hep!-
n!z!n alkı"ladı#ına ne kadar memnun oldum. (ANAP sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye, TEM Projes!yle. (Trans European Motorway) Avrupa Otoyol S!ste-
m!ne dah!l olmu"tur. 3 b!n k!lometre otoyol yapmaya ba"lamı"ızdır; halen bunun 
1160 k!lometres! tamamlanmı"tır.

Bolu Da#ı geç!"!, Ankara ve $zm!r’!n çevre yolları, Mers!n-Gaz!antep yolu, 
Toprakkale-$skenderun yolları tamamlanmak üzered!r; tamamlanmalıdır. 
$zm!r-Balıkes!r-Bursa-$stanbul otoyolu, Türk!ye’n!n gündem!nded!r ve aslında, 
Türk!ye’n!n en kalkınmı" yöreler!nden olan bu $stanbul-Kocael!-Sakarya-Esk!"eh!r-
Bursa megapolü !le $zm!r-Man!sa megapolü -arada yalnız Balıkes!r kalıyor- mutla-
ka b!rb!r!ne ba#lanmalıdır. Ankara-Pozantı arası ba#lanırsa, Ed!rne’den Gaz!antep’e 
kadar ba#lanırız. $skenderun-C!lvegözü mutlaka ba#lanmalıdır. Ankara-Gürbulak 
arası, $pekyolunun b!r parçası olacaktır; kaçınılmazdır. Gaz!antep-&anlıurfa ve Ha-
bur arası ba#lanırsa, böylece, Ed!rne-Habur arası ba#lanmı" olacaktır.

Otoyollar Türk!ye’n!n gündem!nded!r ve önümüzdek! on sene, Türk!ye Bü-
yük M!llet Mecl!s!n!n de#erl! üyeler!, de#erl! s!yasî part!ler!, de#erl! hükümetler!, 
bu konuyla hep u#ra"acaklardır.

Türk!ye, $pekyolu Projes!n! de, Arnavutluk’un Dures L!manından ba"layıp 
Sofya’ya kadar, hatta Varna’ya kadar gelecek olan Do#u-Batı kor!dorunu da, Kars-
Bakü yollarını da dü"ünmek mecbur!yet!nded!r. D!yeceks!n!z k! “Türk"ye b"tt", ora-
lar mı kaldı?” Artık, bugün, Türk!ye, sadece kend! sınırlarıyla ba#lı de#!l. B!naena-
leyh, dünya b!z! zorluyor. (DYP sıralarından Alkı#lar).

Türk!ye, mevcut l!manlarını ıslah etmel!; Tek!rda#’da, Yumurtalık’ta, yan! b!r 
Marmara’da, b!r Akden!zde ve b!r Karaden!zde mevcut l!manlarını gen!"letmel!, 
yen! l!manlar yapmalıdır.



Dem!ryollarımız yen!ba"tan ele alınmalı -bugün, yük traf!#!n!n yüzde 90’ı, 
yüzde 87’s! karayollarının üzer!nde; bu, çok a#ır b!r yük- ve $stanbul-Ankara sürat 
dem!ryolunun yapılaca#ı tar!h gec!kmemel!d!r.

Enerj! !ht!yacının güvenl! b!r "ek!lde ve zamanında kar"ılanması, kalkınma-
nın herhang! b!r aksamaya maruz kalmadan sürdürüleb!lmes!nde en büyük etken-
d!r. Kalkınmanın devamlılı#ı, enerj! akı"ının güven!l!r ve yeterl! düzeyde tem!nat 
altına alınmı" olmasına ba#lıdır.

Ülkem!z, enerj! !thal eden b!r ülked!r. 1994 yılında, toplam b!r!nc!l enerj! ar-
zımızın takr!ben yüzde 50’s!, !thalat yoluyla kar"ılanmı"tır; bu, 2000 yılında yüzde 
56’ya, 2010 yılında !se yüzde 62’ye çıkacaktır. Elektr!k enerj!s!, ekonom!n!n tüm 
sektörler!n!n en öneml! g!rd!s!n! te"k!l eder; evvela var olmalıdır, sonra da makul 
"ek!lde ucuz olmalıdır. 1995 yılında 85 m!lyar k!lovatlık !ht!yacı kar"ılayab!l!yoruz. 
2000 yılında 143 m!lyar k!lovata !ht!yacımız olacaktır; !"te bu mutlaka kar"ılan-
malıdır. B!naenaleyh, bunu kar"ılayamadı#ımız takd!rde, yen!den g!r!"m!" bulun-
du#umuz sanay!le"me hamlem!zde aksaklıklar olab!l!r. Ayrıca, bugünkü enterko-
nekte s!stem!m!z yüzde 20 zay!atla çalı"ıyor. Bu, yüzde 6’nın, yüzde 8’!n üzer!nde 
olmamalıdır; yan!, burada ürett!#!m!z! yollarda kaybed!yoruz. &ebekem!z!n yen!-
den ıslahı lazım.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye Cumhur!yet!n!n, kurulu"undan !t!baren, sanay!le"mey!, kalkınmanın 

temel unsuru olarak kabul ett!#!, bu alanda büyük gayretler sarf ett!#! hep!m!z!n 
malumudur. Cumhur!yet!n ba"larında, ülke, hayatî tüket!m maddeler!nde dah! 
neredeyse tamamen dı"a ba#ımlıyken, bugün -Batı Avrupa ülkeler! ba"ta olmak 
üzere- be" kıtaya yüzlerce kalem sanay! mamulü !hraç eder hale gelm!"; toplam 
!hracatımızın yüzde 90’a yakını sanay! ürünler!nden olu"mu"tur. $#neden !pl!#e 
her "ey! dı"arıdan alan Türk!ye, bugün, uçaktan gem!ye kadar, den!zaltıya kadar 
her "ey! yapab!l!r durumdadır. Bu küçümsenmeyecek gel!"mey! yeterl! görmek 
mümkün de#!ld!r.

Esasen, Türk!ye, sanay! toplumunun farkına varmakta b!r m!ktar gec!km!"t!r. 
Tarımsal nüfusun gel!"m!" ülkelerdek! sev!yeye !nd!r!lmes! sürec!nde kar"ıla"ılan 
ekonom!k ve sosyal problemler, ancak hızlı sanay!le"meyle çözülecekt!r. Bu hususu 
da!ma göz önünde bulundurmak mecbur!yet!ndey!z. Bugünkü sanay!le"me stra-
tej!m!z, dünyayla rekabet edeb!lecek b!r sanay! yapısına ula"maktır. Bu stratej!de 
devlet!n rolü, sadece uygun b!r ortam hazırlamak olmalıdır. Bu do#rultuda! eko-
nom!k !st!krarın devamlı olarak sa#lanması, p!yasa mekan!zmasının !y! !"let!lme-
s! !ç!n kural hâk!m!yet!n!n tes!s ed!lmes!, sanay!le"men!n ve kalkınmanın !ht!yaç 
duydu#u altyapının. (enerj!, ula"tırma ve haberle"me) darbo#az te"k!l etmeyecek 
"ek!lde gel!"t!r!lmes! ve her sev!yede !"gücünün ça#da" b!r e#!t!mle yet!"t!r!lmes! 
lazımdır.

Türk!ye’de, Türk!ye’n!n müte"ebb!s! sanay!le"men!n de#er!n! anlamı"tır. B!na-
enaleyh, Bursa’da sanay! bölges!nde, $zm!r’de Atatürk Organ!ze Sanay! Bölges!nde, 
Den!zl!’de sanay! bölges!nde, Çorum’da sanay! bölges!nde, Gaz!antep’te sanay! böl-
ges!nde, Kayser!’de, Adana’da ve Konya’da sanay! bölgeler!m!zde görülen manzara 
fevkalade cesaret ver!c!d!r. Yan!, devlet devreden çıkıyor.



Çok güzel "eyler yaptık, "!md!, satalım d!ye u#ra"ıyoruz; ama, mecburuz... 
&!md!, devlet!n yer!n!, gerçekten, Türk g!r!"!mc!s! alıyor; cesaret ver!c! b!r olaydır. 
Hep!n!ze telk!n ed!yorum, yolunuz dü"tü#ü zaman buraları gez!n görün ve bu-
gün, Den!zl! sanay! bölges! sadece 1 m!lyar dolar !hracat yapacak "ekle gelm!"t!r 
ve $zm!r sanay! bölgeler! de 4-5 m!lyar dolar !hracat yapar hale gelm!"t!r. Keza, 
$zm!r’dek! der! sanay!!, gerçekten, göz kama"tıracak kadar güzeld!r, $stanbul’da 
Tuzla’da kurulan sanay! de öyled!r. Türk!yem!z!n b!rçok yer!nde, herkes b!rb!r!ne 
bakarak bu sanay! m!hraklarını meydana get!rmeye çalı"ıyor ve bunlara devlet!-
m!z, Hükümet!m!z, Parlamentomuz destek vermeye devam etmel!d!r.

Küçük ve orta ölçekl! sanay!e de dokunmak !st!yorum, bu hususta da fevka-
lade güzel gel!"meler!m!z var. Tarımın gayr! safî m!llî hâsıladak! payı yüzde 15’t!r. 
Halbuk!, Türk!ye nüfusunun yüzde 45’! ya"amını tarımdan kazanır. $k!s!n!n ara-
sında b!r !rt!bat kurmanızı !st!yorum. Bu, Türk!ye gerçe#!d!r; yan!, nüfusun yüzde 
45’! gayr! safî m!llî hâsılanın yüzde 15’!n! alıyor. Türk!ye’dek! fukaralı#ın adıdır bu. 
$"te, Türk!ye bunu kırmak mecbur!yet!nded!r. B!r tara'an, gayet tab!î k!, tarımdak! 
üret!m! artırma vesa!re tamam da, bu, yüzde 15 oldu#u sürece, bu da yüzde 45 
oldu#u sürece; yan!, nüfusun yarısı gayr! safî m!llî hâsılanın yüzde 15’!n! alacak 
demekt!r. $"te, bu kader! de#!"t!rmel!y!z; budur olay. Bunu de#!"t!rd!#!m!z takd!r-
de, gerçekten, Türk!ye, s!yasî bakımdan gayet tab!î k! hür, serbest b!r ülke olacak; 
ama, refah da#ılımı ve gel!r da#ılımı bakımından, !"te mutlu b!r Türk!ye olacak. B!r 
tara'an tarımdan endüstr!ye, h!zmetlere geç!" transformasyonu yapılırken, d!#er 
tara'an da tarımı güçlend!rmeye devam etmel!y!z.

Mekan!zasyon: 650 b!n traktörü var Türk köylüsünün. Türk köylüsü 20 b!ne 
!nd!rd!#! traktörü yen!den almaya ba"lamı"tır. Gübre, tohum, damızlık, f!de, e#!-
t!m, ara"tırma ve sulama modern tarımın en öneml! gerekler!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Bu da Türk!ye’n!n s!yasetüstü, part!lerüstü b!r gerçe#!d!r; hep!n!z!n kar"ı kar-

"ıya kaldı#ı, hep!n!z!n gözüne çarpan b!r olaydır. Türk!ye topraklarının 280 m!l-
yon dekarı tarıma elver!"l!d!r ve bunun da ancak 85 m!lyon dekarı sulanab!lme 
!mkânına sah!pt!r.

Türk!ye, 1995 yılı ba"ı !t!bar!yle 164 barajı yapmı", bunun arkasında 127 m!l-
yar metrem!kâp suyu toplamı"tır. Türk!ye’n!n üzer!ne 643 m!l!metre ya#mur ya#ı-
yor ve bundan 186 m!lyon metreküp su akar hale gel!yor. Neredeyse 127 m!lyon 
metreküple, öneml! b!r kısmını, Türk!ye, toplar hale gelm!", 1 000’den fazla gölet! 
de yapmı"tır. Halen, devlet!n ve vatanda"ların yaptı#ı "ebekelerden 40 m!lyon de-
kar araz! sulanab!l!yor; yan!, sulanab!lecek araz!n!n yarısı... Kurulmu" bulunan 99 
santralla da 40 m!lyar k!lovat elektr!k üret!l!yor.

Türk!ye Cumhur!yet!n!n en ba"arılı ve en faydalı kalkınma ve yatırım alan-
larından b!r!s!, su ve toprak kaynaklarının gel!"t!r!lmes!d!r. Türk!ye Cumhur!yet! 
Devlet!, bu konuda daha çok yatırım yapmaya devam etmel!d!r.

Türk!ye’de, köy ve köylü meseles! b!r ekonom!k olay de#!ld!r, b!r uygarlık ola-
yıdır. Hâlâ, tarım, b!r ekonom! sektörü de#!ld!r. Yan!, hâlâ “tarım” ded!#!m!z olay, 
b!r !nsanlık olayıdır. Cumhur!yet, köylüye çok güzel h!zmetler götürmü"tür; en 
ücra köyüne kadar okul götürmü"tür, ı"ık götürmü"tür, yol götürmü"tür, telefon 



götürmü"tür, sa#lık h!zmet! götürmü"tür; çok güzel h!zmetler götürmü"tür. (Al-
kı#lar) Bunda, dev!rler!n heps!n!n h!sses! var. &!md!, daha ço#unu götürme duru-
mundayız ve "!md!, aslında, bunu götürdü#ümüz köylünün bunu satın lab!lme-
s! ve b!r zamanlar ancak dört beyazı p!yasadan satın alan, yan!, kend! pazarının 
ancak dört beyazda mü"ter!s! olan. (gazda, tuzda, bezde, "ekerde mü"ter!s! olan) 
Türk halkı, Türk köylüsü, bugün 100 kalem pazarından alıyor; ama, onun alım 
kab!l!yet! ne kadar yüksekse, tüket!m kab!l!yet! ne kadar yüksekse, onun uygarlı#a 
entegre olma durumu o kadar yüksek olacaktır. B!z!m olayımız, "eh!rde ne varsa 
köyde o olacaktır ded!#!m!z zaman, köy "artlarını ortadan kaldırma olayıdır. Tür-
k!ye Cumhur!yet! Devlet! kuruldu#u günden ber! bunun kavgasını yaparak gel!yor 
ve köylünün eleme#!, alınter! ve göznurunun kar"ılı#ı mutlaka ver!lmeye devam 
ed!lmel!d!r; yan!, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!, onun-Parlamentosu, onun hükü-
metler! em!n olmalıdır k!, b!r !nsanî boyutu olan bu olayda köylü, alınter!, eleme#! 
ve göznurunun kar"ılı#ını alıyor. (DYP sıralarından Alkı#lar)

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n gururu olan Güneydo#u Anadolu Projes!n! bu ves!leyle -dün de 

hasat bayramı yapıldı- b!raz d!le get!rmek !st!yorum. (DYP ve ANAP sıralarından 
Alkı#lar)

Bakın, ne güzel; hep!m!z!n, bütün Mecl!s!n beraberce sah!p çıktı#ı, bütün 
m!llet!n beraberce sah!p çıktı#ı ne kadar çok "ey!m!z var. GAP Projes! ded!#!m!z 
proje, gerçekten, dünyanın en büyük projeler! arasındadır. Tamamlandı#ı zaman, 
20 m!lyon dönüm araz! sulanacak; yan!, sulanab!l!r topraklarımızın dörtte b!r!... 
Tamamlandı#ı zaman, 35 m!lyar k!lovat elektr!k üret!lecek ve bu projeye, 1995 f!-
yatlarıyla 10 m!lyar dolar sarf ed!lm!" olacaktır. Bu rakamlar de#!"eb!l!r; bunları, 
ben, boyut vermek !ç!n söylüyorum. Halen, bunun yarısını, yan!, 5 m!lyar dolarını 
Türk!ye Cumhur!yet! Devlet! sarf edeb!lm!"t!r; Türk M!llet!n!n paralarıdır bunlar.

Keban, Karakaya ve Atatürk Barajlarının, !"letmeye açıldı#ı tar!hten !t!baren 
ürett!#! elektr!#!n bugünkü de#er!; 118 m!lyar k!lovatla Keban, 60 m!lyar k!lovatla 
Karakaya ve 30 m!lyar k!lovatla Atatürk Barajı -k!, bu üret!m, b!rkaç sene !çer!s!n-
de çok artacak- olmak üzere, a"a#ı yukarı 200 m!lyar k!lovatı geçen b!r sev!yeded!r. 
Bu üret!m!n bugünkü de#er! !se, 600 tr!lyon l!radır; yan!, 10 m!lyar doların üze-
r!nded!r. &unu demek !st!yorum k!: Bu tes!sler!n sadece elektr!k kısmı, bu zamana 
kadar sarf ed!len paranın 2 m!sl!n! ödem!"t!r. (DYP sıralarından Alkı#lar)

Buradan "unu çıkaraca#ım: Buna devam edel!m. Evet, "ükranla söylemem 
lazım k!, Türk!ye’de, ba"ladı#ından bugüne, de#!"!k zamanlarda, s!yasî !kt!darlar 
de#!"t!, dev!rler de#!"t!; ama, "ayanı "ükran olan tarafı "udur k!, her dev!r bu pro-
jeye sah!p çıktı.

Büyük b!r entegre projed!r; yol, dem!ryolu, havaalanı !ht!yaçları vardır; b!r 
an evvel, &anlıurfa Haval!manı !haleye çıkarılmalıdır; projeler! yapılıyor; b!ran ev-
vel, Gaz!antep-&anlıurfa arasındak! otoyol yapılmalıdır. Burada, yakın çevrede 4 
ün!vers!te kuruyoruz. &anlıurfa’da Harran Ün!vers!tes! -!k!b!n sene evvel oralarda 
ya"ayan meden!yetler bu ün!vers!tey! kurmu"- D!yarbakır’da D!cle Ün!vers!tes!, 
Elazı#’da Fırat Ün!vers!tes!, Gaz!antep’te Gaz!antep Ün!vers!tes!, onun hemen çev-
res!nde, Malatya’da $nönü Ün!vers!tes!, Kahramanmara"’ta Sütçü!mam Ün!vers!-
tes!, Hatay’da Mustafa Kemal Ün!vers!tes! ve Çukurova Ün!vers!tes!, Türk!ye’n!n 



övündü#ü ün!vers!telerden b!r tanes! ve b!raz uzakta, Van’da Yüzüncü yıl Ün!ver-
s!tes!... Bunların heps!ne, Mecl!s!m!z!n, gönülden ve cömertçe, madd! ve manev! 
destek vermes!n! !st!yorum. Bu proje entegre projed!r ded!#!m!z zaman, bunun, 
para ter!mler!yle ölçülemeyecek s!yasî, sosyal tara%arı vardır ve burada, sanay!le"-
me te"v!k ed!lmel!d!r. Çok kısa zamanda sanay!le"men!n te"v!k ed!ld!#!n! görece-
#!z.

9 Kasım 1994 tar!h!nde 26 k!lometre uzunlu#undak! tünel!n ucunda, 
&anlıurfa’nın omuzundan Fırat Nehr!, Harran’a akmı"tır. Bu, Türk!ye Cumhur!ye-
t! Devlet!n!n ve m!llet!n!n ba"arısıdır. Hep!m!z sev!nd!k, her zaman övünece#!z. 
Böylece, ebedî hasret -k!m!n k!me hasret!; Fırat’ın Harran’a hasret!- g!der!lm!"t!r 
ve Fırat Harran !le el eled!r, koyun koyunadır. Net!ces! ye"!ld!r, berekett!r, refahtır, 
zeng!nl!kt!r, mutluluktur. (DYP sıralarından Alkı#lar)

&!md!, bu konuyu tamamlamak !st!yorum. Burada 20 m!lyon dekar topra-
#ımız var. D!yarbakır havzasında D!cle ve Kralkızı Barajları, Batman Barajı, daha 
sonra S!lvan Barajı, daha sonra d!#er tes!sler; bunlar hep arka arkaya gelecek, bun-
ların büyük b!r kısmı yapılıyor. &!md! Fırat kaskatını tamamlayaca#ız; Keban, on-
dan sonra Karakaya, arkasından Atatürk Barajı ve onun altında da B!rec!k Barajı 
-k!, a"a#ı yukarı !k! sene evvel ba"lamı"tır, b!raz gec!kmeler oldu; ama, "!md! yen!-
den süratlenm!"t!r- Karkamı" Barajı a"a#ı yukarı !haleye hazır vaz!yetted!r, bütün, 
kred! vesa!reler! tamamlanmı"tır. B!naenaleyh, bu kaskat tamamlanmalıdır.

N!hayet, büyük paralar sarf ed!p yaptı#ımız bu tes!slerden olan &anlıurfa Tüne-
l!nden 328 metrem!kâ/san!ye su akacak. Bu suyun, hal!hazırda 30-35 metrem!kâbı 
ancak kullanılab!l!r. B!naenaleyh, 10 m!sl! daha, sulama sahasını artırmalıyız. B!-
naenaleyh, gerek Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nden gerek Hükümetten gerekse 
devlet!m!z!n bütün kademeler!nden b!r an evvel, bu projeler! hazırlayıp, b!r an 
evvel kaynak bulup, b!r an evvel, burada bulunan suyu kullanmamız lazım. Ger-
ç!, bundan memnun olmayacaklar olacaktır; ama, b!z, k!msen!n ba#ını, bahçes!n!, 
tarlasını kurutacak de#!l!z n!hayet; kend! ovalarımıza su aktarmamız k!msey! ra-
hatsız etmemel!d!r; y!ne de herkese yetecek kadar su var; onu da söyleyey!m de 
k!mse alınmasın.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Konu"mamın sonunda, kend! Türk!ye v!zyonumu s!z!n önünüze koymak !s-

t!yorum; sırf tartı"mak !ç!n. Bana, sen nasıl b!r Türk!ye !st!yorsun veya Türk!ye 
nasıl olmalı d!ye sorarsanız; ben!m cevabım "öyle olacak: Huzur, güven, barı" ve 
!st!krar !ç!nde ya"ayan, la!k, demokrat b!r büyük Türk!ye. (DYP, ANAP ve CHP 
sıralarından Alkı#lar)

Bu Türk!ye, hür ve serbest olmayı ba"arab!lm!" ve bunu ta"ıyab!lm!" olma-
lı; yan!, hür ve serbest olma, hür ve serbest olmayı ortadan kaldırmamalı. Bunun 
sayes!nde, k!"!n!n, halkın ve do#anın bütün !mkânlarını harekete geç!reb!lm!" ol-
malı.

Herkes!n güven !ç!nde oldu#u, herkes!n tok, herkes!n gelece#e güvenle bak-
tı#ı, herkes!n e#!t!mde, sa#lıkta, sosyal güvenl!kte fırsat e"!tl!#! !çer!s!nde oldu#u; 
z!h!nler!n hür, v!cdanların, sokakların, meydanların, da#ların ta"ların hür oldu#u, 
!mar ve !n"a ed!lm!", müre*eh b!r Türk!ye.



Kadının erke#!n, her ya"tak! !nsanın, "evkle, ülkes!ne, devlet!ne sarıldı#ı, bu-
gününü ve gelece#!n! daha !y! yapmak !ç!n, !nançla, hevesle çalı"tı#ı b!r Türk!ye. 
Uygarlı#ın n!metler!nden herkes!n yararlandı#ı b!r Türk!ye. Ülken!n ve m!llet!n 
bölünmez bütünlü#üne !nanmı"; b!rl!k, beraberl!k, karde"l!k duygularını pek!"t!r-
m!", hukuk üstünlü#ü ve !nsan haklarını tümüyle hâk!m kılmı", ça#da" b!r Türk!ye. 
Bugünün "artları !çer!s!nde, rekabet gücü olan b!r ekonom!y! gerçekle"t!rm!"; !"le-
yen b!r ekonom!ye, !"leyen b!r devlete, !"leyen b!r demokras!ye ve güçlü b!r savun-
maya sah!p, dünyayla kucakla"maya hazır, barı" ve !st!krar Türk!yes!.

&uraya kadar saydıklarımın ço#u, para pul !stem!yor; moral!te !st!yor; yan!, 
kend! kend!m!ze sah!p çıkmayı !st!yor. Türk!ye, son otuz sene zarfında, ortalama 
yüzde 5 kalkınmayı ba"armı"tır. &!md!, nüfus artı"ının yüzde l’e, en%asyonu yüz-
de 5’e, toprakta ya"ayan nüfusu yüzde 10’lara !nd!rmeye, büyümey! yüzde 5 veya 
10’un üzer!nde tutmaya gayret sarf etmel!d!r.

N!hayet, kavramları, kuralları ve kurumlarıyla yerle"m!", standart demokras!-
s! olan b!r Türk!ye; halkını kucaklamı" devlet, devlet!n! kucaklamı" halk ve net!ce-
de, kend!s!ne güvenen b!r Türk!ye... (DYP ve ANAP sıralarından Alkı#lar)

Sözler!m!n sonunda, Güney Amer!ka’da, &!l!’n!n ba""ehr! Sant!ago’da Büyük 
Atatürk !ç!n d!k!lm!" b!r anıttan söz etmek !st!yorum. Bu, Sant!ago &ehr!n!n güzel 
b!r meydanında ve çok güzel b!r ye"!ll!#!n ba"ında b!r anıttır. Anıta g!tt!#!n!z za-
man, anıtın altında, $spanyolca b!r yazı var. Ben, s!ze, bu yazının Türkçes!n! söyle-
yece#!m. &öyle d!yor anıtta:

“Mustafa Kemal Atatürk
Türk"ye Cumhur"yet"n"n kurucusu ve vatanın fedakâr, sadık h"zmetkârı, e#" bu-

lunmaz kahraman ve "nsanlık "deal"n"n canlı s"mges". Tüm hayatını Türk Halkına 
adadı ve ruhunun ate#", halkına es"n kayna$ı te#k"l ett". Hatırası, halkının ruhunu 
alevler "ç"nde bırakan ebedî b"r me#ale olarak kalacaktır.” 

Evet, Büyük Atatürk; hatıran, m!llet!n!n ruhunu alevler !ç!nde bırakan ebedî 
b!r me"ale olarak kalacaktır. Cenab-ı Allah m!llet!m!z!n yardımcısı olsun. Hep!n!z! 
saygıyla selamlıyorum. Te"ekkür eder!m. (Ayakta Alkı#lar)



Y"rm"nc" Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 1996 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Mustafa Kaleml!
Kât!p Üyeler: Ahmet Dökülmez (Kahramanmara"), Fat!h Atay (Aydın)

 Cumhurba"kanı Süleyman Dem!rel

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, De#erl! m!lletvek!ller!,
Ekranları ba"ında bu toplantıyı tak!p eden sevg!l! vatanda"larım;
Hep!n!z! saygıyla selamlıyorum. Bu ves!leyle, Yüce Mecl!se, yen! yasama yılın-

da yapaca#ı de#erl! çalı"malarda ba"arılar d!l!yorum.
24 Aralık 1995 tar!h!nde yapılan genel seç!mlerle 20’nc! Dönem ba"lamı"tır. 

Cumhur!yet!m!z!n 73’üncü yıldönümünü kutlamaya hazırlandı#ımız "u sırada, kı-
saca ger!ye bakmakta yarar görüyorum. Geçen 73 sene zarfında ülkem!z!n nüfusu 
6 kat artarak 65 m!lyon sev!yes!ne ula"mı"tır. E#!t!mden sanay!e bütün alanlarda 
büyük ba"arılar sa#lanmı"tır. Ülkem!z, gen!" b!r !mar ve !n"a hamles!ne sahne ol-
mu"tur.

185 B!rle"m!" M!lletler üyes! ülke !çer!s!nde, nüfus !t!bar!yle 16’ncı, toprak 
büyüklü#ü !t!bar!yle 32’nc! ve gayr! safî m!llî hâsıla !t!bar!yle 20’nc! sırada yer alan 
Türk!ye, b!r dünya devlet!d!r; bulundu#u bölgede barı" ve !st!krarın tem!natıdır. 
Bu sonuçları, b!n senel!k tar!h!m!z!n en uzun barı" dönem!ne ve demokrat!k cum-
hur!yete borçluyuz.

Çok part!l! s!yasî ya"ama ba"ladı#ımızdan bu yana 50 yıl geçm!"t!r. Bu ell! yıl 
!çer!s!nde kavramları, kuralları, kurumlarıyla ço#ulcu demokras!y! kurmaya, !"let-
meye, güçlend!rmeye çalı"tık, bunalımlarla kar"ı kar"ıya kaldık. 

24 Aralık 1995 tar!h!nde yapılan genel seç!mler, demokras!m!zde çok önem-
l! b!r a"amadır. Bu seç!mler büyük b!r sükûnet !çer!s!nde geçm!", herhang! b!r 
tartı"ma konusu olmamı"tır. Bu seç!mlerde m!llet!m!z !rades!n! serbestçe ortaya 
koymu"tur. Böylece te"ekkül eden Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, demokras!m!z!n 
kalb!d!r. Demokras!, bütün kurumlarıyla ahenk !çer!s!nde !"lemel!, halkımızın 
mutlulu#una, devlet!m!z!n güçlenmes!ne h!zmet etmel!d!r; ana hedef budur.

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet! b!r anayasa devlet!d!r; n!tel!kler! Anayasanın 
2’nc! maddes!nde “...toplumun huzuru, m"llî dayanı#ma ve adalet anlayı#ı "ç"nde, "n-
san haklarına saygılı, Atatürk m"ll"yetç"l"$"ne ba$lı, ba#langıçta bel"rt"len temel "lke-
lere dayanan, demokrat"k, la"k ve sosyal b"r hukuk devlet"d"r” "ekl!nde tar!f ed!lm!"-
t!r. Ülkes! ve m!llet!yle bölünmez b!r bütün oldu#u, d!l!n!n Türkçe oldu#u 3’üncü 
maddede hükme ba#lanmı"tır. 



Devlet!m!z!n temel n!tel!kler!n!n de#!"t!r!lmes!nden zaman zaman end!"e ed!-
l!yor, kaygılar duyuluyor. Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n, temel n!tel!kler! de#!"-
meyecek, de#!"t!r!lemeyecekt!r. (Bravo sesler", Alkı#lar) Yan!, Türk!ye Cumhur!yet! 
Devlet!, demokrat!k, la!k ve sosyal b!r hukuk devlet! olarak kalacaktır. Türk!ye’n!n 
ülkes! ve m!llet!yle bölünmez bütünlü#ü de sonsuza kadar korunacaktır.

Sayın m!lletvek!ller!,
$ç!nde bulundu#umuz b!n yılın son demler!n! ya"amakta oldu#umuz "u gün-

lerde, gelecek, büyük vaatler!n yanı sıra, üstes!nden gelmem!z gereken öneml! so-
rumlulukları da bünyes!nde barındırıyor. Dünya hâlâ !y!mserl!k ve karamsarlık 
arasında dengeye kavu"maya çalı"ıyor. Bu tar!hî de#!"!m ve dönü"üm sürec!n!n 
tüm sancılarının en der!n h!ssed!ld!#! b!r bölgede ya"ıyoruz; ancak, bu geç!" döne-
m!n!n sarsıntılarının a"ılaca#ına yürekten !nanıyorum. Bu !nançtan kuvvet alarak, 
uygarlık, ça#da"lık, demokratlık hede%er! do#rultusunda, büyük Türk!ye’y! kurma 
mücadelem!z! az!m ve heyecanla sürdürece#!z ve gelecek ku"akların daha müref-
feh, daha mutlu b!r ülkede ya"amalarını mutlaka sa#layaca#ız.

Dünü, bugünü ve yarını b!rl!kte d!kkate alan gen!" b!r perspekt!f, sürekl! ken-
d!n! yen!leme ve dönü"türme yetene#! gerekt!ren b!r d!nam!zm, bugünün ve yarı-
nın sorunlarına çözüm üret!lmes!n! mümkün kılacak b!r yaratıcılık, s!yaset sana-
tının temel unsurları arasında yer almaktadır. Demokras!, bu sanatın halka h!zmet 
anlayı"ıyla, halka dayanarak ve halk !ç!n !cra ed!ld!#! yegâne zem!nd!r. Ömrümün 
21 yılını mensubu olarak geç!rmekten her zaman büyük "eref ve gurur duydu#um 
bu Yüce Mecl!s, egemenl!#!n kayıtsız "artsız m!llete a!t oldu#unun ve demokras!-
n!n en büyük tem!natıdır. Yüce Mecl!s, bu vasfıyla, b!r konsensüs temel!nde farklı 
h!zmet anlayı"larının tems!l!ne ve b!rb!rler!yle hür b!r ortamda rekabet edeb!lme-
ler!ne !mkân sa#layan b!r demokras! mabed!d!r. Seç!mler !se, keza, demokrat!k 
uzla"ı temel!nde gerçekle"en b!r bayrak yarı"ıdır. $kt!dar ve muhalefet, bu uzla"ının 
hukukî ve kurumsal altyapısını b!rl!kte payla"mak ve savunmak yükümlülü#ü al-
tındadır; z!ra, varlık sebepler!n! bu demokrat!k yapıya borçludurlar. Unutmayalım 
k!, demokras!n!n bel!rg!n özell!#!, muhalefet!n mevcud!yet! ve !kt!darın seç!mle el 
de#!"t!rmes!d!r.

$"te, Türk!ye’de olan da budur. Son genel seç!mlerde, Türk!ye, demokras!n!n 
gücünü b!r kere daha gözler önüne serm!"t!r; demokrat!k kurumlar çalı"makta, 
kurallar !"lemekted!r.

Ça#da" devlet, yetk! ve sorumlulukların mümkün oldu#u ölçüde vatanda"a 
en yakın !darî b!r!mlere bırakıldı#ı b!r yapılanmayı gerekt!rmekted!r. Ancak, bu 
anlayı", devlet!n n!tel!#!n! h!çb!r "ek!lde tartı"maya açmayı amaçlamamaktadır. 
Dolayısıyla, ça#ın gerekler!ne süratle ayak uydurab!len, !"leyen b!r devlet model!-
n!, tar!h!m!z!n m!rası olan ün!ter devlet yapısı !ç!nde gel!"t!rmek durumundayız. 
Vatanda"ın, devletten en önde gelen beklent!s!, sorumlulukların bel!rlenmes!d!r. 
Vatanda", devlet!n kend! üzer!ne dü"en! daha !y! yapmasını, yerel yönet!mler!n ve 
"ahısların daha !y! yapab!lece#!ne !nandı#ı !"ler! !se, artık, devlet!n yapmamasını 
!ster. Bu nedenle, ça#da" b!r devlet!n ba"ta gelen vaz!fes!, yetk! ve sorumlulukların 
tanımına açıklık get!rmek ve bunların sınırını do#ru ç!zmekt!r.

Devlet!n küçülmes! den!len olay da aslında budur. Mesele “daha az veya daha 
fazla devlet olsun”dan z!yade, ça#ın gerekt!rd!#! hareket kab!l!yet!ne kavu"mu", da-



marları açılmı", nefes alan ve toplumun d!nam!zm!ne ayak uydurab!len b!r devlet 
anlayı"ını hayata geç!rmekt!r.

Esasen, demokrat!k devlet, özgürlükler! tem!nat altına alan, b!rey! destekle-
yen ve yaratıcılı#ı te"v!k eden vası%arıyla, ça#da" beklent!lere uyum sa#lama yete-
ne#!ne sah!pt!r.

Devlet reformu, günümüzde b!rçok ülken!n öncel!kl! meseles!d!r. Do#udan 
batıya, kuzeyden güneye, !nsanlı#ın 2000’l! yıllara g!rerken ortak hedef!, b!lg! ça-
#ının gerekler!n! yer!ne get!reb!lecek, vatanda"ın h!zmet!nde b!r devlet yapısına 
kavu"maktır. Yüce Mecl!s!m!z!n, Türk!ye’n!n !ht!yaç duydu#u devlet reformunun 
gerçekle"mes!n! sa#layacak yasal düzenlemeler! süratle gerçekle"t!rece#!ne em!-
n!m. Aynı "ek!lde, Yed!nc! Be" Yıllık Kalkınma Planında bel!rt!lm!" olan hedef-
ler do#rultusunda, e#!t!m, sa#lık, verg! g!b! alanlarda yapısal reformların da b!r 
an önce uygulamaya konulması gerekmekted!r; z!ra, ekonom!m!z!n kar"ı kar"ıya 
oldu#u sorunlara, sadece makro ekonom!k pol!t!kalar yoluyla çözüm bulunması 
mümkün de#!ld!r.

Günümüzde, barı", demokras! ve kalkınmanın b!rb!r!nden ayrılmaz b!r üçlü 
oldu#u yolunda g!derek artan b!r b!l!nçlenme söz konusudur. Dünya Kültür ve 
Kalkınma Kom!syonu tarafından 1994 yılında bel!rt!lm!" oldu#u g!b!, barı" kültü-
rünün, demokras! kültürünün ve !nsan hakları kültürünün b!rb!r!nden ayrılması 
mümkün de#!ld!r. Bunların, gereken etk!nl!kle hayata geç!r!leb!lmes! !ç!n, kültür-
lerarası çatı"maların önlenmes! ve demokrat!k b!r yönet!m!n tes!s! gerekl!d!r. Dün-
yadak! kültürel çe"!tl!l!k, farklı ulusların ve halkların b!rle"t!r!c! b!r faktör olarak 
temel !nsanî de#erler üzer!nde mutabakata varmalarını zorunlu kılmaktadır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Türk!ye dı"pol!t!kası, cumhur!yet kuruldu#undan bu yana, tar!h ve co#raf-

yanın d!kte ett!#! "artlar göz önünde tutularak ve Türk!ye’n!n kısa, orta ve uzun 
vadel! m!llî menfaatları !y! hesaplanarak tesp!t ed!l!p uygulanagelm!"t!r. Dünya 
konjonktürünün büyük dalgalanmalar gösterd!#! dönemlerde gerekl! davranı"lara 
zamanında ba"vurulmu"tur.

Güvenl!k !ht!yacı, ulusal kaynakların maks!m!zasyonu (azamîle"t!r!lmes!) ve 
a#ırlıklı b!r bölgesel role sah!p olmak, dı"pol!t!kamızın sacaya#ını olu"turmu"tur. 
Türk!ye’n!n ça#da"la"ma hedef!n!n ve Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k arzusunun te-
mel neden!, Anadolu’dak! b!n yıllık tar!h!m!zd!r.

Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üye olma terc!h!, gözü kapalı b!r terc!h de-
#!ld!r; ülkem!z, b!l!nçl!, uzun vadel! ve hedef! bell! olan b!r yakla"ımla Avrupa’ya 
yönelm!"t!r. Avrupa, ne her derd!n çares! ne de her sıkıntının sorumlusudur.

Avrupa B!rl!#!, önümüzdek! yıllar !ç!n gündem!n! büyük ölçüde tesp!t et-
m!"t!r. Avrupa B!rl!#! kurumlarının daha etk!l! !"lemeler!n! sa#layacak b!r yapıya 
kavu"turulmalarını hedef alan Hükümetlerarası Konferansı tak!ben yen! b!r gen!"-
leme sürec! gündeme gelecekt!r. Buna paralel olarak, ekonom!k ve parasal b!rl!k 
gerçekle"t!r!lecekt!r.

Bunlar b!z!m açımızdan da önem ta"ıyan vadelerd!r ve her b!r!n!n der!nle-
mes!ne tahl!l ed!lmes!nde yarar vardır. Örne#!n, tam üyel!#!m!zden önce, Orta 



ve Do#u Avrupa ülkeler!ne gen!"lem!" b!r Avrupa’nın b!z!m durumumuz açısın-
dan ne sonuçlar do#uraca#ı g!b! konuları süratle ele alarak b!r stratej! bel!rlemek 
!sabetl! olacaktır. Ezcümle, d!kkatler!n Ortado#u, Balkanlar ve Ka)asya’dak! kr!z 
odakları üzer!ne teks!f ed!ld!#! b!r dönemde, Avrupa’nın d!nam!#!n!n nabzını da 
!y! tutmamız "arttır.

Türk!ye, güvenl!k ve savunma alanları ba"ta olmak üzere, genel anlamda Av-
rupa m!marîs!n!n önümüzdek! yıllarda alaca#ı "ekl! bel!rleyecek olan ve hazırlık-
larına "!md!den g!r!"!len öneml! vadeler!n her b!r!nde etk!l! b!r rol üstlenmek du-
rumunda ve mecbur!yet!nded!r.

Avrupa, 2000’l! yıllara g!rmekte oldu#umuz "u günlerde, aynen $k!nc! Dünya 
Sava"ı sonrasında oldu#u g!b! uzun soluklu b!r projeye !ht!yaç duymaktadır. Je-
ostratej!k önem! daha da artmı" olan Türk!ye, bugüne kadar oldu#u g!b!, bundan 
sonra da Avrupa güvenl!k ve savunmasına akt!f b!ç!mde katkıda bulunacaktır.

Bu ba#lamda, NATO’nun gen!"lemes!, AG$T’!n yen!den yapılanması g!b! temel 
meselelerde görü"ler!m!z! etk!nl!kle ortaya koymaya devam etmel!y!z. Avrupa’nın 
ortak gelece#!n!n !n"aı sürec!nde Türk!ye’n!n savunma ve güvenl!k çıkarları do#-
rultusunda faal!yetler!m!z! sürdürmel!y!z. Bu çerçevede, özell!kle "u hususun üze-
r!nde durmak !st!yorum: NATO’nun gen!"lemes!, Avrupa’nın bütününde !st!krar 
ve güvenl!#e katkıda bulunmalı, !tt!fakın etk!s!n! güçlend!rmel!, ancak Avrupa’da 
yen! bölünmelere yol açmamalıdır. Avrupa’da barı", !st!krar ve refahın, ancak s!ya-
sal, ekonom!k ve güvenl!k alanlarındak! kurumsal yapının tüm Avrupa’ya yaygın-
la"tırılması suret!yle kurulab!lece#! unutulmamalıdır. Bu bakımdan, Transatlant!k 
!"b!rl!#!n!n, ekonom!k boyutu da kapsayacak b!ç!mde güçlend!r!lmes!nde büyük 
yarar bulunmaktadır. Bu !t!barla, Transatlant!k Serbest T!caret Bölges!, Yen! At-
lant!k Cam!ası g!b! f!k!rler!, henüz olu"um hal!ndeyken, yakından tak!p etmem!z 
gerek!yor. 

Dünyanın en büyük ekonom!k gücünü, aynı zamanda en gen!" pazarını olu"-
turan Avrupa B!rl!#!yle yakın b!r !"b!rl!#! tes!s ed!lmes!, s!yasî b!r terc!h olmanın 
yanı sıra, aynı zamanda ekonom!k b!r hede'!r.

Türk!ye, gümrük b!rl!#! çerçeves!nde üstlenm!" oldu#u taahhütler!n! yer!ne 
get!rmek üzere !rades!n! gösterm!"t!r: Ancak, Türk!ye’n!n bu mükellef!yetler!n! 
tam olarak yer!ne get!reb!lmes! ve böylece dengel! ve !y! !"leyen b!r gümrük b!rl!#! 
kapsamında !l!"k!ler!m!z!n kar"ılıklı yarar temel!nde gel!"t!r!leb!lmes!, tab!atıyla, 
uygulamada Türk!ye’ye tanınan avantajların gen!"let!lmes! konusunda Avrupa B!r-
l!#!n!n daha hassas ve yapıcı davranmasına ba#lıdır. Bu çerçevede, Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!n!n de gümrük b!rl!#!n!n gerekt!rd!#! uyum yasalarını kısa zamanda 
sonuçlandırmak konusunda üzer!ne dü"en görevler! yer!ne get!rmes! elzemd!r.

Gümrük b!rl!#!ne ba#lı olarak dı"t!caret alanında gerçekle"t!r!lecek d!nam!k 
performans, daha !y! "artlarda dı" kred!ler sa#lanması, !hracat pazarlarının sa#-
lamla"tırılması ve özell!kle, Türk!ye’de Avrupa B!rl!#! kaynaklı yabancı sermaye 
yatırımlarının artırılması g!b! ba"lıca dı" kaynak aktarımı alanlarında Türk!ye açı-
sından avantajlı b!r ortam yaratılacaktır.

Bugüne kadark! yabancı sermaye g!r!"ler!nde kayda de#er b!r artı" görülme-
d!#! do#rudur. Bunun en öneml! neden!n!n Avrupa ekonom!ler!n!n !ç!nde bulun-



du#u resesyon ortamı oldu#u ku"kusuzdur; ancak, yabancı sermayen!n aradı#ı en 
öneml! hususların ba"ında, s!yasî ve ekonom!k !st!krarın geld!#! de hatırda tutul-
malıdır.

Gümrük b!rl!#!n!n yürürlü#e g!rmes!n! !zleyen dönem!n geç!c! rakamları, 
Avrupa B!rl!#!nden !thalatımızın b!r patlama, bu ülkelere !hracatımızın !se daha 
mütevazı b!r gel!"me gösterd!#!ne !"aret etmekted!r. Bu b!r geç!" dönem!d!r. Güm-
rük b!rl!#!n!n yarattı#ı bu olumsuz görünen etk!n!n telaf!s! Avrupa B!rl!#!yle malî 
!"b!rl!#!n!n sa#lıklı ve düzenl! b!r "ek!lde sürdürülmes!n! gerekl! kılmaktadır.

Bununla beraber, gümrük duvarlarının kaldırılması sayes!nde yatırım mal-
larının ve anamalların !thalat f!yatları dü"mü", bu olgu, yatırımı ve üret!m! te"v!k 
ed!c! olmu"tur. Gümrük B!rl!#!n!n ayrılmaz b!r parçası olarak gördü#ümüz malî 
!"b!rl!#!, Avrupa B!rl!#!n!n tam üyes! Yunan!stan’ın engellemeler! neden!yle, henüz 
ba"latılamamı"tır. Malî !"b!rl!#!n!n engellenmes!yle, yatırım !mkânı sınırlı, Avrupa 
rekabet!yle boy ölçü"me yetene#! kısıtlı küçük ve orta ölçekl! !"letmeler!m!z!n ve 
çalı"anlarının cezalandırıldı#ını Avrupa B!rl!#! üyes! ortaklarımızın !drak etmes! 
gerekl!d!r.

Gümrük B!rl!#!n!n tamamlanmasıyla, çe"!tl! alanlarda Avrupa’dan Türk!ye’ye 
yönelt!len ele"t!r!ler maalesef artmı"tır. Avrupa Parlamentosunun son kararında 
oldu#u g!b!, bu ele"t!r!ler!n, haksız, !nsafsız ve tek yanlı olab!ld!#!ne de üzüntüyle 
"ah!t oluyoruz.

Öte yandan, Türk!ye’n!n, Avrasya’nın gen!" co#rafyasındak! merkezî konumu-
nu anlamak !ç!n har!taya "öyle b!r bakmak yeterl! olacaktır. Tar!h, Türk!ye’n!n önü-
ne, Balkanlarda, Karaden!z havzasında, Ka)asya’da, Ortado#u’da ve Orta Asya’da 
yen! umutlar ve üstlen!lmes! gereken yen! sorumluluklar get!rm!"t!r. B!r yândan, 
bu bölgelerde demokras! ve p!yasa ekonom!s!n!n gel!"mes! do#rultusundak! ça-
baları !zlerken, d!#er yandan, esk! anla"mazlıklardan ve günümüzün bel!rs!zl!k-
ler!nden kaynaklanan !st!krarsızlıkların yarattı#ı tehd!d! ve dönü"üm sancılarını 
görmektey!z. Amacımız, !ç!nde ya"adı#ımız bölgedek! halkların tümüne yarar sa#-
layacak b!r dostluk ve !"b!rl!#! ortamının olu"masını sa#lamaktır. Z!ra, kom"usu 
barı" ve huzur !ç!nde de#!lse, h!çb!r ulusun barı" ve huzur !ç!nde olamayaca#ına 
!nanmı"ızdır.

Bu !nanç ve anlayı"la, Türk!ye, dı"pol!t!kasını, b!rb!r!yle !rt!batlı "u kavram-
lara dayandıragelm!"t!r: $y! kom"uluk sorumlulu#u, demokrat!k kar"ılıklı ba#ım-
lılık, p!yasa ekonom!s! mantı#ı, bölgesel ekonom!k !"b!rl!#!, jeopol!t!k ço#ulculuk, 
uluslararası ve anayasal me"ru!yet, ortak refah ve dayanı"ma. B!rçok bölgesel ve 
uluslararası soruna ra#men, gelecek, umut doludur. Gelecek ku"aklar !ç!n, barı" ve 
uyum !ç!nde b!r dünyanın kurulması ve muhafazasına katkıda bulunmaya devam 
etmel!y!z.

Dı"pol!t!kada çözümler üretmek, sürekl! mücadele, müzakereye sabır !ster; 
d!#er yandan, da!mî surette haklı zem!nlerde kalab!lmey!, d!plomas!n!n tüm ça-
balarının bu do#rultuda b!rle"ece#! b!r v!zyonu da gerekt!r!r. Türk!ye’de bu v!zyon 
olagelm!"t!r. Hede%er do#ru tesp!t ed!lm!"t!r, bu hede%ere ula"mak !ç!n seç!len 
yollar, !zlenen yöntemler gerçekç!d!r. Z!ra, 21’!nc! Yüzyılın e"!#!nde, Türk!ye’n!n 
de#erler! !le dünyada yükselen de#erler kes!"m!"t!r: Demokras!, la!kl!k, ça#da" uy-
garlık... Türk!ye, bunların h!çb!r!nden vazgeçemez. Bunların h!çb!r! b!rb!r!nden 



ayrılamaz. Türk!ye, karanlık ve !%as etm!"; !nsanlı#ın acılar çekmes!ne sebeb!yet 
veren h!çb!r !deoloj!n!n yanında olmamı"tır ve olmayacaktır. (Alkı#lar)

$"te bu sebeple, Türk!ye, dünyada ve bölges!nde a#ırlı#ı olan b!r ülke olmu"-
tur. Türk!ye, dı"pol!t!ka sahnes!nde uluslararası !l!"k!ler!n d!rayet, a#ırba"lılık ve 
sorumluluk gerekt!ren ortamında, çok yönlü pol!t!ka !zleyen “ahde vefa” !lkes!yle 
hareket eden, güven duyulan b!r ülke olmu"tur. Türk!ye’n!n h!çb!r ülke üzer!nde 
hesapları yoktur. Türk!ye, bölges!nde barı" ve !st!krarın korunmasını, bütün kom-
"ularıyla !y! !l!"k!ler kurmayı ve ekonom!k !"b!rl!#!n!, gel!"t!rmey! !steyegelm!"t!r. 
Bölgem!zde demokras! ve serbest p!yasa ekonom!s! gel!"t!kçe, !"b!rl!#! !mkanları-
nın da artaca#ına, barı" ve !st!krarın kalıcı b!ç!mde kurulaca#ına yürekten !nanmı-
"ızdır. Türk!ye, uluslararası sorunlara uluslararası hukukun ve B!rle"m!" M!lletler 
Yasasının vazett!#! temel !lkeler çerçeves!nde barı"çı çözümler bulunmasından, 
d!plomas! ve d!yalog yollarının açık tutulmasından yanadır; ülkeler!n ba#ımsızlık 
ve egemenl!k hakları !le toprak ve s!yasî bütünlükler!ne saygı göster!lmes! husu-
sunda fevkalade t!t!zd!r.

Bu anlayı"la, Türk!ye, her zaman, her alanda d!yaloga açık olan; sorunları tah-
r!k eden ve çatı"maya g!ren taraf olmaktan d!kkatle kaçınan b!r tutum !çer!s!nde 
olmu"tur. “Çatı"ma de#!l, !"b!rl!#!” b!z!m dı"pol!t!kadak! temel davranı" tarzımızı 
tanımlayagelm!"t!r. Bu tutum, h!çb!r "ek!lde b!r zaf!yet olarak algılanmamalıdır, 
Türk!ye’ye kar"ı hasmane b!r tutum !zleyen ülkelere hak ett!kler! cevabı verme az!m 
ve kararlılı#ına sah!p oldu#umuzdan h!ç k!msen!n ku"ku duymaması gerek!r.

Türk!ye sabırlıdır; ancak, sabrımızın sonsuz olmadı#ı da unutulmamalıdır. Bu 
ba#lamda, bölgem!zde terörü desteklemey! sürdüren ülkeler! bu yüce kürsüden 
b!r kere daha uyarmak !st!yorum. (Alkı#lar) ve d!yorum k!: Türk!ye’ye kar"ı dü"-
manlıktan sadece zarar görürsünüz. K!mse, Türk!ye’den teröre destek olan ülkelere 
ho"görüyle bakmasını, bu tür ülkelerle dostluk ve !"b!rl!#!n! gel!"t!rmes!n! bekle-
memel!d!r. (bravo sesler", Alkı#lar) . 

Türk!ye, çevres!nde b!r barı" hales! olu"turmayı, dı" tehd!tlere kar"ı caydırı-
cı b!r savunma gücüne sah!p olmayı, dünya !le yarı"ab!lecek güçlü b!r ekonom! 
kurmayı, dı" âlemde kar"ılıklı çıkarlara dayalı dostluklar gel!"t!rmey! amaçlaya-
gelm!"t!r.

Bu perspekt!f !ç!nde hedef!m!z, Türk!ye’n!n dı" dünya !le !l!"k!ler!n!n çe"!tlen-
d!r!lmes!, güçlend!r!lmes! ve bunların, e"!tl!#e ve kar"ılıklı çıkar dengeler!ne dayalı, 
sa#lıklı çerçevelere oturtulmasıdır. So#uk sava" sonrasının yen! s!yâsî co#rafyasın-
da Türk!ye, k!l!t ve öncü b!r ülked!r. Büyük b!r tar!hî geçm!", b!z!, Adr!yat!k kıyıla-
rından Ç!n Den!z!ne kadar olan dev b!r co#rafyada, gözler!n! Türk!ye’ye çev!rm!" 
karde" halk ve kültürlerle bulu"turuyor.

$let!"!m teknoloj!s!n!n muazzam atılımlar yaptı#ı, b!lg!n!n hergün b!r öncek! 
günden m!sl!yle fazla üret!ld!#!, yepyen! tekn!kler!n ortaya çıktı#ı b!r ça#da, tüm bu 
gel!"meler!n sonucu olarak dünyayı saran küreselle"me had!ses!nden etk!lenmeyen 
b!r ülke, bunun net!celer!n! h!ssetmeyen b!r yerle"!m b!r!m! yoktur. Küreselle"me, 
sadece ekonom!k veçhes! a#ır basan b!r olgu de#!ld!r. Küreselle"me, aynı zamanda 
ça#da"lık anlamına gelmekted!r. Bu olgunun ger!s!nde kalan b!r ülke zamanında 
sanay! devr!m!n!n d!nam!zm!n! kaçıranlar g!b!, hep ger!de kalmaya mahkûmdur.



Yen! b!r yüzyılın ba"ında, !nsanlı#ın önündek! yen! fırsatlar da, sorunlar da 
evrensell!k kazanmı"tır ve bunlara evrensel de#erlerle sah!p çıkmak, b!rl!kte el at-
mak gere#! ortaya çıkmı"tır. Artık h!çb!r ülke, dünyadak! de#!"!m rüzgârının dı"ın-
da kalamaz. Türk!ye’n!n, hede%er!nde ba"arılı olab!lmes!, sadece, büyük, fedakâr, 
az!ml! ve Yüce M!llet!m!z !ç!n de#!l; total!tar!zm ve bunun yen! b!ç!mler! kar"ı-
sında demokras!n!n, ferd! ortadan s!len !deoloj!ler!n kar"ısında temel özgürlük ve 
hürr!yetler!n, dünya sathındak! zafer!n!n kalıcı olab!lmes! !ç!n de gerekl!d!r.

B!r kez daha hatırlatmak !st!yorum: B!n yıllık tar!h!m!zde -b!n yıllık tar!h!-
m!z ded!#!m zaman Anadolu’dak! tar!h!m!zden bahsed!yorum- özgürlü#ümüzü 
kaybetmed!k. Tar!h!n akı"ı, b!z!, dünyanın en güçlü ülkes! yaptı#ı g!b!, en güç dö-
nemeçlere de get!rd!; meden!yet ve yaratıcılık olu"umları !ç!nde en üst noktalara 
ula"tırdı#ı g!b!, ger!lere do#ru da !tt!. Ancak, bugün, tar!h!n b!r ba"ka noktasında, 
yen! b!r b!n yılın e"!#!nde, büyük b!r gelece#e do#ru yürüdü#ümüzü daha güçlü b!-
ç!mde h!ssedeb!l!yoruz. Türk!ye, seçt!#! aydınlık yolda yürümeye devam etmel!d!r 
ve edecekt!r. (DYP, ANAP, DSP sıralarından bravo sesler", Alkı#lar) 

Türk!ye’n!n, dı"pol!t!ka sahnes!nde !zleyegeld!#! hede%er, bu v!zyonla uyumlu 
olmu"tur. Bu hede%er, gelece#e yönel!k !y!mserl!#!m!z! pek!"t!rm!"t!r. So#uk sava" 
sonrasında, Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le aramızdak! ortak çıkar ve eylem alan-
ları daha da gen!"lem!" ve zeng!nle"m!"t!r. Aramızdak! “güçlend!r!lm!" ortaklık” 
!l!"k!s!nden, her !k! ülke de kar"ılıklı yarar sa#lamaktadır. Amer!ka B!rle"!k Devlet-
ler! !le sa#lam b!r geçm!"! olan !"b!rl!#!m!z!n, güncel, konjonktürel gel!"melerden 
etk!lenmemes! önem ta"ımaktadır. Batı Avrupa’da oldu#u g!b!, Amer!ka B!rle"!k 
Devletler!nde de zaman zaman aleyh!m!ze faal!yetler ve e#!l!mler ortaya çıkab!l-
mekted!r. Ancak, bütün bunları kend! boyutları !ç!nde de#erlend!rmek ve Türk!ye 
!le Amer!ka B!rle"!k Devletler! arasındak! ortak çıkarları güncel konuların üzer!n-
de tutab!lmek gerek!r.

Dünyanın gündem!nde önplanda yer alan ve Türk!ye’y! de etk!leyen sorun-
ların çözümünde etk!l! b!r taraf olan Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le !l!"k!ler!m!z 
stratej!k b!r mah!yet ta"ımaktadır.

Sovyetler B!rl!#!n!n çökü"ünden sonra ba#ımsızlıklarını kazanan Orta Asya 
cumhur!yetler! ve Azerbaycan’la !l!"k!ler!m!z, her geçen gün muhteva kazanmaya 
devam ederek, tab!î mecrasında !lerleyegelm!"t!r. Aynı köklere, hars ve de#erlere 
sah!p bu !nsanların b!r araya gelmeler!nden, b!rb!rler!n! daha fazla tanımak ve b!r-
l!kte olmak !stemeler!nden tab!î b!r "ey dü"ünem!yorum. Karde" ülkelerle !l!"k!le-
r!m!zden k!mse gocunmamalıdır.

Türk!ye’n!n tek arzusu, bu karde" ulusların ba#ımsızlık ve egemenl!kler!n! 
koruyarak gel!"meler!n! sürdürmeler!; sah!p oldukları büyük kaynakların da yar-
dımıyla, tam olarak kend! ayaklan üzer!nde durab!lmeler!d!r. Üçüncü ülkeler!n ve 
bölgedek! kom"ularımızın, bu bölgen!n dünya ekonom!s!ne eklenme çabalarına 
katkıda bulunmalarını te"v!k ed!yoruz.

&u hususu b!r kere daha vurgulamakta yarar görüyorum: “Türk Dünyası” b!r 
gerçekt!r. (Alkı#lar) 11 m!lyon k!lometrekare üzer!nde ya"ayan 200 m!lyona yakın 
bu !nsanların tar!hler!n! yapan büyük "ahs!yetler, dü"ünürler, edeb!yatçılar, "a!rler, 
m!marlar, f!lozo%ar, mutasavvı%ar, d!n adamları, kültür adamları hep ortak k!"!ler-
d!r. Bu büyük varlı#ın üyeler!, b!r tara'an hukukî ve s!yasî alanda yen!den yapılan-



malarını gerçekle"t!r!p m!llî devletler!n! kurarken, d!#er tara'an, ekonom!ler!n! 
yen! dünya "artlarına uygun hale get!rmekted!rler. Sev!nçle ve gururla !fade ed!yo-
rum, bu ülkeler! her z!yaret!mde daha büyük gel!"meler görüyorum.

Bölgen!n !k! güçlü ve köklü ülkes! olan Türk!ye ve Rusya’nın, bölgede !st!krar 
ve barı"ın sa#lanması ve ortak refaha ula"ılması bakımından ortaya çıkan sorum-
lulukları b!rl!kte üstlenmeler! gerekt!#!ne !nanıyor ve Rusya !le olan !l!"k!ler!m!ze 
özel b!r önem atfed!lmes! kanaat!m! tekrarlamak !st!yorum.

Tar!h! boyunca, !lk kez demokras!yle yönet!lme "ansını yakalayan Rusya’nın 
bu geç!" dönem!ndek! sıkıntılarını anlayı"la kar"ılamaktayız. Rusya !le gel!"t!r-
mekte oldu#umuz, sadece müteahh!tl!k alanında yılda 5 m!lyar dolara ula"an, çok 
boyutlu ekonom!k ve t!carî !l!"k!ler!n, bu ülken!n, özgürlüklerden ve pazar ekono-
m!s!n!n n!metler!nden en gen!" "ek!lde yararlanmasına, dünya ekonom!s!yle bü-
tünle"mes!ne katkıda bulunaca#ına !nanıyorum. Bu kar"ılıklı !"b!rl!#! ve ortaklık 
anlayı"ının, büyük önem verd!#!m!z !k!l! s!yasî !l!"k!ler!m!z!n !kl!m!ne de yapıcı 
etk!ler!n!n olaca#ını üm!t ed!yorum.

Rusya’nın, bugün kar"ıla"tı#ı sorunları, !nsanî de#erlere ve uluslararası hu-
kuka saygı göstererek çözecek !radeye ve sa#duyuya sah!p oldu#u !nancındayım. 
Bu ba#lamda, Çeçen!stan’dak! sorunların da, her zaman savunageld!#!m!z d!yalog 
yoluyla ve uzla"ı ruhuyla g!der!lme noktasına yakla"makta oldu#unu görmekten 
memnun!yet duyuyorum.

Ka)asya, Türk!ye’y! Orta Asya’ya ba#layan ku"ak !ç!nde büyük b!r stratej!k 
önem ta"ımaktadır. Türk!ye !se, Ka)as ülkeler! !ç!n dünyaya -bu arada Batıya- 
açılan kapıdır. Bölge ülkeler!n!n gen!" !nsanî ve tab!î kaynaklarıyla b!rl!kte dünya 
ekonom!s!yje bütünle"me sürec!n!n tamamlanması, bu bölgen!n b!r an önce barı" 
ve huzura kavu"ması ve bölge halklarının b!rb!rler!yle kar"ılıklı !"b!rl!#!ne g!rme-
ler!yle mümkün olacaktır. Azerbaycan !le Ermen!stan arasındak! ve Gürc!stan’dak! 
!ht!la%ara, b!r an önce uluslararası hukuka dayalı ad!l ve kalıcı çözümler bulunma-
sına, bu bakımdan, büyük önem atfed!yorum.

Tab!î k!, Azerbaycan topraklan !"gal altında kaldı#ı, m!lyonlarca “kaçkın” b!r 
kı" mevs!m!n! daha per!"an "artlarda evler!n!n, yerler!n!n dı"ında geç!rmeye de-
vam ett!#! sürece, "ere%!, ad!l ve kalıcı b!r barı"a varılamaz. Bölgede tüm halkların 
ve l!derler!n arzuladıkları ve hak ett!kler! refah ortamına, ancak cesur kararlar alı-
narak ula"ılab!l!r. Tar!h, bu kararları alab!len l!derlere en parlak sayfaları arasında 
yer verecekt!r.

Esk! Yugoslavya’nın da#ılması sonucunda meydana gelen karma"ık sorunla-
rın Bosna-Heısek’te çek!len büyük acılardan sonra, Dayton Anla"masıyla hal yo-
luna g!rmes!, ülkem!z! Avrupa’ya ba#layan Balkan yarımadasında muhtevalı b!r 
!"b!rl!#!n!n ba"latılması !ç!n gerekl! "artları ortaya çıkarmaya ba"lamı"tır. Balkan-
ların, bu süreç net!ces!nde, ça#da" olu"umlar !ç!nde yer!n! alaca#ına; bu bölgede 
!nsanların, malların ve sermayen!n serbest dola"ımının er veya geç sa#lanaca#ına 
!nanıyorum. Bosna-Hersek’te, öneml! b!r döneme geç!lm!", me"ru!yet ve adalet!n 
ç!zd!#! yolda !lk adımlar atılmı"tır. Bosna-Hersek’!n varlı#ını sürdürme çabaları-
na katkıda bulunmaya devam edece#!z. Sadece Bosna-Hersek’!n yen!den !marı ve 
rehab!l!tasyonu çalı"malarında de#!l, bölgen!n s!yasî dengeler! bakımından elzem 



gördü#ümüz Bo"nak-Hırvat Federasyonunun ya"atılmasında ve güçlend!r!lmes!n-
de de öneml! b!r rol üstlenm!"!zd!r.

Türk!ye, bölgesel !"b!rl!#!n!n çok yönlü yararlarına ve kalıcı barı"ın ancak 
bütünle"meye yönelm!" b!r !"b!rl!#! zem!n! üzer!nde tes!s ed!leb!lece#!ne !nandı#ı 
!ç!n, Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! ve Ekonom!k $"b!rl!#! Örgütü g!b! !k! öneml! 
platformda l!der b!r rol oynamaktadır. Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#!, bölgesel uz-
la"ı ve !st!krar yönünde s!yasî etk!ler!n! "!md!den !cra etmeye ba"lamı"tır. $ht!laf 
!ç!nde olan ülkeler dah! bu platformda bulu"ab!lm!"lerd!r. Türk!ye, $ran ve Pak!s-
tan tarafından kurulup Orta Asya cumhur!yetler!n!n de katılmasıyla gen!"leyen 
ECO, !k! ha'a evvel !mzalanan yen! $zm!r Anla"masıyla ça#da" !"b!rl!#! yöntemle-
r!n!n uygulanaca#ı ortak zem!n! kurmu"tur.

$slam Konferansı Örgütü, $slam dünyasıyla !"b!rl!#!m!zde öneml! b!r zem!n 
te"k!l etmekted!r. Bu örgütün, s!yasî, ekonom!k, sosyal ve kültürel tüm etk!nl!kle-
r!nde, Türk!ye, akt!f b!r rol oynayagelm!"t!r. Ba"kanı oldu#um Ekonom!k ve T!carî 
$"b!rl!#! Da!mî Kom!tes! vasıtasıyla, $slam ülkeler!yle b!rl!kte kalkınma yolunda 
atab!lece#!m!z ortak adımların saptanmasında yönlend!r!c! b!r etk!m!z bulunmak-
tadır.

Yunan!stan, ba"ta Avrupa B!rl!#! zem!n! olmak üzere, b!rçok uluslararası plat-
formda Türk!ye’n!n önüne haksız ve mesnets!z engeller çıkarmayı, ülkem!ze kar-
"ı her türlü hasmane tavrı serg!lemey! b!r alı"kanlık hal!ne get!rm!"t!r. Oysa, b!z, 
Yunan!stan’la aramızdak! anla"mazlıkların h!çb!r çözüm "ekl!n! dı"lamayan s!yasî, 
hukukî yollarla ve d!yalog ve müzakere yöntemler!yle çözüme kavu"turulmasını 
!sted!#!m!z! defaatle vurguladık, bu yolda ne denl! c!ddî, sam!mî ve hazır oldu#u-
muzu dünyanın gözler! önüne seren açılımlar yaptık.

Kıbrıs’ta, Rum-Yunan tarafının güttü#ü tahr!k pol!t!kası da yanlı" ve ça#dı"ı 
b!r yakla"ımdır. Kıbrıslı karde"ler!m!z!n bu tahr!klere kapılmamalarını ve so#uk-
kanlı b!r tutum serg!lemeler!n! takd!rle kar"ılıyoruz. B!z, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
hur!yet!ne sarsılmaz deste#!m!z! ve Kıbrıs sorununa ad!l ve ya"ayab!l!r b!r çözüm 
bulunması !ç!n yapmakta oldu#umuz katkıları, aynı "evk ve az!mle sürdürmel!y!z. 
(Alkı#lar)

Kom"umuz Sur!ye, Türk!ye’ye yönel!k dü"manlı#ına yanda" sa#lamak ama-
cıyla d!#er Arap ülkeler!n! tahr!k etmeye, z!h!nlerde yanlı" !majlar yerle"t!rmeye 
çalı"ıyor. Bu yakla"ımın Sur!ye’ye b!r fayda get!rmeyece#!n! b!r kere daha hatırlat-
mak !st!yorum.

Bu çerçevede, b!r hususa daha !"aret etmekte yarar görüyorum: Ortado#u böl-
ges!nde, su, kıymetl! b!r kaynaktır. Türk!ye, b!l!msel çalı"malar temel!nde, gerçek 
!ht!yaçların tesp!t ed!lmes! ve su !srafının önlenmes! yolunda kom"ularına tekl!f 
get!rm!"t!r. Sınıra"an sular konusunda, görü"ülmes! gereken, budur. Türk!ye’n!n, 
k!msen!n bahçes!n! kurutmaya n!yet! olmadı#ını herkes!n b!lmes! lazımdır.

Güney kom"umuz Irak’ın uluslararası cam!ayla yen!den bütünle"mes!n! bek-
l!yoruz. B!l!yoruz k!, bunun gerçekle"t!r!lmes!, yaptırımlar uygulanması neden!yle 
be" yıldır ç!le çeken Irak halkının yararına oldu#u kadar, tüm bölgen!n de huzu-
runa h!zmet edecekt!r. Irak’ın, bu nedenle, B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey! 
kararlarını uygulaması elzemd!r.



Irak’ta geçen ay !ç!nde vuku bulan gel!"meler, beraber!nde yen! dengeler ge-
t!rm!"t!r. Ortaya çıkan yen! "artların ı"ı#ında, konuya sa#duyu ve suhuletle ve uzun 
vadel! b!r perspekt!%e bakılması ve bölgeye kalıcı huzurun yerle"mes! öneml!d!r. 
Gel!"meler ney! göster!rse gösters!n, Irak’ın egemenl!#!n!n, toprak bütünlü#ünün 
ve s!yasî b!rl!#!n!n korunması "arttır. Körfez kr!z! sonunda meydana gelen durum, 
Türk!ye’ye büyük zarar yerm!"t!r. Ayrıca, Kuzey Irak, b!r “terör üssü” g!b! kullanıl-
mı"tır.

Türk!ye’n!n güvenl!#!ne yönel!k olarak bu bölgeden geleb!lecek tehd!de kar"ı 
hassas!yet!m!z! de korumaktayız. Türk!ye, sınırlarımızın ötes!nden geleb!lecek te-
rör!st hareketlere kar"ı kend!n! koruma ve bu amaçla gerekl! tedb!rler! alma hakkını 
mahfuz tutar. Ayrıca, Türkmen soyda"larımızın selamet!n! de önplanda tutuyor ve 
gel!"meler!-yakından !zl!yoruz. Türk!ye, Ortado#u barı" sürec!n! desteklem!"t!r.

Türk!ye, bölgen!n en güçlü ve sorumluluk !ç!nde hareket eden ülkes! olarak, 
Ortado#u’da ad!l ve kalıcı b!r barı"ın tes!s! !ç!n ele geçen altın fırsatın kaybed!lmes! 
sonucunu do#urab!lecek gel!"meler! kaygıyla !zlemekted!r.

$sra!l’!n, b!r “tünel had!ses!” yaratarak, âdeta bu sürec! d!nam!tlemek !sterce-
s!ne hareket etmes! çok yanlı" ve gereks!zd!r. (Alkı#lar) Bu çe"!t sorumsuzluklardan 
kaçınılmalıdır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Hab!tat-II Konferansı, B!rle"m!" M!lletler!n tert!pled!#! b!r d!z! konferansın 

bu asırdak! sonuncusudur. Konusu “Dünyadak" #eh"rle#me hareket" dolayısıyla bü-
tün yerle#"mler", köyler", kasabaları, #eh"rler" ya#anab"l"r b"r hale get"rme, herkese 
yeterl" konut sa$lanmasının yollarını arama” !d!.

Hab!tat-11 Konferansının ev sah!pl!#!n! yapma öner!m!z, 1992 yılında R!o de 
Jane!ro’da düzenlenen B!rle"m!" M!lletler Çevre Konferansı sırasında tarafımdan 
ortaya konmu" ve kabul ed!lm!"t!. 3-14 Haz!ran tar!hler!nde $stanbul’da yapılan 
Hab!tat-11 $nsan Yerle"!mler! Konferansına, b!rço#u cumhurba"kanı, ba"bakan ve 
bakan sev!yes!nde tems!l ed!len 171 ülke ve 20 b!n k!"! katılmı"tır.

12 gün süren bu konferansa, Türk!ye, özenle hazırlanmı"tır. Türk!ye !ç!n çok 
öneml! b!r sınav olan bu konferans, ba"arıyla sonuçlanmı"tır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Mecl!s!m!z!n yasama faal!yetler!yle !lg!l! dört konu üzer!nde durmak !st!yo-

rum. Bunlardan b!r!nc!s!: Türk!ye Cumhur!yet! Anayasasının ba"langıç metn! ve 
bazı maddeler! 23.7.1995 tar!h ve 4121 sayılı Kanunla de#!"t!r!lm!"t!r. Bu de#!"!k-
l!#e paralel olarak, ba"ta dernekler, send!kalar, devlet memurları, s!yasî part!ler, 
kooperat!%er, kamu kurumu n!tel!#!ndek! meslek kurulu"ları !le !lg!l! olanlar ol-
mak üzere, çe"!tl! konulardak! kanunlarda de#!"!kl!k yapmak ve uyum sa#lamak 
lazımdır. (DSP ve CHP sıralarından Alkı#lar)

$k!nc!s!: Yargı s!stem!m!z!n !"ley!"!n! çabukla"tırmak çok öneml! b!r !ht!yaç 
hal!ne gelm!"t!r. Bu, devlet!m!z!n temel sorunlarından b!r!d!r.

Cumhur!yet!n !lk dönemler!nde, Batı ülkeler!nden alınan yasalarımızın de-
#!"en ve çe"!tlenen "artlara ve sosyoekonom!k yapıya uygun hale get!r!lmes! ge-
rekmekted!r. Bu maksatla, onbe"e yakın kanunda yen! düzenlemeler yapılması za-



rur!d!r. Herhalde, Türk!ye’de, adalet!n daha çabuk da#ıtılması !ht!yacı ülken!n her 
kö"es!nde duyulmu"tur ve her k!"!s! tarafından duyulmu"tur.

Üçüncüsü: Ba"ta traf!k ve !hale kanunlarıyla !lg!l! olanlar olmak üzere, y!ne 
devlet!m!z!n !"ley!"!n! kolayla"tıracak b!r ser! tasarı, hep, Mecl!s!m!z!n, kom!syon-
ların gündem!nde olmu"tur. Bu tasarıların, b!r an önce, usulüne göre, ele alınarak 
yasala"tırılması lazımdır.

Dördüncüsü: E#!t!m, sa#lık ve !daren!n yen!den düzenlenmes!ne !l!"k!n re-
form tasarılarının yasala"tırılmasında ülkem!z!n büyük yararı vardır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Toplumumuz, hükümetler!m!z, mecl!sler!m!z, afetler kar"ısında fevkalade 

hassas ve "e)atl!d!r. Geçen dört yıl zarfında Erz!ncan’da, D!nar’da, son olarak Ço-
rum ve Amasya’da deprem; Sen!rkent ve $zm!r’de sel afetler! olmu"tur. Bunun so-
nucu, 882 vatanda"ımız hayatını kaybetm!"t!r, onb!nlerce vatanda"ımız evs!z, yer-
s!z yurtsuz kalmı"tır. Ba"ta Kızılayımız olmak üzere bütün yardım kurulu"larımız, 
halkımız, basınımız, devlet!m!z!n bütün kurulu"ları, hükümetler!m!z ve Mecl!s!-
m!z yaraları sarmada çok çabuk hareket etm!"lerd!r; h!çb!r "ey de es!rgenmem!"t!r. 
Heps!ne, hep!n!ze te"ekkür ed!yorum.

14 b!n konut yapılmı"tır. Yıkılan !"yerler!, okullar, hastaneler, kamu b!naları 
yapılmı"tır. 1 Ek!m 1995 ak"amı vuku bulan D!nar deprem!nde yıkılan ve hasar 
gören evler!n yapılmasına süratle g!r!"!lm!"t!r, !n"a faal!yetler! devam etmekted!r. 
3864 konut, 184 !"yer!, 1250 ahır, 28 Ek!m 1996 tar!h!nde hak sah!pler!ne tesl!m ed!-
lecekt!r. Eme#! geçen herkese te"ekkür ed!yorum. (Alkı#lar) Çorum ve Amasya’da 
14 A#ustos 1996 tar!h!nde meydana gelen depremde, köyler!m!zde 1430 konutun 
yapılması !ht!yacı ortaya çıkmı"tır ve bunların yapılmasına da ba"lanmı"tır. Yıl so-
nuna kadar bunların b!t!r!l!p hak sah!pler!ne tesl!m ed!lmes! lazımdır. Vatanda"la-
rımızın kı"ı çadırda geç!rmemeler! !ç!n azamî gayret sarf ed!lmekted!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
Traf!k kazalarındak! kayıplarımız, do#al afetlerdek!n!n çok üzer!ne çıkmı"tır. 

1995 yılı !çer!s!nde 247 b!n 491’! "eh!r !ç!nde, 37 b!n 195’! "eh!r dı"ında olmak 
üzere, 284 b!n 686 kaza olmu", 6 b!n 4 vatanda"ımız hayatını y!t!rm!", 114 b!n 319 
vatanda"ımız yaralanmı" ve tr!lyonlarca l!ralık mal kaybı vuku bulmu"tur.

Yalnız 1996’nın A#ustos ayında 810 k!"! hayatını kaybetm!"t!r. Bu, Erz!ncan 
deprem!nde hayatını kaybeden vatanda"larımızın sayısından fazladır; yan!, sade-
ce A#ustos ayında traf!k kazalarında kaybolan can, Erz!ncan zelzeles!ndek!nden 
fazladır. Demek k!, traf!k kazalarının can kaybı bakımından boyutu, her ay b!r Er-
z!ncan deprem! demekt!r. Günde, ortalama 300 kaza meydana gelmekte; 250 k!"! 
yaralanmakta, 20 k!"! hayatını kaybetmekted!r.

Avrupa ülkeler!yle mukayase ed!ld!#!nde, 4 !lâ 7 kat daha fazla ölümle kar-
"ıla"maktayız; dünya !stat!st!kler!n!n ön sıralarında yer almaktayız. Ke"ke, ba"ka 
"eylerde yer alsak...

Traf!k kazalarının ula"tı#ı boyut, vah!m ve dü"ündürücüdür. Toplumumu-
zun, Mecl!s!m!z!n, devlet!m!z!n, bu husustak! gayretler!n! çok daha fazla artırması 
gerek!yor. Onun !ç!n, evvela Mecl!s!m!z!n, "u Traf!k Kanununda de#!"!kl!k öngö-
ren tasarıyı kanunla"tırması lazım.



Sayın m!lletvek!ller!,
Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n ülkes! ve m!llet!yle bölünmez bütünlü#ünü, 

b!rl!k ve beraberl!#!n!, Anayasayla bel!rt!len demokrat!k parlamenter düzen! ve te-
mel hak ve özgürlükler! ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bazı dı" güçler!n destek 
ve h!mayes!n! de gören Do#u ve Güneydo#u Anadolu’dak!, zaman zaman da, bazı 
büyük "eh!rler!m!zdek! bölücü terör!st fal!yetler, ülkem!z!n maruz bulundu#u !ç 
sorunlar arasında y!ne en yüksek öncel!k atfed!len b!r konu olmaya devam ed!yor.

Türk!ye’de bölücü terör faal!yetler!n!n yen!den ba"ladı#ı 15 A#ustos 1984 ta-
r!h!nden 1 Eylül 1996 tar!h!ne kadar olan devrede, güvenl!k güçler!m!z, 3 b!n 925 
"eh!t, 7 b!n 729 yaralı verm!"t!r; s!v!l halkın u#radı#ı tecavüzler sonucu 3830 vatan-
da"ımız "eh!t olmu", 4 b!n 300 vatanda"ımız yaralanmı"tır.

Terör!stlere verd!r!len toplam zay!at !se 16 b!n 372’d!r; bunların 12 b!n 062’s! 
ölü, 348’! yaralı, 2 b!n 474’ü sa# ele geç!r!lm!", 1488’! de tesl!m olmu"tur.

Bölücü terör örgütünün !lk ve ac!l hedef!n!n Türk!ye’n!n parçalanması oldu#u 
açık b!r "ek!lde ortadadır. Türk!ye’de yapmakta oldu#umuz mücadele, toprakları-
mızın, sınırlarımızın ve !nsanlarımızın me"ru mücadeles!d!r. Bölücü terör faal!yet-
ler!ne kar"ı devlete ve devlet!n güçler!ne ve demokras!ye hep beraber sah!p çıkı-
larak ve Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n verd!#! yetk!lere dayanılarak sürdürülen 
topyekün ve kes!nt!s!z mücadelede varılan noktada devlet tarafından kat ed!lm!" 
bulunan mesafe, "!md!ye kadar varılan en !y! sev!yeded!r. Devlet, ülken!n her kö"e-
s!nde, her karı" topra#ında mevcuttur, ülkem!ze ve m!llet!m!ze yönelm!" bu kanlı 
saldırıları durduracak güçte ve kararlılıktadır. $n!s!yat!f!n güvenl!k güçler!m!zde 
bulundu#u, ülken!n her kö"es!nde devlet hâk!m!yet!n!n açık b!ç!mde tes!s ed!lm!" 
oldu#u gözlenmekted!r.

Terörün, demokrat!k rej!m !ç!nde kalınarak, !nsan hakları ve hukukun üs-
tünlü#ü !lkeler! çerçeves!nde, ülke gündem!nde b!r!nc! planda yer almaktan çı-
karılması hedef!ne en kısa zamanda er!"!lmes! "arttır. Bunda h!ç tereddüte mahal 
yoktur. Bu, aynı zamanda güçlü ve !st!krarlı b!r Türk!ye’n!n, uluslararası ortamda 
kend!ne saygın b!r yer bulması ve ça#da"la"ma hedef!ne do#ru hızla !lerleyeb!lmes! 
açısından da "arttır. Terörle devlete kar"ı h!çb!r net!ce alınması mümkün de#!ld!r. 
Terörün "!md!ye kadar ortadan kaldırılamaması Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n 
zaafı de#!ld!r. Teröre kar"ı yürütülen mücadelen!n zaman almasının temel!nde de-
mokras!ye ve hukukun üstünlü#üne ba#lılık yatmaktadır. Müteadd!t te"ebbüs ve 
gayretlere ra#men, teröre sa#lanan dı" yardım ve deste#!n sürdürüldü#ünü üzün-
tüyle görüyoruz. Teröre dı" destek !l!"k!s!n!n kes!lmes! !ç!n ba"vurulmak zorunda 
kalınan operasyonlar, Türk!ye’n!n teröre kar"ı mücadeles!n!n uluslararası hukuka 
uygun, me"ru hakları ve hayatî çıkarları kapsamına g!rmekted!r.

Türk!ye’n!n terörle mücadeles!ne !l!"k!n olarak !nsan hakları ve demokrat!k-
le"me konularında yönelt!len tenk!tler, b!r ölçüde, bu mücadelen!n mah!yet!n!n 
yanlı" anla"ılmasından kaynaklanmakladır. Devlete yönelen saldırıların amacının 
!nsan hakları olmadı#ı -yan!, böylece, k!msen!n hakkının arandı#ının, korundu-
#unun söz konusu olmadı#ı- ayrıca, demokras!n!n, b!r ülken!n ve halkının bölün-
mes!n!n gerekçes! olamayaca#ı hususlarında !lg!l! dı" çevreler!n aydınlatılmasına 
ısrarla devam ed!lmekted!r. 



Ola#anüstü hal durumunun kademel! olarak kaldırılması hal!nde !ht!yaç 
duyulacak yasal ve !darî düzenlemeler konusunda, Yüce Mecl!s!m!z!n, ba"ta 5442 
sayılı $l $dares! Kanunu olmak üzere çe"!tl! mevzuatta gerçekle"t!rm!" bulundu#u 
ba"arılı çalı"ma, "üphes!z, terörle mücadeleye yapaca#ı olumlu katkılar !t!bar!yle 
takd!re layık b!r gel!"med!r.

Bu münasebetle, huzurunuzda Türk S!lahlı Kuvvetler!ne, d!#er güvenl!k güç-
ler!ne, ülkem!z!n sınırlarını gece gündüz bekleyen bu kahramanlara, Türk M!lle-
t!n!n h!sler!ne tercüman olarak te"ekkür ed!yor, "eh!tler!m!z! rahmet, gaz!ler!m!z! 
m!nnetle anıyorum. (Alkı#lar) Bu mücadele, terör sona er!nceye kadar, h!ç gev"e-
meden devam etmel!d!r. Yüce Mecl!se, bu ülken!n kahraman askerler!ne ve güven-
l!k güçler!ne verd!#! destekten dolayı "ükranlarımı sunuyorum.

Türk!ye’n!n, !ç!nde yer aldı#ı bölgedek! bel!rs!zl!k, !st!krarsızlık ve r!sklerle 
dolu ortam !ç!nde da!ma caydırıcı ve güçlü s!lahlı kuvvetlere sah!p olması, m!llî 
güvenl!k gerekler!n!n !cabıdır.

Güçlü b!r demokras!, güçlü b!r-ekonom! ve güçlü b!r savunma "ekl!nde !fade 
ett!#!m!z altın üçgen, Türk!ye’n!n m!llî güvenl!#!n!n en vec!z tanımıdır. Savunma 
s!yaset!m!z!n dayandı#ı temel dü"ünce, dünyadak! s!yasî, askerî ve ekonom!k gel!"-
meler kar"ısında, S!lahlı Kuvvetler!m!z!, d!#er m!llî güç unsarlarıyla b!rl!kte, yurdu 
dı" ve !ç tehd!tlere kar"ı emn!yetle savunacak ve m!llî çakarlarımızı koruyacak mo-
dern güç ve kudrette !dame ett!rmekt!r.

M!llî güvenl!#!m!z açısından h!çb!r "ey, ülke s!lahlı kuvvetler!n!n güçlü du-
rumda tutulmasından daha öneml! de#!ld!r. S!lahlı Kuvvetler!m!z, ülke tar!h!ndek! 
en güçlü konumuna ula"mı"tır.

Türk!ye, dünyanın en !y! e#!t!lm!", en d!s!pl!nl!, en !y! teçh!z ed!lm!" b!rkaç 
s!lahlı kuvvetler!nden b!r!ne sah!pt!r. M!llet!n!n h!zmet!nde ve onun gözbebe#!d!r. 
Türk!ye kadar, m!llet!yle s!lahlı kuvvetler!n!n özde"le"t!#! ba"ka b!r ülken!n örnek 
olarak göster!lmes! mümkün de#!ld!r.

Güçlü ve caydırıcı S!lahlı Kuvvetler!m!z!n, en öneml! deste#!, kapsamlı ve 
modern n!tel!ktek! ulusal savunma sanay!m!z!n altyapısından geçer. Bugün, Türk 
savunma sanay!!, Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n uçak, gem! ve pek çok araç ve gerec!n! 
yapab!len modern b!r altyapıya kavu"mu" durumdadır ve bu devam ett!r!lmel!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
E#!t!m, Türk!ye gündem!n!n ba"ında bulunuyor; aslına bakarsanız, her ül-

ken!n gündem!n!n ba"ında bulunuyor. Cumhur!yet!n, en ba"arılı h!zmetler!nden 
b!r!d!r e#!t!m.

Ülkem!zde, 1923’te 4 b!n 894 !lkokul varken, bu sayısı 10 kat artarak 48 b!ne 
yükselm!"t!r. 72 ortaokul varken, bu sayı 131 kat artarak 9 b!n 489’a yükselm!"t!r. 
23 l!se varken, bu sayı 106 kat artarak 2 b!n 432’ye yükselm!"t!r. 64 meslek okulu 
ve 10 meslek yüksekokulu varken, bu, 45 kat artarak 2 b!n 905’e yükselm!"t!r ve 
1923’te Türk!ye’n!n ün!vers!tes! yok, b!r darülfünun vardı ve 1932’dek! b!r darülfü-
nun ün!vers!teye çevr!lm!"; bugün, Türk!ye’n!n 60 tane ün!vers!tes! vardır.

1923’tek! okullarımızdak! ö#renc! sayısı 250 b!n c!varındayken bugün 15 m!l-
yona, ö#retmen sayısı 15 b!n c!varındayken 550 b!ne ula"mı"tır.



E#!t!mde sa#lanan sayısal gel!"melere ra#men, Türk!ye’de, tüm kademelerde 
e#!t!me ayrılan kaynakların yeters!zl!#! gel!"meler! sınırlandırmaktadır. B!naena-
leyh, e#!t!m!m!z!n öneml! sorunları vardır. Okulla"ma oranları bakımından da 
öneml! sorunları vardır. Aslında, !lkokulda yüzde 100’e varmı"ız, ortaokulda yüzde 
67 c!varındayız, meslekî tekn!k l!seler! kaplayan ortaö#ret!mde yüzde 53 c!varında-
yız, örgün e#!t!mde yüzde 13 ve yaygın e#!t!mde yüzde 13 olmak üzere -e#er, !k!s! 
toplanab!l!rse- yüksekö#ret!mde yüzde 27’e varmı"ızdır. Yalnız, bunun !k!s!n! top-
lamakta, o kadar cesaret görem!yorum. $lkokula g!den 100 çocuktan 9’u ün!vers!te 
b!t!reb!lmekted!r Türk!ye’de.

$lk ve ortaö#ret!mde dersl!k ba"ına ö#renc! standardı dünyada 25’t!r; ülke-
m!zde bu 51 ‘d!r, büyük "eh!rler!m!zde 70-80 k!"!n!n okudu#u okullar vardır.

15’!nc! M!llî E#!t!m &ûramız, bütün sorunları tartı"mı"tır. &ûrada varılan ka-
rarlar !st!kamet!nde, e#!t!m!m!zde tepeden tırna#a b!r reform !ht!yacı vardır. (Al-
kı#lar)

De#erl! m!lletvek!ller!,
Devlet!m!z!n el!ndek! projeler!n, bana göre en öneml!ler!nden b!r!s! ün!-

vers!te projes!d!r. Ün!vers!te projes!, sadece, ün!vers!te okuma ya"ına gelm!" ço-
cuklarımızın sayısını, okuyan çocuklarımızın sayısını artırma olayı de#!ld!r. Yüce 
Mecl!s!m!zce kabul ed!lm!" kanunlara göre ün!vers!teler kurulmu"tur. Bunların 
b!r kısmı kurulu" sa+asında, b!r kısmı yerle"!k ün!vers!telerd!r. Bunlara !laveten, 
Kazak!stan’da, y!ne Yüce Mecl!s!m!z!n kararıyla kurulmu" olan Hoca Alımed Yesevî 
Uluslararası Kazak-Türk Ün!vers!tes!, Kırgız!stan’da Kırgız-Türk Manas Ün!vers!-
tes!, Kıbrıs’tak! ün!vers!teler ve Moldavya’da, Gagavuzya’da Komrat Ün!vers!tes! de 
Türk!ye’n!n nezaret!nded!r.

Ün!vers!te ve yüksekokul e#!t!m ve ö#ret!m!n! büyük "eh!rler!n tekel!nden 
çıkarıp, ülken!n çe"!tl! kö"eler!ne yaymak hede'!r. Sanıyorum k!, ülken!n çe"!tl! 
kö"eler!nde ün!vers!te, ülken!n çe"!tl! kö"eler!ne b!r k!ml!k vermekte ve ülken!n 
her kö"es!ndek! moral! yükseltmekte ve ülken!n b!r kısım yerler! küçük "eh!rler 
vesa!re namı altında sank! !k!nc! sınıfmı" g!b! b!r durumdan kurtulmakta, kend!-
ler!n! kurtarmaktadır. Onun !ç!nd!r k!, ün!vers!te projes! sadece b!r e#!t!m projes! 
de#!l, aynı zamanda b!r m!llî dayanı"ma projes!d!r. E#!t!m ve ö#ret!me !lâveten, 
kültürü, sanatı, sporu da bu ün!vers!telerle ülken!n her kö"es!ne götürüyoruz, gö-
türmem!z de lazım.

Ün!vers!te hastaneler!n!n, Türk!ye’n!n çe"!tl! kö"eler!nde yapmı" oldu#u h!z-
met! öve öve b!t!rmek mümkün de#!ld!r; yan!, b!rçok noksanlarına ra#men. Bu-
gün Trabzon’da, bugün Samsun’da, bugün S!vas’ta, bugün D!yarbakır’da, bugün 
Malatya’da, bugün Çukurova’da, Adana’da, bugün Antalya’da, bugün Konya’da, bu-
gün Kayser!’de ve bugün Bursa’da -büyük"eh!rler!n dı"ında söylüyorum- kurulmu" 
bulunan hastaneler!m!z çok büyük b!r yükü almaktadır ve bugün Ed!rne’de veya 
bugün Erzurum’da 11 m!lyon vatanda"ımıza muhataptır Erzurum hastanes!. B!na-
enaleyh, bu suretle de ülken!n b!r kö"es!ndek! vatanda"lar b!n k!lometreye, 2 b!n 
k!lometreye gel!p dertler!ne deva almaktan, deva aramaktan kurtulmaktadırlar.

70’l! yıllarda ba"ladı#ımız ün!vers!teler!n geld!#! a"ama, üm!t ve cesaret ve-
r!c!d!r. Gerçekten, b!r Uluda# Ün!vers!tes!, bugün, çok övündü#ümüz 40’ıncı se-



nes!n! doldurmu" ün!vers!teler!m!zle neredeyse boy ölçü"ecek duruma gelm!"t!r 
20 sene !çer!s!nde; b!r 19 Mayıs Ün!vers!tes! aynı "eyd!r, b!r Çukurova Ün!vers!tes! 
aynı "eyd!r. Görülüyor k!, b!z, bunu yapab!lece#!z. Öyleyse, bütün bunları, hem 
Yüce Mecl!s!n nazarı d!kkat!ne get!r!yorum hem taleb!m var: Bu zamana kadar, 
Yüce Mecl!s!m!z, ün!vers!teler meseles!nde çok cömert olmu"tur, hemen hemen 
!stenen her "ey! verm!"t!r; ama, ülken!n !mkânları mahdut, bunu b!l!yoruz; fakat, 
bu mahdut !mkânlar !çer!s!nde, ün!vers!te projes!n! gönlünüzde ya"atmanızı, bu 
ülken!n gençler! bakımından, bu ülken!n bütün halkı bakımından, s!zlerden, özel-
l!kle r!ca ed!yorum.

E#!t!m... Ned!r e#!t!mdek! sıkıntılar: 15 m!lyon çocu#u okutur hale gelm!"!z, 
sayı !y!; ama, e#!t!m!n n!tel!#!ne !nme zamanı gelm!"t!r. E#!t!m!n n!tel!#!nde çok 
kompleks "eyler var. Yepyen! b!r dünya görü"ü ve yen! b!r ça# gel!yor; bu “b!lg! 
ça#ı” den!len ça#, bu büyülü b!r ça#. Henüz, b!z, bunun farkında de#!l!z. Yalnız, bu 
gel!yor ve Türk!ye’de, b!lhassa genç nes!ller arasında, b!l!m adamları arasında bu 
ça#ın kavrandı#ını görmekten fevkalade mutluyum. E#!t!m olayındak! kompleks-
l!k, tab!î k! !"!n zorlu#undan gel!yor. Nüfusu yüzde 3 artan b!r ülkede, öyle 1 m!l-
yon 200 b!n çocuk her sene kapıyı çalarsa, bunun kolay olmadı#ını b!l!yoruz; ama, 
Türk!ye Cumhur!yet! Devlet! ve Türk Halkı, ülken!n her kö"es!nde, her çocu#unun 
okumasına !mkânlar aramak !ç!n u#ra"ıyor ve e#!t!me ayırdı#ımız kaynaklar, m!llî 
savunmaya ayırdı#ımız kaynaklardan daha çoktur.

Bunlar, çok güzel; ama, bunlar yetm!yor. Neden yetm!yor; gayr! safî m!llî 
hâsılanın yüzde 3 !lâ 4’ü arasındak! b!r payı, toplum olarak, devlet olarak e#!t!me 
ayırıyoruz. Gel!"m!", kalkınmı", e#!t!m meseles!n! hemen hemen tümüyle çözmü" 
Batı ülkeler!nde b!le, bu, yüzde 6’dan a"a#ı de#!l; onun !ç!nd!r k!, kaynak arıyoruz. 
Tab!î, kaynak arıyoruz derken, e#!t!me, b!r!nc! derecede kaynak arıyoruz; çünkü, 
buraya ayıraca#ımız kaynaklar Türk!ye’n!n gelece#! demekt!r.

Ho", Türk!ye’n!n sorunları !çer!s!nde b!rb!r!nden daha az faydalı olan !" yok; 
ama, mar!fet odur k!, bu zamana kadar yapageld!#!m!z!n "!md!k! a#ırlı#ıyla, daha 
!y!s!n! yapmaya gayret sarf etmel!y!z.

Bu hususta ça#rılarda bulundum ve ülkem!n her çocu#unun, her kö"es!n!n 
e#!t!m n!met!nden yararlanmasını, her kademede yararlanmasını !sted!m ve va-
tanda"larımdan katkıda bulunmalarını !sted!m. Gerçekten, çı# g!b!, vatanda"ları-
mız e#!t!mde katkıda bulunmaya ko"tular; heps!ne m!nnettarım, Huzurunuzda, 
çocuklarımız adına, halkımız adına m!nnetler!m!, devlet!m!z adına m!nnetler!m! 
ve "ükranlarımı sunuyorum. Ülken!n her kö"es!nde, vatanda"larımız -orta hall! va-
tanda"larımız, öyle uzun boylu zeng!n falan de#!l- e#!t!me katkıda bulunmak !ç!n 
ko"uyor. Bu, Türk M!llet!n!n âl!cenaplı#ının çok güzel b!r gösterges!d!r.

Türk!ye’n!n gündem!ndek! !k!nc! devlet sorunu sa#lık h!zmetler!d!r. Devlet, 
herkese sa#lık h!zmet! sa#lasın dem!yorum. Devlet, herkese e#!t!m h!zmet! sa#lan-
masından em!n olsun, devlet herkese sa#lık h!zmet! sa#lanmasından em!n olsun; 
yan!, mutlaka devlet!n yapması "art de#!l; ama, b!r!ler! yapmıyorsa devlet yapsın. 
Hâlâ, ölçülere baktı#ımız zaman, gerek yatak meseles!nde gerek hek!m meseles!n-
de üçte b!r c!varındayız; yan!, kalkınmı" ülkeler!n üçte b!r! noktasındayız.

Ayrıca, gel!"m!"l!#!n ölçüler!nden b!r! olan mortal!te, yan!, çocuk ölümler!, 
Türk!ye’de hâlâ b!nde 44 c!varındadır. B!naenaleyh, bu, gerçekten üzücü b!r olaydır. 



Türk!ye’y!, kalkınmı"lıkta, adam ba"ına gel!r sev!yes! vesa!re bakımından öne çı-
karsak b!le, bu rakamları muhafaza ett!#!m!z zaman, bu, sosyal gel!"m!"l!k endeks! 
den!len b!r endeks var, o endekste Türk!ye’y! ger!lere !t!yor.

Onun !ç!n, çocuklar dünyanın gündem!ne gelm!"t!r, çocuklar ana rahm!n-
deyken dünyanın gündem!ne gelm!"t!r. B!naenaleyh, uygar ülkeler!n heps!n!n ço-
cuklara verd!#! önem.,. Türk!ye, bunun ger!s!nde de#!l.

Bu !t!barla, ned!r sa#lık h!zmetler!ndek! sıkıntımız dersek, 65 b!n hek!m! var 
Türk!ye’n!n, 25 tane fakültes! hek!m yet!"t!r!yor, 80-85 b!n hem"!res! var; bunlar 
katlanacak. Senede 5 b!n hek!m yet!"mekted!r. 5 b!n k!"!ye b!r hek!m dü"en yerle-
r!m!z var hâlâ; 300-400 k!"!ye b!r hek!m dü"mes! lazım gel!rken... Çok gayret sarf 
ed!lm!"t!r ve ülken!n her kö"es!ne pek çok h!zmet götürülmü"tür.

H!ç bunları küçümsemeyel!m. Ben!m söylemek !sted!#!m "ey, dahasıd!r... 
Dahası, dahası lazım ve sa#lıktak! durumumuz "u: Kalkınmı" memleketler, gayr! 
safî m!llî hâsılalarından yüzde 9 sarf ed!yorlar sa#lık h!zmetler!ne; b!z!mk!, henüz 
yüzde 3 !lâ 4 arasındadır. B!naenaleyh, sa#lık h!zmetler!ne daha çok pay ayırmamız 
lazım, toplum olarak ayırmamız lazım: Burada da, y!ne, hastaneler kurmak, özel 
te"ebbüsler kurmak g!b! gayretler!, devlet!m!z destekleyegelm!"t!r, desteklemeye 
devam etmel!d!r.

B!r olayın üzer!nde özell!kle durmak !st!yorum; Nüfusunun yüzde 30’u, 40’ı 
-de#!"!k rakamlar, de#!"!k r!vayetler- sosyal güvenl!k "ems!yes!nden mahrum b!r 
Türk!ye’de ve alt gel!r gruplarında, yan!, gel!r sev!yes! 500 dolar ve onun altında 
bulunan gruplarda, bu kadar çok !"s!z! bulunan b!r ülkede, k!"!, hasta olursa ne 
yapacak; k!"! hastane kapısına g!decek. “Paran yok, g!t” derlerse ne yapacak?.. $"te, 
böyle b!r "ey zulümdür ve onun !ç!nd!r k!, Ye"!l Kart ded!#!m!z olay, 5 m!lyon !n-
sana paran var mı yok mu d!ye sorulmasını gerekt!rmem!" ve çok !y! uygulanmı" 
gelm!"t!r. Bu uygulamaya, b!r s!gorta get!r!l!nceye kadar devam ed!lmes! "arttır.

Y!ne, sa#lık h!zmetler!ne vatanda"larımız çok büyük ra#bette bulunuyorlar. 
Huzurunuzda, özell!kle, kanser, AIDS ve Hepat!t-B !le çok uyanık b!r b!ç!mde mü-
cadele ed!lmes! gere#!n!n altını ç!zmek !st!yorum.

Çevre sorunları, b!r süred!r, dünyanın çok öneml! sorunu hal!ne gelm!"t!r ve 
ya"amsal boyut kazanmı"tır. Çevre sorunları, b!z!m ülkem!zde, den!zler!m!z k!r-
lenerek, havamız k!rlenerek, suyumuz k!rlenerek b!z! tazy!k etmekted!r ve çevre 
sorunları, y!ne, devlet!n !lg!lenmes! lazım gelen, vatanda"la beraber elele vererek 
devlet!n !lg!lenmes! lazım gelen sorunların !ç!ne g!rm!"t!r.

Bu arada, erozyon üzer!nde hassas!yetle durmak !st!yorum. Çünkü, ormanlar 
yanıp g!d!yorsa, topraklar akıp g!d!yorsa, !nsanlar yolda traf!k kazasından ölüp g!-
d!yorsa, bu afetler!, ancak b!z!m gö#üslemem!z gerekecekt!r.

Türk!ye’n!n çok öneml! b!r sorunu üzer!nde y!ne s!ze !ç!m! açmak !st!yorum. 
Bu sorun köy ve köylü sorunudur. Köy ve köylü sorunu den!ld!#! zaman, bu, eko-
nom!de tarım sektörü de#!ld!r.

Böyle bazen konu"uruz, b!r manada öyled!r, b!r manada öyle de#!ld!r; ama, 
!ç!çed!r. Ke"ke, b!r gün gelse de b!z!m ülkem!zde de tarımda ya"ayan !nsanlar eko-
nom!n!n tarım sektörü olsa. Türk!ye’de köy ve köylü sorunu b!r !nsanlık sorunudur. 



Cumhur!yet!n !lk yıllarında nüfusunun yüzde 80’!n!n geç!m!n! tarımdan sa#ladı#ı 
b!r Türk!ye. 35 b!n 500 köy, 43 b!n 800 köyaltı mezra vesa!re, 79 b!n c!varında kırsal 
yerle"!m; dünyadan habers!z ve dünya n!metler!n!n tümünden mahrum. Bu b!r 
kötüleme falan de#!l; tesp!t bu. Yalnız, bu b!r dünya.

Cumhur!yet, bu kırsal yerle"!m yerler!n!n yüzde 89’una yol, yüzde 97’s!ne 
elektr!k, hemen hemen yüzde 100’üne okul, muhtarlık bulunan yerler!n tümüne 
de telefon götürmü"tür. 73 senel!k cumhur!yet!n eser!d!r. Sanıyorum k! bu b!r des-
tandır.

Kırsal alanların tüme yakınına da sa#lıklı, yeterl! !çme suyu tem!n ed!lm!"t!r; 
ama, hâla bugün, sa#lıklı !çecek suyu olmayan köyler!m!z vardır. B!r seferberl!kle, 
bunun sona erd!r!lmes!ne gayret sarf ed!lmekted!r. Yalnız, bunlar çok zor ve çok 
pahalı yerlerd!r; ama, ne olursa olsun bu ülkede, artık, !çme suyu olmayan köyden 
bahsed!lmemes! !ç!n sarf ed!len gayretler seferberl!k dereces!nde !y! yürütülüyor; 
onu tebr!k ed!yorum, takd!r ed!yorum.

Sa#lık oca#ı, sa#lıkev! ülken!n her kö"es!ne götürüldü.
Türk!ye’n!n 85 m!lyon dekar sulanab!l!r topra#ı var. Bunun yarısı, köylü su-

lamaları, devlet sulamaları olarak sulanab!l!r hale geld!. Bu, güzel b!r tablodur ve 
bana göre, bu, b!r devr!md!r.

Bu sebeple, Türk köylüsü, cumhur!yete ve demokras!ye, bu !"e eme#! geçen 
herkese m!nnettardır.

Bunu, Türk köylüsü adına söylemek bana dü"üyor. Bu çok parlak b!r olay. Bu 
sorunun b!r ba"ka veçhes!n!, s!zler!n, kamuoyunun ve devlet!m!n önüne koyuyo-
rum.

Türk!ye’de çalı"an nüfusun halen yüzde 45’! geç!m!n! tarımdan tem!n etmek-
ted!r. Bu, takr!ben 30 m!lyon nüfusa tekabül etmekted!r. Buna kar"ılık, bu nüfusun 
gayr! safî m!llî hâsıladan aldı#ı pay yüzde 15’t!r; yan!, nüfusun yüzde 50’s!, yarısı, 
gayr!, safî hâsılanın yüzde 15’!n! alıyor. Bu, Türk!ye’dek! gel!r da#ılımı çıkmazında-
k! en öneml! faktördür.

Satın alma gücü dü"ük m!lyonların refaha ve sosyal güvenl!#e kavu"ması, 
Türk!ye gündem!n!n en öneml! sorunlarından b!r!d!r. Yalnız h!ç k!mse sanmasın, 
ak"amdan sabaha olab!lecek b!r !" de#!ld!r. Ben, sadece d!kkat!n!ze get!r!yorum. 
Bu kadar gayretlere ra#men buraya kadar gel!neb!lm!"t!r.

Bu transformasyon !"! fevkalade zor b!r !"t!r; yan!, agrar!yen b!r toplumdan, 
b!r tarım toplumundan, b!r "eh!rl! toplumuna, "eh!rle"me toplumuna, sanay! toplu-
muna geçmek fevkalade güç. Dünyanın gel!"m!" ülkeler!nde tarımla u#ra"an nüfus 
yüzde 10’un altındadır. B!rle"!k Amer!ka Devletler!nde yüzde 3 -had! d!yel!m k!, o, 
çok !ler! ve ekstrem- dah!l olmaya çalı"tı#ımız Avrupa B!rl!#!nde yüzde 7,5-8’d!r. 
Ger! kalan kes!m sanay! ve h!zmetlerde çalı"maktadır. Türk!ye, tarımda çalı"an nü-
fusunun yüzdes!n! 45’lerden 30’lara, 20’lere, n!hayet 10’lar düzey!ne !nd!rmed!kçe 
bu soruna çare bulmu" olmayız. Önünüze koydu#um sorun bu.

Çare söyle d!yeceks!n!z. Sanıyorum k! çare vardır; ama, çare, devamlı b!r ça-
red!r. Bu zamana kadar yaptı#ımız "eyler! ısrarla yapmaya devam edece#!z, ıslah 
etmeye devam edece#!z, ço#altmaya devam edece#!z.



Bunun yolu sanay!le"meden ve h!zmetlerden geçecek; yan!, bu nüfusu sa-
nay!le"meye, h!zmetlere aktaraca#ız. Ba"ka çares! yoktur; çünkü, sanay!le"me ve 
h!zmetlerde çalı"an b!r k!"!, tarımda çalı"an b!r k!"!den 7 m!sl! daha fazla kazanç 
sa#lıyor. $"te, fukaralık olayı budur.

Tarımda üret!m! artırmak, ver!ml!l!#! artırmak, Türk köylüsünün ve ç!'ç!s!-
n!n alınter!, eleme#! ve göz nurunun kar"ılı#ını vermek ve çe"!tl! "ek!llerde toprak-
tak! m!lyonlara yardımcı olmaya devam etmek gerek!r. Y!ne, memnun!yetle !fade 
edey!m k!, gelm!" geçm!" hükümetler, bu hususta fevkalade t!t!z olmu" ve Türk 
köylüsünün eleme#! ve alınter!n!n kar"ılı#ını vermekte b!rb!rler!yle yarı"mı"lar-
dır.

Türk!ye, tarımda modern!zasyona çok önem verm!"t!r; bugün, 800 b!ne yakın 
traktörü vardır. Yalnız, köylünün satınalma gücü azalır, traktör alamazsa, bu trak-
tör parkı er!r. Bunun, her sene yüzde 10’unun de#!"mes! lazım; bu da 80 b!n traktör 
eder. Memnun!yetle görüyorum k!, 20 b!nlere kadar !nm!" olan köylünün traktör 
satın alma gücü, halen 39 - 40 b!ne çıkmı"tır.

Gübre tüket!m! üzer!nde -d!kkat çek!yorum- son 10 yıldan ber!, devlet, büyük 
sübvans!yonlar yapmı" olmasına ra#men, gübre tüket!m!nde uzun boylu b!r de#!"-
me yok. $"te, bu sebepled!r k!, Türk!ye’de, ver!mler çok dü"ük; yan!, hem toprakta 
ya"ayan nüfus çok hem ver!mler çok dü"ük.

Bu#day ver!m!, ortalama 190 - 200 k!logram, Avrupa’da 400 - 500 k!logram. 
80-90 k!logramdan buraya geld!k, bu do#ru; ama, dü"ünün, e#er b!z bu ver!m! 2 
m!sl!ne çıkarab!lsek, bugün, 20 m!lyon ton olan bu#day üret!m!m!z, 40 m!lyon 
tona çıkar.

Sanıyorum k!, hayvancılık meseles!, hep!n!z!n !ç!n! yakan b!r olaydır. Çok ge-
r!lere g!tt!k.

Halen, Türk!ye, bu sene, 3 m!lyar dolarlık tarım ürünü satın aldı dı"arıdan; 
yan!, dünyada kend!ne yeten 7 ülkeden b!r!y!z d!ye övünürken, 3 m!lyar dolarlık 
tarım ürünü satın alır hale geld!k.

Türk!ye "eker alıyor; halbuk!, Do#u Anadolunun, Orta Anadolunun ovala-
rında yüzde 16 !lâ yüzde 19 polarlı pancar yet!"!yor; yan!, Türk!ye "eker almamalı 
dı"arıdan. Türk!ye, nebat! ya# alıyor dı"arıdan; bence, bu da lüzumsuz. Türk!ye 
hayvan ürünler! alıyor 1 m!lyar dolarlık. B!naenaleyh, burada Türk!ye’n!n çok 
öneml! b!r sorunu yatıyor.

Orman yangınlarını fevkalade c!dd!ye alıyorum. Senede yüzb!n dekar orma-
nımız yanıyor. Halkımızın çok büyük gayret! var orman yangınlarının önlenmes! 
ve ye"!l ku"aklar meydana get!r!lmes! !ç!n. B!r m!lyon dekar d!k!yoruz, yüzb!n de-
kar yanıyor. Herhalde, orman yangınları hususunda tecrübe ed!nd!k, bu tecrübe-
ler! !y! kullanmalıyız.

Avrupa B!rl!#!ne g!d!yoruz... Avrupa B!rl!#!ne g!derken, tarım alanında da 
fevkalade öneml! b!rtakım tedb!rler almamız gerek!yor, örgütlenme bakımından.

Türk!ye’n!n her meseles!n! burada anlatacak vak!t yok; ama, b!r !k! meseles!ne 
daha dokunmak !st!yorum. Bütün bunların, sayıp geld!#!m sorunların b!r kısmı-
nın çares! sanay!le"med!r. Sanay!le"me gayretler! Türk!ye’de fevkalade !y! gel!"!yor 
ve Türk!ye, b!r sanay! toplumunun farkına varmı"tır. Devlet, sanay! ve t!caret!n 



!çer!s!nden tümüyle çıkmalıdır ve devlet, vatanda"ına, e"!t "artlar !çer!s!nde b!r 
ortam yaratmalıdır. Devlet, altyapıyı eks!ks!z meydana get!rmel!d!r. Elektr!ks!z, 
telekomün!kasyonsuz, yolsuz, hava meydansız, l!mansız b!r Türk!ye olmaz. Sözü-
mü tash!h edey!m, bunların heps! var Türk!ye’de; fakat, büyüyen Türk!ye bunları 
küçülttü. Türk!ye bunların heps!n! yaptı, hem de çok !y! yaptı; fakat, bu defa, bun-
ların yen!den yapılması, yen!den gen!"let!lmes! lazım; hele Türk!ye, Türk sanay!!, 
elektr!ks!z, kal!tes! !y! elektr!ks!z kalmamalı. Onun !ç!n, devlet!n sarf ett!#! büyük 
gayretler var. Her !mkândan yararlanmalı.

S!ze sev!nçle "unu !fade edey!m: Nasıl k!, Türk!ye’de kültür ve e#!t!m merkez-
ler!n! Türk!ye’n!n çe"!tl! yerler!ne yaymaya çalı"ıyoruz, sanay! merkezler!, sanay! 
m!hrakları da çok !y! b!r yayılmanın !çer!s!nde. Bugün, b!r Gaz!antep Organ!ze 
Sanay! Bölges!, b!r fabr!ka 5 m!lyar dolar !hracat kazancı ve 100 b!n k!"!y! !st!hdam 
etme hedef!yle, hedef!n yarısında neredeyse. Yanında Kahramanmara", yanında 
Adana Organ!ze Sanay! Bölgeler!, Malatya Organ!ze Sanay! Bölges!, Kayser! Or-
gan!ze Sanay! Bölges!. Kayser! Organ!ze Sanay! Bölges!nde h!ç k!msen!n b!lmed!#! 
fabr!kalar var. Almanya “her on evden b"r"nde ben"m e#yam kullanılıyor” !dd!ası 
!çer!s!nde. Bursa Sanay! Bölges!, !ç!ne sı#maz hale gelm!"; b!r de yanında resmî 
olmayan sanay! bölges! kurulmu"tur k!, resmî olmayanı resm!s!nden daha büyük 
ve B!lec!k’te, Bozüyük’te dünyanın en büyük tes!sler! kurulab!lm!"t!r.

Esk!"eh!r Sanay! Bölges! fevkalade güzel b!r olaydır. Evvelk! gün g!tt!#!m Ço-
rum Sanay! Bölges! !se gerçekten çok güzel b!r gayret! göstermekted!r. Man!sa Sa-
nay! Bölges!, y!ne, bunlara !lave ed!lmel!d!r. Yan!, Türk!ye’n!n her tarafında; e#er, 
Türk müte"ebb!s! -k!, sınırlarına sı#mıyor, bu sınırların dı"ına ta"mı"tır- !y! destek 
görürse, daha do#rusu !st!krar bulursa, !st!krar görürse, Türk!ye’y! çok !ler!ye gö-
türecek ve bugünkü 25 m!lyar dolar !hracatın yüzde 90’ı zaten sanay! mamulü... 
Bunu katlamak h!ç sorun de#!l. B!naenaleyh, 100 m!lyar dolar !hracat ve !thalatı 
hede%em!" Türk!ye’n!n üç dört sene !çer!s!nde buraya gelmes!nde Türk müte"ebb!-
s! fevkalade öneml! b!r "ey! göze almı" görünüyor.

$n"a hal!nde sanay! bölgeler!m!z var. Adeta, Anadolu’nun çe"!tl! yerler! b!rb!-
r!yle yarı"ıyor. Konya Kayser! !le yarı"ıyor ve Afyon U"ak !le yarı"ıyor. Bu yarı"ma 
devam etmel!.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye, Güneydo#u Anadolu Projes!n! tamamlamaya devam etmel!d!r. Y!ne, 

hep!n!zden özell!kle r!cada bulunuyorum; bu zamana kadar, bu proje ba"ladı#ın-
dan ber! çe"!tl! hükümetler geld!, çe"!tl! mecl!sler geld!, herkes bu projeye çok !y! 
sah!p çıktı; bundan sonra da öyle olacak; ama, ben, y!ne hatırlatmamı yapayım.

12,5 m!lyar dolar ke"!f bedel! olan bu devasa ve "aheser projeye halen 6,5 
m!lyar dolar sarf ed!lm!"t!r. Bugün, Türk!ye’n!n kullandı#ı "u elektr!#!n üçte b!r! 
Fırat s!stem!nden gelmekted!r ve Fırat s!stem!nde, B!rec!k ve Karkamı" barajlarıyla 
-k!, yapılıyor- 600 k!lometrel!k b!r göller manzumes! bulunmaktadır. Ney!n!z var; 
Cumhur!yet olarak ne yaptınız f!lan d!yenlere gösterecek çok "ey!m!z var; ama, 
fevkalade etk!ley!c!, !"te “Cumhur!yet olarak bunu yaptık” ded!#!m!z zaman, gurur 
ver!c!, onur ver!c! b!r olayla kar"ı kar"ıyayız. Bu proje tamamlanmalı.

D!yarbakır ovalarında üç tane yen! baraj yapılıyor. Bunlar ondört onbe" se-
ned!r yapılıyor ve üç dört gün evvel g!tt!m, yer!nde gördüm.. Bunların heps!, su 



doldurulmaya hazır; "ebekeler! yok. Çe"!tl! sebeplerle bunlarda gec!kmeler olmu"-
tur. B!ld!#!n!z sebepler ço#u; ama, sadece Fırat s!stem!ndek!ler! de#!l, bu havzadak! 
projeler! de kucaklamamız lazım.

200 sene !çer!s!nde, D!yarbakır ovalarında 2 m!lyon, 3 m!lyon dekarlık b!r 
alanı sulamaya açab!l!r!z ve gerçekten, Türk!ye, b!r on senel!k program !çer!s!nde, 
b!r özel program !çer!s!nde GAP projes!n! tamamlamalı. Sadece, burası elektr!k, 
sulamadan !baret de#!l; bu, entegre projed!r. Ben, onları burada sayıp dökmüyo-
rum; tümüyle b!r entegre, bölge kalkınma projes!d!r ve oda#ında !nsan vardır.

Projen!n !nsan üzer!ndek! tes!r!n! görmek !st!yorsak, bu "ene !k!nc! sene; 
Harran bölges!ne su ver!ld!, a"a#ı yukarı 1 m!lyon dönüme yakın b!r bölge su aldı. 
G!d!p görmek lazım Harran’ın ye"!l örtüsünü. 15 gün müddet!n!z var; 15 gün son-
ra g!dersen!z sararır pamuk. Artık, bugün, Adana’da !"ç! bulmak mümkün de#!l; 
çünkü, Urfalı kend! topra#ındak! pamu#unu topluyor. $"te, Türk!ye’n!n övünmes! 
lazım gelen proje bu. Ben herkese tavs!ye ed!yorum...

$n"!rah ver!c!, !ç açıcı b!r olaydır ve sabahtan ak"ama kadar her "ey!m!z nok-
san d!ye hayı%anıyoruz ama, öneml! "ek!lde !y! "eyler!m!z de var.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Son 30 sene zarfında, Türk!ye, yüzde 5 kalkınma hızını gerçekle"t!rm!"t!r. 

&!md!, de#!"en dünya "artları !çer!s!nde rekabet gücü olan b!r p!yasa ekonom!-
s!n! gerçekle"t!rmek, gel!"t!rmek mecbur!yet!yle kar"ı kar"ıyayız; bence devr!m 
bu. Nüfus artı"ını yüzde I ‘e, en%asyonu yüzde 5’lere, toprakla u#ra"an nüfusu 
yüzde 10’lara !nd!rmeye, büyümey! yüzde 5’!n üzer!nde tutmaya gayret sarf ede-
ce#!z. S!ze, part!lerüstü, s!yasetüstü b!r hedef... Ben ver!yor de#!l!m hedef!; bu, 
Türk!ye’n!n hedef!. K!m hükümet olursa olsun, bu hedef! korumaya mecburdur. 
Türk!ye, her alanda yatırım yapmaya devam etmel!d!r. Devlet, t!caret ve sanay!!n 
!ç!nden çıkmaya devam etmel!, altyapı ve sosyal yatırımlara da devam etmel!, eko-
nom!k alanda vatanda"lara gerekl! ortamı sa#lamalı, kamu mal!yes!n! ve ödemeler 
denges!n! sa#lıklı götürmel!... $hracatın, tur!zm!n, ta"ımacılı#ın, dı" ülkelerde ça-
lı"an müteahh!tler!m!z!n ve !"adamlarımızın ülkeye döv!z kazandırmaya devam 
etmeler! fevkalade öneml!d!r; bunların önündek! bütün engeller kaldırılmalı. Y!ne 
ısrarla söylüyorum: Türk!ye alab!lmel!, satab!lmel!; kes!nl!kle döv!zs!z kalmamalı 
ve özelle"t!rme süratle yapılmalıdır d!yel!m veya özelle"t!rmey! süratle yapmaya 
devam etmel!; öyle d!yel!m.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülkem!z!n kurtarıcısı, cumhur!yet!m!z!n kurucusu Büyük Atatürk’e her za-

man oldu#u g!b! bugün de m!nnet ve "ükranlarımız vardır. (Alkı#lar)
O’nun hayal ett!#! Türk!ye, m!llet!m!z!n gönlüne ve z!hn!ne yerle"m!"t!r. Bu, 

huzur, güven, barı" ve !st!krar !çer!s!nde ya"ayan, !mar ve !n"a ed!lm!", la!k, de-
mokrat büyük Türk!ye’d!r. (Alkı#lar)

Bu gayeye ula"mak !ç!n bu az!z vatanın ve bu yüce m!llet!n h!zmet!nde bu-
lunanlara, onların geçm!" h!zmetler!ne, y!ne, m!nnet ve "ükranlarımı sunuyorum. 
Bu gayeye ula"mak !ç!n bu az!z vatanın ve bu Yüce M!llet!n h!zmet!nde olan s!zler, 
ne kadar mutlusunuz... S!zler! kutluyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun.

Hep!n!ze ba"arılar d!l!yorum, saygılar sunuyorum. (Ayakta alkı#lar) Çok te-
"ekkür ed!yorum.
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 Geç!c! Kât!p Üye Ünal Ya"ar (Gaz!antep)

 Cumhurba"kanı Süleyman Dem!rel

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, De#erl! m!lletvek!ller!,
Ekranları ba"ında bu toplantıyı tak!p eden sevg!l! vatanda"larım;
Hep!n!z! saygıyla selamlıyorum. Bu ves!leyle, Yüce Mecl!se, yen! yasama yılın-

da yapaca#ı de#erl! çalı"malarında ba"arılar d!l!yorum.
Yen! b!r b!n yıla hızla yakla"makta oldu#umuz "u günlerde, !nsanlı#ın nasıl 

b!r gelece#e do#ru yol aldı#ı konusunda b!rl!kte dü"ünme !ht!yacı ve heyecanı, her 
zamank!nden daha fazla h!ssed!lmekted!r. Bugün !le yarın arasındak! köprüler! 
do#ru kurab!len ve b!lg! ça#ının gerekler!ne ayak uydurab!len uluslar, önümüz-
dek! yüzyıl dünyasında etk!l! ve güçlü b!r yere sah!p olacaklardır. Bu ba#lamda, 
ülkem!z!n 21’!nc! Yüzyıldak! konumunu bel!rleyecek stratej!k hede%er!m!ze !l!"k!n 
dü"ünceler!m! s!zlere !letmek !st!yorum.

Tar!h, gelecek adına, geçm!"le yapılan sürekl! b!r hesapla"madır. Bu bakım-
dan, yarının dünyası ve o dünya !ç!nde Türk!ye’n!n yer! konusunu ele alırken, tar!-
h!m!z! !y! anlamak ve do#ru de#erlend!rmek durumundayız.

Son üç yılını ya"amakta oldu#umuz 20’nc! Yüzyılda, ülkem!z, üç öneml! dö-
nüm noktasından geçm!"t!r: Çokuluslu b!r !mparatorlu#u tasf!ye etm!"t!r; ancak, 
ba#ımsızlı#ımızı korumayı, ça#da" b!r cumhur!yet! kurmayı ve çok part!l! demok-
ras!ye de yumu"ak b!r geç!" yapmayı ba"armı"ızdır.

Aynı zamanda, yakın tar!htek! en uzun ve kes!nt!s!z barı" dönem! olan cum-
hur!yet dönem!nde yen!den bölgem!z!n en güçlü devlet! hal!ne gelm!"!zd!r.

Cumhur!yetle b!rl!kte elde ett!#!m!z kazanımların tümünü, Büyük Atatürk 
önderl!#!ndek! Türk ulusal kurtulu" sava"çılarının yarattı#ı yen! toplumsal sözle"-
mem!ze borçluyuz. Ça#da" uygarlı#ın zem!n!n! te"k!l eden evrensel hukuk pren-
s!pler!yle !ç !çe geçm!" olan bu sözle"men!n temel n!tel!kler!, bugün de Anayasamı-
zın de#!"t!r!lemeyecek hükümler! arasında yer almaktadır. Anayasamızın “Cum-
hur!yet!n N!tel!kler!” ba"lı#ını ta"ıyan 2’nc! maddes!, cumhur!yet felsefes!n!n temel 
çerçeves!n! ç!zmekted!r. Buna göre “Türk!ye Cumhur!yet!, toplumun huzuru, m!llî 



dayanı"ma ve adalet anlayı"ı !ç!nde, !nsan haklarına saygılı, Atatürk m!ll!yetç!l!#!-
ne ba#lı, ba"langıçta bel!rt!len temel !lkelere dayanan, demokrat!k, lâ!k ve sosyal 
b!r hukuk devlet!d!r.” Bu, ça#da" b!r topluma dayanan ça#da" b!r devlett!r. Cumhu-
r!yet tar!h!m!z, !"te bu zem!nde elde ed!lm!" gurur ver!c! ba"arılarla doludur.

Gelece#!n Türk!yes! de, y!ne bu zem!nde, !nsanlı#ın ortak uygarlı#ına katkıda 
bulunmaya devam edecekt!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Cumhur!yet Türk!yes!n!n ça#da"la"ma projes!, küreselle"me olgusunun bu-

gün kazanmı" oldu#u boyutlar çerçeves!nde daha da büyük b!r önem kazanmı"tır. 
Ça#da" Türk!ye’n!n her kurumu, ça#da" ülkelerle boy ölçü"ecek durumda olacak-
tır. D!#er b!r dey!"le, her kurumumuz küresel düzeydek! rekabete uyum gösterecek 
"ek!lde yapılanmak durumundadır. Bu noktada temel ölçü, Büyük Atatürk’ün de 
bel!rtt!#! g!b!, ça#da" uygarlık düzey!d!r. Dolayısıyla, temel amaç, Türk!ye Cumhu-
r!yet! vatanda"larını, ça#da" b!r devlet!n vatanda"ı yapmaktır; Türk!ye Cumhur!ye-
t!n!n temel!ndek! !dd!a budur.

Anayasal demokras!ler!n gel!"mes! ve hukukun evrenselle"mes!, !nsanlı#ın 
son !k! yüzyıl !ç!nde elde ett!#! en öneml! kazanımlardır. Bu ba#lamda, ça#da" dev-
let!n temel n!tel!kler! de bu uzun demokrat!kle"me sürec! !ç!nde ortaya çıkmı"tır. 
B!lg!n!n en stratej!k meta hal!ne geld!#! ve ekonom!de küreselle"men!n tartı"ılmaz 
b!r gerçekl!k kazandı#ı günümüzde, ça#da" devlet!n üstes!nden gelmes! gereken 
sorun "udur: B!r yandan, kuvvetler ayrılı#ı !lkes!n! hukukun üstünlü#ü ve demok-
ras! zem!n!nde hayata geç!r!rken, d!#er b!r dey!"le, !kt!darı sınırlarken, aynı za-
manda, yönet!m!n daha etk!l! olmasını ve demokrat!k !st!krarın tes!s ed!lmes!n! 
sa#lamak. Esasen, bu, demokrat!k devlet!n mekan!zmalarını güçlend!r!rken, karar 
verme mekan!zmalarının stratej!k planlama yapma !mkânına kavu"masını, sürat-
l! çalı"masını ve etk!nl!#!n! artırmasını sa#lamak demekt!r. Bu konu, demokrat!k 
Ülkeler toplulu#unun gündem!nde öneml! b!r yer almaktadır. Demokras!n!n ayırt 
ed!c! vasfının s!v!l mutabakat yoluyla kend!n! yen!lemek oldu#u hususu üzer!nde 
yaygın b!r görü" b!rl!#! mevcuttur. Dolayısıyla, demokras!y! daha !y! !"letmek ve 
hukuk devlet!n! güçlend!rmek, demokrat!k cumhur!yet!n temel hede%er! olmalı-
dır.

$kt!darın sınırlandırılmasında temel yöntem olan kuvvetler ayrılı#ında en 
fazla aksama görülen nokta, yasama-yürütme !l!"k!s!nde ortaya çıkmaktadır.

Yasama !le yürütme !ç !çe geçme !st!dadı gösterd!#!nde, b!r anlamda, kuvvetle-
r!n sayısı !k!ye !nmekted!r. Buna !laveten, yargı ba#ımsızlı#ının !"ley!"!nde aksama 
ortaya çıktı#ı takd!rde, kuvvetler ayrılı#ı s!stem! tamamen ortadan kalkmaktadır. 
Bu !t!barla, yürütmen!n yasama kar"ısında ba#ımsızla"tırılmasını, aynı zamanda, 
yasamanın da yürütmey! daha !y! denetleyeb!lmes!n! sa#layacak mekan!zmalar 
olu"turulması, ça#da" demokras!lerde önemle üzer!nde durulan b!r konudur. Bu 
meselen!n ülkem!zde de en gen!" b!ç!mde ve der!nl!#!ne tartı"ılmasında yarar bu-
lunmaktadır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Hukuk devlet!, devlet!n gücü ve hedef!n!n, toplumun b!r arada ya"ama !ra-

des!n!n çerçeves!n! ç!zen b!r hukuk düzen!n!n varlı#ını gerekt!rmekted!r. Bunun 



temel!n! !se, toplum sözle"mes! mah!yet!n! ta"ıyan anayasa olu"turmaktadır. Do-
layısıyla, anayasaya ba#lılık ve !taat, demokrat!k cumhur!yette ve ça#da" devlette 
yurtta"lık erdemler!n!n en ba"ında gel!r. Hak ve özgürlükler !le sorumluluklar ara-
sındak! denge, !"te bu zem!nde kurulab!l!r.

Hak ve özgürlüklerle sorumlulukların çerçeves!n! bel!rleyen hukuk düzen! ve 
bu düzen! olu"turan kurallar, yalın, sar!h, anla"ılır ve uygulanab!l!r olmalıdır. Bu 
ba#lamda, hukuk kurallarının bas!tle"t!r!lmes! ve gerek!yorsa sayılarının azaltıl-
ması, son zamanlarda Batı’da önemle üzer!nde durulan b!r anlayı"tır ve bu do#rul-
tuda b!rçok alanda yen!den düzenlemeye g!d!lmekte oldu#u b!l!nmekted!r.

Ülkem!zde de, bu konunun gereken d!kkatle ele alınmaya ba"lanmasında ya-
rar görüyorum. Daha önce de bel!rtt!#!m g!b!, toplum !ç!nde ya"amanın ve s!ya-
set!n kurallarının hukuka ba#lanması, farklı moral de#erler arasındak! tartı"mayı 
nötral!ze ederek, demokrat!k ço#ulculu#un altyapısını olu"turur. Bu ba#lamda, 
demokrat!k hukuk devlet!nde hukuk m!mar!s!n!n temel ta"ları, adalet duygusu-
nun kutsallı#ı ve yasalar önünde e"!tl!kt!r. Bu noktada, toplumun yarısını olu"turan 
kadınların statüsü özell!kle öneml!d!r. Hukuk devlet!, d!l, d!n, ırk, c!ns!yet farkı 
gözetmeks!z!n bütün yurtta"ları kucaklar ve temel hak ve özgürlükler!n evrens!ll!-
#!n! tem!nat altına alır. $"te, bu noktada la!kl!k, demokras! ve hukukun üstünlü#ü 
!lkeler!yle b!rb!r!nden ayrılmaz b!r "ek!lde !ç!ce geçmekted!r.

Bu çerçevede b!r hususa daha de#!nmek !st!yorum: Adalet!n süratl! ve etk!l! 
b!ç!mde gerçekle"ece#!nden herhang! b!r "ek!lde ku"ku duyulması söz konusu ol-
maya ba"ladı#ı takd!rde, toplumsal sözle"me c!ddî b!ç!mde tehd!t altına g!rer. Bu 
nedenle, adalet!n süratle !"lemes!n! sa#layacak tedb!rler mutlaka alınmalıdır.

Ça#da" devlet, dünyayla b!rl!kte soluk alıp vermek demekt!r. Böyle b!r dev-
let, !nsanlı#ın ortak uygarlı#ına katkıda bulunma hedef! do#rultusunda, toplumun 
demokrat!k enerj!s!n! seferber etmey! mümkün kılacak kurumlar ve kurallar man-
zumes!nden meydana gel!r.

Ça#da" devlet, etk!l! toplumu ve refah toplumunu kurma amacı etrafında ör-
gütlenmey! gerekt!r!r. Bu hedefe ula"manın temel aracı, s!v!l toplumun d!nam!zm! 
ve yaratıcı enerj!s!d!r. Aynı zamanda, hukuk devlet!n!n sa#lam temellere dayanma-
sı da, ça#da" devlet!n !"lemes!n!n ön"artıdır.

Bu bakımdan, adalet b!l!nc!n!n ve demokras! kültürünün varlı#ı hayatî önem 
ta"ımaktadır. Böyle b!r b!l!nç ve kültürün gel!"mes!n!n yegâne yolu da, b!lg! ça#ının 
ve küreselle"men!n tüm !mkânlarından yararlanan, donanımlı b!rey-yurtta"ların 
yet!"mes!n! mümkün kılacak b!r e#!t!m s!stem!nden geçmekted!r. Dolayısıyla, 
çocuklara ve gençlere ça#da" ve evrensel ölçülerde e#!t!m !mkânının en gen!" ve 
yaygın b!ç!mde sa#lanması, ça#da" devlet olmanın vazgeç!lmez "artları arasında 
yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, yet!"k!nler!n de e#!t!m!ne önem ver!lmel!d!r. E#!t!m!n kes!n-
t!s!z b!r süreç oldu#u hatırda tutulmalıdır. Esasen, günümüzde, e#!t!m !le ekonom! 
arasındak! !l!"k! de her zamank!nden daha çok önem kazanmı"tır. Z!ra, b!lg!n!n 
en stratej!k meta hal!ne geld!#! b!r dönemde ya"ıyoruz. Önümüzdek! yüzyıl, b!l-
g! toplumu olmayı ba"arab!len ülkeler!n söz ve a#ırlık sah!b! olacakları b!r yüzyıl 
olacaktır.



Bu !t!barla, e#!t!m ve b!l!m alanlarında mutlaka b!lg! ça#ının gerekt!rd!#! 
sev!yey! yakalamak mecbur!yet!ndey!z. Ulusların refah düzey! !le e#!t!m düzey-
ler! arasındak! !l!"k!, artık, her zamank!nden daha fazla önem kazanmı"tır. E#!t!m 
alanında kayded!lecek gel!"me !le ekonom!k kalkınma, b!rb!r!nden ayrılmaz b!r 
bütün olu"turmaya ba"lamı"tır. Ça#da"la"ma, refah ve kalkınma hede%er! do#rul-
tusundak! ortak çaba ve mücadele, öncel!kle e#!t!m konularında ver!lmek duru-
mundadır.

Esasen bugün, bu konuda küresel b!r mutabakat mevcuttur. B!lg! ça#ının 
gerekler!ne süratle uyum sa#layacak donanımlı yurtta"ların yet!"t!r!lmes!, uygar 
dünyanın temel öncel!kler! arasında yer almaktadır. E#!t!m konusu, !"te bu ba#-
lamda tüm dünyada yen! b!r heyecanla ele alınmaktadır.

Bu bakımdan, e#!t!m kurumlarımızın ça#da" standartlara ula"ması !ç!n büyük 
b!r seferberl!k ba"latılmasına özel b!r önem atfed!yorum. E#!t!m alanında gerçek-
le"t!r!lecek reformların, topyekûn b!r e#!t!m seferberl!#! anlayı"ıyla yürütülece#!ne 
yürekten !nanıyorum. Demokrat!k kültür ve erdemlere sah!p, uluslararası düzeyde 
rekabet edeb!lecek "ek!lde yetenekler!n! gel!"t!rm!", kend!ne güvenl! yurtta"ların 
yet!"t!r!lmes!, temel stratej!k öncel!#!m!z olmalıdır.

Dünya hızla de#!"mekted!r. Bazı meslekler önem kazanırken, bazı meslekler 
n!tel!k de#!"t!rmekted!r. Bu gel!"meler!n yakından tak!p ed!lmes! ve gerekl! tedb!r-
ler!n alınması, !nsan kaynaklarının en ver!ml! "ek!lde de#erlend!r!lmes! açısından 
hayatî önem ta"ımaktadır. $nsanı merkez alan ça#da" kalkınma anlayı"ı da bunu 
gerekt!rmekted!r.

E#!t!m alanında gerçekle"t!r!lecek atılımlarda her "ey devletten beklenmeme-
l!d!r. E#!t!m, her zamank!nden çok, halkın ve devlet!n beraberce kaldırab!lece#! 
b!r konu hal!ne gelm!"t!r. Vatanda"larımızın bu alandak! katılımlarını, büyük b!r 
memnun!yet, m!nnet ve "ükranla kar"ılıyorum. Halkımız, e#!t!m alanındak! gay-
retler! b!r seferberl!k hal!ne get!rme arzusunu gayet açık b!r "ek!lde ortaya koy-
mu"tur.

Net!ce !t!bar!yle, önümüzdek! yüzyılın dünyasında daha sa#lam b!r yer ed!n-
mem!z, e#!t!mde, sa#lık h!zmetler!nde ve kültürde ça#da" dünya standartlarının 
yakalanmasıyla sa#lanacaktır; bunun ba"ka yolu yoktur.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Anayasaya ba#lılı#ın, vatanda"ların demokrat!k d!kkat ve uyanıklı#ının, ça#-

da", demokrat!k hukuk devlet!n!n temel güvenceler!n! olu"turdu#u unutulmamalı-
dır. Ça#da"la"ma sürec!, aydınlanma ça#ıyla b!rl!kte, son !k! yüzyıl !ç!nde evrensel-
l!k kazanmı", !nsanlı#ın ortak hedef! hal!ne gelm!"t!r. Atatürk, !"te bu ortak gelecek 
perspekt!f!n!, büyük b!r öngörüyle, Türk Ulusuna ana hedef olarak gösterm!"t!r. 
Bu hede'en tav!z ver!lmes! söz konusu olamaz. Türk!ye, güçlü, ça#da" b!r dünya 
devlet! olma yönünde kararlı adımlarla !lerleyecekt!r.

Demokras! ve la!kl!k b!rb!r!nden ayrı dü"ünülemeyecek !k! kavramdır. La!k 
hukuk düzen!, devlet!n, tüm !nanç, f!k!r, d!l, d!n, mezheplere kar"ı e"!t mesafede ve 
tarafsız durmasını sa#lamakta; aynı zamanda, kadın erkek e"!tl!#!n! güvence altına 
almaktadır. Dolayısıyla, la!kl!k olmadan demokras!den bahsed!lemez; z!ra, la!kl!k, 
demokras! g!b!, her f!kr!n ve !nancın ya"ama hakkını tem!nat altına alır.



Türk M!llet!, seç!m!n!, demokras!, la!kl!k, !nsan hakları ve barı"tan yana yap-
mı"tır. Cumhur!yet, bu ortak !raden!n en muhte"em eser!d!r. Demokrat!k cum-
hur!yet!n me"ru!yet! ve kuvvet!, ortak tar!h, kader ve amaç b!rl!#! !le vatanda"lık 
k!ml!#! !lkeler!ne dayanır. M!llet!m!z, sev!nçte, kederde, zor günde, bu ortak kader 
anlayı"ına sah!p çıkmı"tır; bu kararlılık, sonsuza kadar sürecekt!r.

Farklılıklarımız, b!z!, gerg!nl!k ve kutupla"ma noktalarına götürmemel!d!r. 
Demokras!, farklılıklarımızı hukuk zem!n!nde koruyan ve bu farklılıkların b!r za-
yı%ık de#!l, zeng!nl!k kayna#ı olmasını sa#layan yegâne rej!md!r. Herkes!n b!rb!-
r!n! kabul etmes!, anlaması, b!rb!r!ne destek olması sayes!nde, Türk!ye, toplumsal 
uzla"ıyı bulacaktır. Esasen, demokrat!k cumhur!yet böyle b!r uzla"ının ürünüdür; 
bunun h!çb!r zaman akıldan çıkarılmaması gerekmekted!r.

Bugün, hür basın ve s!v!l toplum, bütün d!nam!zm! ve uyanıklı#ıyla her "ey! 
tartı"makta, her kurumu denetlemekte ve herkes! ele"t!rmekted!r. Böyle b!r toplu-
mun sürekl! bunalımlarla kar"ı kar"ıya kalması dü"ünülemez. Öneml! olan, toplu-
mun beklent!ler!, özlemler! ve umutlarına yanıt ver!lmes!d!r. Dolayısıyla, s!yaset, 
de#!"!m!n konjonktürel olarak sebep olab!lece#! güçlükler!, sıkıntıları, bunalımları 
de#!l, böyle b!r de#!"!m!n get!rece#! parlak gelece#! önplanda tutan b!r perspekt!fe 
sah!p olmalıdır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
B!r ülken!n ça#da"la"ma hedef! do#rultusunda yürüyeb!lmes!, o ülkedek! de-

#!"!m d!nam!#!n!n evrensel uygarlık araçlarına dayanıp dayanmamasına ba#lıdır. 
Ça#da" devlet, ülken!n genel foto#rafını her an çekmeye mukted!r olan ve hedef 
tesp!t ederek, bunu genel b!r stratej! etrafına oturtab!len devlet demekt!r. Bu !t!-
barla, devlet, mevcut durumu tüm boyutlarıyla tahl!l edeb!lecek ve gelece#e yöne-
l!k stratej! tesp!t edeb!lecek araçlara sah!p olmaya ve kamu h!zmet!nde çalı"anları 
böyle b!r stratej!k planlama çabasına yöneltmeye özen göstermek durumundadır. 
Böyle b!r zem!n olmadan ortak v!zyon da gel!"t!r!lemez. D!#er b!r dey!"le, b!r ülke-
n!n ulusal v!zyonu, ortak aklın ürünü olmalıdır. Bu da, sadece, demokrat!k dene-
t!m ve katılımla sa#lanab!l!r.

Z!ra, demokras!, daha !y!, daha mükemmel olanı arama !mkânını bah"eden 
yegâne rej!md!r. Bu !t!barla, ekonom!k ve sosyal konsey yapılanmasını önems!-
yorum. Bu konsey!n, ekonom!k ve sosyal alanlardak! hede%er!m!z do#rultusunda 
mutlaka öneml! b!r rol oynayaca#ına !nanıyorum.

Öte yandan, 1995 yılında gerçekle"t!r!len anayasa de#!"!kl!kler!yle !lg!l! uyum 
yasalarının b!r an önce çıkarılmasını gerekt!#!n! bu ves!leyle tekrar hatırlatmakta 
fayda mütalaa ed!yorum.

Anayasanın bazı kurallarının, uyum yasaları çıkarılmadı#ı !ç!n uygulanama-
masından ne"et eden b!r hukukî sorunun varlı#ı h!çb!r "ek!lde gözardı ed!lemez.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Halkları ve ülkeler! her zamank!nden daha çok b!rb!r!ne yakla"tıran ve s!yasî, 

ekonom!k, sosyal, kültürel tüm alanlarda b!r yen!den yapılanma sürec!ne yol açan 
küreselle"me olgusu, barı", demokras! ve kalkınmanın b!rb!r!nden ayrılmaz b!r 
üçlü oldu#u hususunda g!derek artan b!r b!l!nçlenmen!n ortaya çıkmasını sa#la-
mı"tır. Yen! b!r uluslararası düzen, !"te böyle b!r zem!nde a"ama a"ama "ek!llen-



mekted!r. Bu ba#lamda, ülkeler, zaman ve mekân d!nam!#! !çer!s!ndek! yerler!n! 
yen!den tanımlamak ve !cap ed!yorsa, hedef ve stratej!ler!n! gözden geç!rerek yen!-
den saptamak durumundadırlar. Ancak bu uyum yetene#!n! göstereb!len ülkeler, 
uluslararası !l!"k!ler!n "ek!llenmekte olan yapısını kend! çıkarları do#rultusunda 
yönlend!reb!lme !mkânına sah!p olab!leceklerd!r.

21’!nc! Yüzyıla hazırlanırken moral!m!z! yüksek tutmamız !ç!n her türlü se-
bep bulunmaktadır.

Tar!h, ulusumuzun kar"ısına, gelece#e bakı"ımızda !y!mserl!#! te"v!k eden 
yen! fırsatlar çıkarmı"tır. So#uk sava" sonrasında ülkem!z, artan b!r stratej!k de-
r!nl!k kazanmı"tır. Güneydo#u Avrupa’dan Rusya’nın stepler!ne ve Ç!n &edd!ne 
kadar uzanan gen!" b!r co#rafyada b!r kültür h!nterlandına sah!p olan Türk!ye, 
Avrasya’nın, ula"ım, !let!"!m ve t!caret merkez! hal!ne gelm!", gerçek b!r dünya 
devlet! boyutuna ula"mı"tır. Yen! enerj! co#rafyasını olu"turan Karaden!z ve Hazar 
havzalarında kalıcı !"b!rl!#! modeller! gel!"t!r!lmes!ne öncülük ederek, bu bölgele-
r!n dünya ekonom!s!yle bütünle"mes!nde bel!rley!c! b!r rol oynamaktadır. Avrupa, 
Balkanlar, Karaden!z, Ka)asya, Hazar, Orta Asya, Ortado#u ve Akden!z boyutları, 
ülkem!z!n dı"pol!t!ka perspekt!f!n!n gen!"l!#!n! göstermekted!r.

Balkanlarda, Ka)asya’da ve Ortado#u’da henüz kalıcı barı" sa#lanamamı"tır. 
Azerbaycan topraklarının üçte b!r! hâlâ !"gal altındadır. 1,5 m!lyon Azer! vatanda"ı 
kaçkın durumundadır. Ortado#u’da barı" sürec! tehd!t altındadır. Balkanların !s-
t!krara kavu"ması açısından hayatî önem ta"ıyan Dayton Barı" Anla"masının kırıl-
gan n!tel!#! özel b!r d!kkat gerekt!rmekted!r. Türk!ye, bütün bu bölgelerde barı" ve 
!st!krarın tes!s! do#rultusunda katkılarını akt!f b!r b!ç!mde sürdürmekted!r.

Bununla beraber unutulmaması gerek!r k!, güncel sorunlar ve çatı"malar b!r 
gün mutlaka sona erecekt!r. &!md! yapılması gereken, güncel!n ötes!ne geçeb!lmek 
ve !ht!la%arın sona erd!#!, b!rl!kte çalı"ma ve ya"ama kurallarının hayata geç!r!ld!#! 
Avrasya’yı göreb!lmekt!r.

Ka)asya’nın ve Orta Asya’nın zeng!nle"mes!, Rusya’da serbest p!yasa ekono-
m!s!n!n kurumsalla"ması, Ortado#u ve Balkanların !st!krara kavu"masıyla b!rl!k-
te ortaya çıkacak gen!" !"b!rl!#! !mkânlarının tam ortasında Türk!ye bulunacaktır. 
Esasen, Sovyetler B!rl!#!n!n kend!l!#!nden da#ıldı#ı 1991 yılından !t!baren kar"ı-
mıza çıkan bu tar!hî fırsatın gerekt!rd!#! adımlar tarafımızdan atılmı"tır ve atılma-
ya da devam etmekted!r.

Önümüzdek! yüzyılın dünyası, Karaden!z!n etrafını dola"acak otoyolların 
tamamlanaca#ı, telekomün!kasyon ve f!ber opt!k a#larının, Karaden!z havzasını 
ve Orta Asya’yı Türk!ye üzer!nden Avrupa’ya ba#layaca#ı tar!hî $pek Yolu’nun ye-
n!den canlanaca#ı, dö"enecek yen! boru hatlarıyla do#algaz ve petrol g!b! enerj! 
kaynaklarının bu co#rafyalardan Akden!ze akaca#ı b!r dünya olacaktır.

Türk!ye, !"te bu dünyanın kalb!d!r. U)umuz, en az bu dünya kadar gen!" ol-
malıdır. Kend!m!z! bu gelece#e layıkı veçh!le hazırlamak !ç!n, çabalarımızı kararlı-
lıkla sürdürmem!z gerekmekted!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Dı"pol!t!kada öncel!kl! hedef!m!z, 21’!nc! Yüzyıl dünyasının hukukî ve ku-

rumsal altyapısının !n"a ed!ld!#! b!r dönemde, Türk!ye’n!n etk!nl!#!n!n, hareket 
kab!l!yet!n!n artırılmasıdır.



Par!s’te yapılan NATO-Rusya z!rves!, gen!"leme konusunun ele alındı#ı 
Madr!d’dek! NATO z!rves!, Avrupa B!rl!#!n!n yen! kurumsal yapısının esaslarının 
bel!rlend!#! Amsterdam z!rves!, n!hayet, önümüzdek! Aralık ayında Lüksemburg’da 
yapılacak olan gen!"lemeyle !lg!l! Avrupa B!rl!#! z!rves!yle bu hukukî ve kurumsal 
yapının temel çerçeves! ç!z!lmekted!r. $"te bu ba#lamda, Avrupa bütünle"mes! !ç!n-
dek! yer!m!z!n sa#lamla"tırılması hayatî önem ta"ımaktadır. Z!ra, küresel ekono-
m!n!n büyük çapta ekonom!k grupla"malarının b!rb!r!ne eklenmes!nden olu"tu#u 
günümüzde, b!z!m co#rafyamızda her alanda dünya opt!mal!ne ula"ılması !ç!n, 
Avrupa B!rl!#! mutlaka u#ranılması gereken b!r l!mandır. Esasen, cumhur!yet!n 
ça#da"lık projes! de Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k hedef!yle !ç!ce geçm!"t!r.

Türk!ye, süratl! ve d!nam!k b!r yakla"ımla gerekl! reformları gerçekle"t!rd!#! 
takd!rde, h!ç k!mse Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!#!ne engel olamayacak 
ve Türk!ye, Avrupa’nın ça#da" ülkeler! arasındak! yer!n! mutlaka alacaktır. Ancak, 
bu hedefe ula"mak !ç!n esas sorumluluk b!z!m üzer!m!zded!r. Türk!ye’n!n Avrupa 
B!rl!#!ne tam üye olması !ç!n, eks!kler!n! tamamlaması lâzımdır.

Demokras! ve !nsan hakları alanından hukukun üstünlü#ü ve !"leyen rekabete 
dayanan p!yasa ekonom!s!ne kadar tüm alanlarda ça#da" Avrupa normlarının sü-
ratle uygulamaya konulması, Avrupa B!rl!#!yle bütünle"mem!z!n ön"artları arasın-
dadır. Avrupa Konsey!ne üyel!#!m!z, Avrupa B!rl!#! !le gümrük b!rl!#!m!z, s!yasî, 
sosyal ve ekonom!k alanlarda ula"mamız gereken ça#da" standartların temel çerçe-
ves!n! ç!zmekted!r. Esasen, bunun da ötes!ne geçerek Avrupa B!rl!#!n!n kend! ken-
d!ne koydu#u Maastr!cht "ablonuna da, aday ülkeler !ç!n tesp!t ed!len Kopenhag 
kr!terler!ne de uyma do#rultusunda kararlı adımlar atmak mecbur!yet!ndey!z.

Türk!ye ve Avrupa B!rl!#!n!n 1963’tek! ortaklık anla"ması !le 1987’dek! tam 
üyel!k müracaatımıza ver!len cevapla ve 1996’dak! gümrük b!rl!#!yle bütünle"me 
do#rultusunda b!rl!kte attıkları adımlarla bugün varılan nokta, Türk!ye’n!n Avrupa 
B!rl!#!ne tam üyel!#!n!n tartı"ma konusu yapıldı#ı b!r nokta olamaz.

B!rl!kte çalı"ma, b!rl!kte ya"ama anlayı"ının f!!l!yata !nt!kal ett!r!leb!lece#! b!r 
dönem !ç!ne g!rmem!z hayatî önem ta"ımaktadır.

Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#! pol!t!kası, Avrupa B!rl!#!n!n Türk!ye stratej!s!n!n 
b!r aynası de#!ld!r ve olmamalıdır da. Z!ra, Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k hedef!m!-
z! b!ç!mlend!ren, tar!h!m!z ve co#rafyamız çerçeves!nde yaptı#ımız kend! özgür 
terc!h!m!zd!r. Türk!ye’n!n, b!r co#rafyadan z!yade, b!r de#erler manzumes! olarak 
algıladı#ı Avrupa’yla bütünle"me !rades!, tamdır. Avrupa B!rl!#!nde bu yönde bazı-
larında b!r !rade eks!kl!#! var !se, bu durumun a"ılması !ç!n, Türk!ye’n!n v!zyonu !le 
Avrupa B!rl!#!n!n v!zyonunun b!rb!rler!yle çel!"med!#!n!, aks!ne b!rb!rler!n! güç-
lend!rd!#!n! ortaya koymamızda yarar bulunmaktadır.

Tar!hten gelen kültürel farklılıklar, gelece#! bel!rleyemez. Avrupa B!rl!#!, an-
cak, gelece#e a#ırlık veren b!r b!rl!kte ya"ama ve çalı"ma perspekt!f!yle gücünü 
arttırab!l!r. Aks! takd!rde, geçm!"!n olumsuz yönler!, gelece#!n parlak vaatler!ne 
galebe çalar.

B!z!m !ç!n, Avrupa, b!r meden!yet projes!d!r; ancak, b!z!m anlayı"ımıza göre, 
bu proje, faklılıkları b!r zeng!nl!k kayna#ı ve yaratıcılık pınarı olarak gören, evren-
sel !nsan haklarına ve demokras!ye dayanan b!r projed!r. Bunun dı"ında kalan ve 



d!n, kültür g!b! farklılıkları vurgulayarak yen! bölünmeler yaratan tal!hs!z yorum-
lar Avrupa’nın gelece#!ne b!ç!m veremez ve Avrupa tar!h!n!n, artık ger!de bırakıl-
ması gereken karanlık sayfalarında kalmalıdır.

Avrupa B!rl!#! !le !l!"k!ler!m!zde halen !ç!nde bulunulan a"ama, Avrupa 
m!marîs!n!n daha !lk yıllarında bel!rlenm!" v!zyon !çer!s!nde anlam kazanmakta-
dır. Gümrük b!rl!#! somut gerçe#! etrafında, Avrupa B!rl!#! !le "!md! gel!"t!r!lecek 
ve d!#er aday ülkelerle e"!t muamele-e"!t kr!ter temel!nde b!z! tam üyel!#e götüre-
cek !"b!rl!#! ve yakınla"ma sürec!, Türk!ye sözkonusu oldu#unda genelde hâk!m 
olan, Avrupa söylem!nde halen mevcut bulunan “b!z ve onlar” ayırımını 2000’l! 
yıllara g!rerken ger!de bırakacak b!r d!nam!k do#urab!lmel!d!r.

Türk!ye’n!n Avrupa m!mar!s!ne bakı"ı ve bu çerçevede !zlenen pol!t!kalar, 
ba"langıçtan !t!baren v!zyon ve pragmat!zm! ba#da"tıran b!r noktada olu"turul-
mu"tur.

Avrupa’nın güvenl!k, !st!krar ve refahı, demokras! co#rafyasının gen!"le-
mes!ne ba#lıdır. Dolayısıyla, yen! Avrupa m!mar!s!, Balkanlar’dan Ka)asya’ya, 
Karaden!z’den Akden!z’e uzanan co#rafyada barı", !st!krar ve ortak refahın kök sal-
masını ba"arab!lmel!; Avrupa bütünle"mes!, ça#da", evrensel de#erlere dayanma-
lıdır. Türk!ye, bu bakımdan öncü ve bel!rley!c! rol oynayacak stratej!k b!r konuma 
sah!pt!r. Balkanlar’dan Ka)asya ve Orta Asya’ya, Karaden!z ve Akden!z havzala-
rından Ortado#u’ya uzanan gen!" b!r co#rafyanın merkez!nde yer alan Türk!ye, 
ekonom!k, kültürel ve s!yasî açılardan vazgeç!lmez b!r !st!krar unsurudur.

Türk!ye’n!n hedef!, s!yasî, savunma, güvenl!k, ekonom!k, sosyal, kültürel ve 
çevre alanlarında de#!"en Avrupa’nın gel!"en !"b!rl!#!, bütünle"me a#ına katılmak-
tır. Avrupa Konsey!, NATO ve AG$T g!b! kurulu"ların tam üyes! ve Avrupa B!rl!-
#!yle BAB’ın ortak üyes! olan Türk!ye, Karaden!z, Balkanlar ve Akden!z havzala-
rında mevcut ya da gel!"eb!lecek bölgesel !"b!rl!#! d!nam!kler!ne de katılarak -hatta 
bunlara b!zzat yön vererek- bu hedef!n! büyük ölçüde gerçekle"t!reb!lm!"t!r.

Avrupa m!mar!s!n!n gelece#! üzer!nde do#rudan etk!l! olab!lecek Orta Asya, 
Ka)asya ve Ortado#u g!b! b!r co#rafyada Türk!ye’n!n etk!l! varlı#ı ve buradak! po-
tans!yel !"b!rl!#! !mkânları da buna !lave ed!lmel!d!r. Sonuç olarak, Türk!ye, Avrupa 
m!mar!s!n!n gelece#!nde her bakımdan k!l!t rol üstleneb!lecek b!r konumdadır.

Yunan!stan !le aramızdak! sorunları Madr!d’de, NATO z!rves! sırasında var-
dı#ımız mutabakat çerçeves!nde ele alacak b!r d!yalog ba"latılmasını sam!m!yetle 
temenn! ed!yoruz. Ancak, bu ülke, özell!kle Avrupa B!rl!#! zem!n!nde Türk!ye’n!n 
önünde haksız ve mesnets!z engeller çıkarmakta, bu alı"kanlı#ını maalesef terk 
edememekted!r. Yunan!stan’ın bu tutumunun, kend! çıkarlarına da, bölge barı"ına 
da herhang! b!r yararı olmadı#ını vurgulamak !st!yorum. Yunan!stan’ı sa#duyuya 
ve akılcı davranmaya davet ed!yorum.

Kıbrıs’ta, !k! sorun b!rb!r!yle !rt!batlı olarak gerg!nl!#! artırmaktadır. Avrupa 
B!rl!#!n!n, uluslar arası anla"maları h!çe sayarak Güney Kıbrıs Rum yönet!m!y-
le tam üyel!k müzakereler! ba"latma e#!l!m!, Kıbrıs sorununa ad!l ve ya"ayab!l!r 
b!r çözüm bulunması do#rultusunda, B!rle"m!" M!lletler Genel Sekreter!n!n !y! 
n!yet m!syonu çerçeves!nde yürütülmekte olan toplumlararası görü"meler! olum-
suz yönde etk!lemekted!r. Ayrıca, Avrupa B!rl!#!n!n bu tutumu, Kıbrıslı Rumların 



tahr!kkâr pol!t!kalarına cesaret vermekted!r. S-300 füzeler! konusu bu ba#lamda 
özell!kle öneml!d!r.

Do#u Akden!z’dek! stratej!k dengen!n de#!"t!r!lmes!ne yönel!k adımların böl-
ge barı"ı ve !st!krarı açısından tehd!t olu"turdu#unu b!r kere daha hatırlatmakta 
yarar görüyorum. Esasen, her !k! konuda da ne g!b! somut tedb!rler alaca#ımızı, 
en üst düzeyde yayınlanan ortak deklarasyonlarla ve açıklamalarla dünya kamu-
oyuna duyurmu" bulunuyoruz. Türk!ye’n!n kararlılı#ının sınanmasının büyük b!r 
hata olaca#ının altını özell!kle ç!zmek !st!yorum. (ANAP, DSP ve DTP sıralarından 
Alkı#lar)

Önümüzdek! yüzyıl dünyasında bel!rley!c! b!r jeopol!t!k alan hal!ne gelecek 
olan Avrasya’ya yönel!k pol!t!kalarımızı, !"b!rl!#! anlayı"ı ve dayanı"ma ruhuyla or-
tak refah perspekt!f!nde kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu co#rafyada ya"ayan karde" 
ülkelerle !l!"k!ler!m!z ortak tar!h!m!z ve kültür ba#larımız zem!n!nde hızla gel!"-
mekted!r. Aynı köklere, hars ve de#erlere sah!p !nsanların b!r araya gelmeler!nden, 
b!rb!rler!n! daha fazla tanımak ve b!rl!kte çalı"mak !stemeler!nden k!mse gocun-
mamalıdır. &u hususu b!r kere daha vurgulamakta yarar görüyorum: Türk dünyası 
b!r gerçekt!r; 11 m!lyon k!lometrekare üzer!nde ya"ayan 200 m!lyon !nsanın tar!h-
ler!n! yapan büyük "ahs!yetler, dü"ünürler, edeb!yatçılar, m!marlar, kültür adam-
ları ortak k!"!lerd!r. Bu büyük varlı#ın üyeler! b!r tara'an hukukî ve s!yasî alanda 
yen!den yapılanmalarını gerçekle"t!r!p m!llî devletler!n! kurarken, d!#er tara'an 
ekonom!ler!n! yen! dünya "artlarına uygun hale get!rmekted!rler. Sev!nçle ve gu-
rurla !fade ed!yorum: Bu ülkeler! her z!yaret!m!zde daha büyük gel!"meler görü-
yoruz. Türk!ye’n!n tek arzusu, bu karde" ulusların ba#ımsızlık ve egemenl!kler!n! 
koruyarak, kalkınmalarını sürdürmeler!, sah!p oldukları zeng!n do#al kaynakların 
da yardımıyla tam olarak kend! ayakları üzer!nde durab!lmeler!d!r. Bu hedef do#-
rultusunda çaba sarf etmeye, her türlü deste#! vermeye kararlıyız.

Üçüncü ülkeler! ve bölgedek! kom"ularımızı da aynı yönde b!rl!kte çalı"maya 
davet ve te"v!k ed!yoruz. Rusya !le ekonom!k !l!"k!ler!m!z ve !"b!rl!#!m!z her geçen 
gün daha da artmaktadır. Rusya’yı, bölgem!z!n ortak refahı ve !st!krarı do#rultu-
sunda, kar"ılıklı yarar !lkes! zem!n!nde, b!rl!kte çalı"aca#ımız b!r ortak olarak gö-
rüyoruz. Karaden!z ve Hazar havzalarının gel!"mes!nde, zeng!nle"mes!nde çıkarla-
rımızın çel!"med!#!ne, aks!ne b!rle"t!#!ne !nanıyoruz. $"b!rl!#! ruhunun ve ortaklık 
anlayı"ının, Rusya !le s!yasî !l!"k!ler!m!z!n !kl!m!ne de yapıcı etk!ler!n!n olaca#ını 
üm!t etmeye devam ed!yoruz.

Müttef!kler!m!zle b!rl!kte Par!s Z!rves!nde !mzaladı#ımız NATO-Rusya 
arasındak! Kurucu Senet, Avrupa’nın yapılanmasında tar!hî önem! ha!z b!r olay 
olmu"tur. Bu belgeyle, demokras!y! ben!msem!", barı" ve güvenl!k !ç!nde bütün-
le"m!" b!r Avrupa’nın yaratılmasında dev b!r adım atılmı", Avrupa’da, Rusya’yı da 
!ç!ne alan yen! b!r denge olu"turulmu"tur.

Z!rven!n ertes! günü Lahey’de katıldı#ımız Marshall Planının 50’nc! yıldönü-
mü törenler!, geçm!"te Avrupa ülkeler!n!n sava" sonrasında Avrupa’nın !marı !ç!n 
yaptıkları örnek dayanı"manın bugün de de#!"!k b!r ortam ve boyutta sürdürülme-
s! !ht!yacını ortaya koymu"tur.

Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le stratej!k ortaklı#ımızın g!derek daha sa#lam 
çıkar ve eylem beraberl!#! zem!n!nde gel!"mes!nden memnun!yet duyuyoruz. Bu 



!"b!rl!#!m!z!n daha da !ler!ye götürülmes!n!n önündek! engeller!n kaldırılması !ç!n 
Amer!ka B!rle"!k Devletler! yönet!m!n!n daha kararlı davranmasını bekl!yoruz.

$ran !le !l!"k!ler!m!z!n !y! kom"uluk sorumlulu#u, !ç!"ler!ne karı"mama !lkes! 
ve kar"ılıklı yarar zem!n!nde normalle"t!r!lmes! bölge !st!krarına katkı sa#layacak-
tır. Ancak, güvenl!k konularında mevcut !"b!rl!#! mekan!zmalarının mutlaka ve-
r!ml! b!r "ek!lde $"let!lmes! gerekmekted!r.

Irak’ın uluslararası toplumla arasındak! sorunu hâlâ çözüme kavu"turamamı" 
olması, bölge !st!krarını olumsuz yönde etk!lemekted!r. Özell!kle Kuzey Irak’tak! 
!kt!dar bo"lu#u, PKK terör örgütünün Türk!ye’ye yönel!k eylemler! !ç!n vasat olu"-
turmaktadır. Irak yönet!m!n!, Güvenl!k Konsey! kararlarına uyarak dünya !le ba-
rı"ması !ç!n uyarmaya devam ed!yoruz.

Sur!ye, terörü b!r dı"pol!t!ka aracı olarak kullanarak, ülkem!ze kar"ı hasmane 
b!r tutum !zlemeye devam etmekted!r; ayrıca, d!#er Arap ülkeler!n! de Türk!ye’ye 
kar"ı kı"kırtmaya devam etmekted!r. Bu tutumun, Sur!ye’ye sadece zarar verece#!n! 
b!r kere daha hatırlatmak !st!yoruz.

Mısır ve Ürdün’le !l!"k!ler!m!ze özel b!r önem ver!yoruz. Bu ülkelerle en üst 
düzeyde düzenl! temas ve !"b!rl!#! mekan!zmalarımız ver!ml! b!r "ek!lde !"lemekte-
d!r. Körfez ülkeler!yle de !l!"k!ler!m!z olumlu b!r yönde gel!"mekted!r. Bu yıl !ç!nde 
bu ülkeler! z!yaret edece#!z.

$sra!l !le !l!"k!ler!m!z!n h!çb!r "ek!lde Arap karde"ler!m!zle aramızdak! !l!"-
k!lere alternat!f olarak gel!"med!#!n!, aks!ne, bunun bölge !st!krarına katkı te"k!l 
ett!#!n! her düzeyde !zah ed!yoruz.

Esasen, $sra!l’le !l!"k! !ç!nde olan tek bölge ülkes! de Türk!ye de#!ld!r. Mısır’a 
yaptı#ım son z!yaret sırasında bu görü"ler!m!z!n anlayı"la kar"ılandı#ını gördüm; 
Ba"kan Mübarek, yaptı#ı açıklamada, bu konuya b!zzat açıklık get!rd!.

Öte yandan, Mart ayında Pak!stan’ın 50’nc! , Banglade"’!n 26’nc! ba#ımsızlık 
yıldönümler!n!, bu ülkelere yaptı#ım z!yaretlerde kutladık. H!nd!stan’ın A#ustos 
ayında kutladı#ı 50’nc! ba#ımsızlık yıldönümü törenler!ne !se Türk!ye Büyük M!l-
let Mecl!s! Ba"kanı Sayın Mustafa Kaleml! katıldı.

Alt-kıta ülkeler!yle köklü tar!hî ba#larımız vardır. Halklarımız ortak !nanç ve 
ortak kültürü payla"maktadır. M!llî mücadelem!z sırasında b!ze verd!kler! destekle 
gönüller!m!z! fethetm!"lerd!r. Yıllar sonra, Büyük Önder Mustafa Kemal, onlara 
!lham kayna#ı olmu"tur. H!nd!stan, Pak!stan ve Banglade" !le !l!"k!ler!m!z! der!n-
le"t!rmekte kararlıyız.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye, ça#da"la"ma ve aydınlanma projes!ne ba#lılı#ıyla, yet!"m!" zeng!n 

!nsan kaynaklarıyla, d!nam!k ve yaratıcı g!r!"!mc!ler!yle, 100 m!lyar dolara do#ru 
yol alan dı" t!caret hacm!yle, yüksek rekabet gücüyle, !let!"!m ve ula"ım alanın-
da bölgelerarası b!r merkez hüv!yet!n! kazanmasıyla, yen! enerj! co#rafyalarının 
dünya !le bütünle"mes!n! sa#layacak konumuyla demokrat!k ülkeler cam!asının 
onurlu ve saygın b!r üyes! olarak yoluna devam edecekt!r.

Türk!ye, ekonom!k alanda küreselle"men!n gerekt!rd!#! açılımları sürdürür-
ken, hukuk alanındak! evrenselle"me hede%er! do#rultusunda da aynı kararlılıkta 



yürüme !rades!ne sah!pt!r. Bu !k! boyutun, ça#da" dünyanın vazgeç!lmez unsur-
larını olu"turdu#unun h!çb!r "ek!lde unutulmaması gerek!r. Atatürk’ün eser! olan 
Türk!ye’de bu yönde güçlü b!r toplumsal !rade mevcuttur.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n gündem!nde !ç güvenl!k sorunu, hâlâ öneml! b!r yer !"gal ed!yor. 

Bölücü terör hareket!yle çok c!ddî b!r mücadele yapılmı"tır. Bu mücadele, tama-
men hukukun !ç!nde kalarak, devlet!n me"ru organları, me"ru güvenl!k güçler! 
mar!fet!yle yapılmı" ve yapılmaktadır.

15 A#ustos 1984’ten 1 Eylül 1997’ye kadar geçen devrede: Güvenl!k güçler!m!z 
4 b!n 389 "eh!t, 8 b!n 768 yaralı verm!"t!r. S!v!l halkın u#radı#ı tecavüzler sonucu 3 
b!n 965 vatanda"ımız "eh!t olmu", 4 b!n 540 vatanda"ımız da yaralanmı"tır.

Terör!stler !se, 19 b!n 635 zay!at verm!"lerd!r. Bunların 14 b!n 836’sı ölü, 399’u 
yaralı, 2 b!n 702’s! de sa# ele geçm!", 1698 k!"! de tesl!m olmu"tur. Bölücü terör 
örgütünün, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n ülkes! ve m!llet!yle bölünmez bütün-
lü#ünü, ün!ter vasfını, demokrat!k parlamenter düzen!n! ortadan kaldırma gayret-
ler!, güvenl!k güçler!m!z!n me"ru mücadeles!yle kontrol ed!leb!l!r b!r düzeye !nm!" 
bulunmaktadır. Türk!ye’n!n ün!ter devlet olma "ekl!ndek! tar!hî terc!h! ve ulusal 
uzla"ması, $st!klal Sava"ımız sonunda olu"mu" b!r durumdur. Cumhur!yet!m!z!n 
uzun tar!h! !ç!nde gel!"m!" ve Anayasamızın temel! olmu" bu terc!h!n, h!çb!r et-
kenle de#!"t!r!lmes! söz konusu de#!ld!r. Devlet!n resmî d!l!, bayra#ı, n!tel!kler!, sı-
nırları ve Türk!ye Cumhur!yet!n!n egemenl!k hakları her türlü tartı"manın dı"ında 
ve üstünded!r. (ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarından Alkı#lar) Türk!ye’n!n ün!ter, 
demokrat!k ve la!k n!tel!kler!n!n muhafaza ed!lece#!nden, tar!hsel ve geleneksel 
m!llî b!rl!k ve beraberl!#!m!z!n korunaca#ından herkes em!n olmalıdır. Türk Dev-
let!n!n anayasal düzen!n!n ve bölünmez bütünlü#ünün her "art altında sonuna ka-
dar savunulmasına ve kes!nl!kle korunmasına kararlıyız.

Devlet terörle mücadales!nde ba"arılı olmu" ve ülken!n her kö"es!nde kanun, 
n!zam hâk!m!yet!n! mutlak olarak sa#lamı" bulunmaktadır. Bundan sonra hedef, 
terörle mücadelen!n n!haî sonuç alınana kadar aralıksız sürdürülmes! yanında, te-
rörden zarar görmü" bölgeler!m!z!n d!#er bölgelerle olan sosyoekonom!k farklılık-
larının ortadan kaldırılması ve !st!krarlı b!r ekonom!k yapıya kavu"turulmasıdır.

Bu maksatla uygulamaya konulmakta olan tedb!rler!n, bölgede normal duru-
ma dönülmey! kolayla"tıraca#ı ku"kusuzdur.

Türk!ye’ye terörle mücadeles!nde !l!"k!n olarak s!yasî maksatlarla yönelt!len 
!nsan hakları ve demokrat!kle"me konularındak! ele"t!r!lere kar"ı, !nsan hakları 
!hlaller!n!n önlenmes!n!n en öneml! tedb!r! olan açık rej!m!n Türk!ye’de mevcut 
bulundu#u, demokras!n!n b!r ülken!n ve halkın bölünmes!n!n gerekçes! olamaya-
ca#ı, !nsan hakları ve demokrat!kle"me konularında Türk!ye’n!n attı#ı adımların 
ba"ta kend! halkını memnun etme amacı ta"ıdı#ı anlatılmakta ve !lg!l! dı" çevrele-
r!n aydınlatılmasına sabırla devam olunmaktadır. Müteadd!t te"ebbüs ve gayretlere 
ra#men, Türk!ye’n!n mücadele etmekte oldu#u teröre aralarında kom"u ve hatta 
müttef!k!m!z olan ülkeler!n de bulundu#u bazı memleketler dı" yardım ve destek 
vermey! ese%e sürdürmekted!rler.



Terör konusundak! sözler!me son ver!rken, ülke !ç!nde ve dı"ında gayet ba"a-
rılı operasyonlar sürdüren Türk S!lahlı Kuvvetler!ne, d!#er tüm güvenl!k güçler!ne, 
m!lletçe topyekûn göster!len b!rl!k ve beraberl!#e, kutsal vatanımızın güvenl!#!n!n 
ve huzurunun bekç!ler! kahraman evlatlarımıza, huzurunuzda te"ekkür ed!yor, 
"eh!tler!m!z! rahmet, gaz!ler!m!z! m!nnetle anıyorum. (Alkı#lar) Yüce Mecl!se, bu 
ülken!n kahraman askerler!ne ve güvenl!k güçler!ne her zaman sa#ladı#ı destekten 
ötürü de s!zlere, hep!n!ze te"ekkürler!m! sunuyorum.

Bu arada, cumhur!yet!n temel n!tel!kler!nden olan la!kl!#e kar"ı bazı tezahür-
ler, !rt!ca tehl!kes!yle !lg!l! kaygılar yaratmı"tır. Türk!ye Cumhur!yet!n!n kanunları 
ve cumhur!yet adl!yes!, her türlü rej!m kar"ıtı olayı tes!rs!z hale get!recek güçted!r.

Ayrıca, yet!"m!" bulunan cumhur!yet nes!ller!, Büyük Atatürk’ün kurdu#u 
demokrat!k, la!k cumhur!yete sah!pt!r. Parlamentomuzun, basınımızın, halkımı-
zın uyanıklı#ı ve devlet!m!z!n kanun uygulayıcılarının görev b!l!nc!, rej!m!n de, 
devlet!n de tem!natıdır. Demokrat!k, la!k cumhur!yet sonsuza kadar ya"ayacaktır. 
(ANAP, DSP, CHP ve DTP sıralarından Alkı#lar)

Ülkem!z!n çok öneml! b!r güncel sorunu da traf!k kazalarıdır; traf!k terörü 
demek daha do#rudur. Bu konuda pek çok gayret sarf ed!lm!" olmasına ve Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n, lüzum görülen yasaları her defasında çok çabuk çıkarmı" 
bulunmasına ra#men, traf!k kazaları, çok büyük acılara sebep olmaya devam et-
mekted!r. Her ay ortalama 600 vatanda"ımız, hayatını kaybetmekte, her yıl 7-8 b!n 
vatanda"ımız "eh!t olmaktadır, traf!k "eh!d!. Türk!ye, bu hususta tedb!rler almaya 
devam edecekt!r. Bu tedb!rler!n ba"ında, sanıyorum k!, Türk vatanda"ına kend! 
hayatının de#er!n! b!lme b!l!nc!n! a"ılamak gelmekted!r.

Yüce Mecl!s!n d!kkat!ne get!rmek !sted!#!m d!#er b!r konu da, uyu"turucu 
sorunudur. Aslında bu sorun, dı" ve !ç ba#lantıları, Türk!ye’de uyu"turucu ba#ım-
lılı#ının yaygınla"tırılmasına dönük örgütlü gayretler!n amaçları !t!bar!yle çok bo-
yutlu b!r n!tel!k kazanmaktadır. Türk halkının, son dönemlere kadar, uyu"turucu 
madde ba#ımlılı#ı konusunda yaygın ve c!ddî b!r sorunu olmamı"tır.

Son yıllarda uyu"turucu alı"kanlı#ının çe"!tl! amaçlarla Türk!ye’de yerle"t!r!l-
mes! çabalarının artmakta oldu#unu mü"ahede ed!yoruz. Devlet!n bütün organla-
rını, bütün makamları, a!leler!, herkes! ve basınımızı uyu"turucu konusunda uya-
nık olmaya, d!kkatl! olmaya ve hassas olmaya ça#ırıyorum.

Ülkem!z!n d!#er b!r güncel konusu çevre sorunudur. Nüfusumuz arttıkça, sa-
nay!m!z gel!"t!kçe, hızlı kentle"me sürec! kaçınılmaz hale geld!kçe, havayı, suyu, 
topra#ı, ye"!l! korumak, ya"atmak, tem!z tutmak fevkalade zorla"mı"tır. Onun 
!ç!nd!r k!, e#er, b!r gün b!r yudum suya, b!r d!l!m ekme#e ve b!r soluk havaya muh-
taç olmak !stem!yorsak, bu çevre sorunu denen !"e, devletçe ve m!lletçe gerekl! 
önem! vermem!z lazımdır. Orman yangınları ve erozyonun sebep oldu#u kayıp-
lar çok büyüktür. B!l!nd!#! g!b!, bu ülken!n tab!î kaynakları b!ze a!t de#!ld!r; b!z 
bunları gelecek nes!llerden ödünç almı"ızdır. B!naenaleyh, her "ey!, b!z!m dey!p 
tüketmem!z, gelecek nes!llere b!r "ey bırakmamamız, b!z!m herhalde !y! b!r "ek!lde 
anılmamız anlamına gelmeyecekt!r. Onun !ç!nd!r k!, bu çevre sorunları üzer!nde, 
b!r m!llî dava olarak, erozyon üzer!nde, ormanla"tırma üzer!nde, ye"!lle"t!rme üze-
r!nde durmamızın de#er!ne !"aret etmek !st!yorum.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye, dünyanın en hassas s!yasî, askerî ve ekonom!k fay hattı üzer!nde bu-

lunmaktadır. D!#er tara'an, Türk!ye halen çok yönlü, karma"ık ve de#!"ken güven-
l!k sorunlarıyla kar"ı kar"ıya bulunmaktadır. Bugün !ç!n NATO’da b!r kanat üyes! 
olma durumundan çıkıp, b!r cephe ülkes! durumuna gelen Türk!ye’n!n yüz yüze 
bulundu#u r!sk ve tehd!tler geçm!"tek!nden oldukça farklıdır. Türk!ye’n!n güven-
l!#!ne yönel!k tehl!keler artık esk!den oldu#u g!b! sadece potans!yel tehd!t te"k!l 
edeb!lecek ülkeler!n askerî güçler!n! de#!l, aynı zamanda bu ülkelerdek! pol!t!k, 
ekonom!k ve sosyal !st!krarsızlıklarını, sınır anla"mazlıklarını, etn!k ve a"ırı m!ll!-
yetç!l!k çatı"malarını, ülke !ç! ve bölgeye yönel!k !kt!dar ve nüfuz mücadeleler!n!, 
do#al kaynakların payla"ılmasını, köktend!nc!l!#!, terör!zm! ve k!tlesel göç r!sk!n! 
de !ht!va etmekted!r.

Etrafındak! uluslararası ortamın bel!rs!zl!klerle, !st!krarsızlıklarla, !ht!laf ve 
çatı"malarla, ayrıca potans!yel r!sk ve tehd!tlerle dolu olması kar"ısında, Türk!ye’n!n 
savunma s!yaset!n!n!n dayandı#ı temel dü"ünce, S!lahlı Kuvvetler!m!z!, d!#er m!llî 
güç unsurlarıyla b!rl!kte, yurdumuza yönel!k !ç ve dı" tehd!tler! caydıracak, emn!-
yetle savunacak ve m!llî çıkarlarımızı koruyacak modern güç ve kudrette !dame 
etmekt!r.

Bütün dünyadak! s!lahlı kuvvetler!n azaltılması, savunma harcamalarının 
kısılması ve askerl!k süreler!n!n !nd!r!lmes! e#!l!m!ne Türk!ye de genel olarak uy-
makla b!rl!kte, mevcut bel!rs!zl!k ve r!sk ortamı d!kkate alınarak, bu konularda 
ölçülü hareket etme, savunma gücünü elde bulundurma ve gel!"t!rme, d!kkatl!l!#! 
elden bırakmama kararlılı#ı !ç!nde bulunulmaktadır.

Güçlü b!r demokras!, güçlü b!r ekonom!, güçlü b!r savunma "ekl!nde !fade 
ett!#!m!z altın üçgen, Türk!ye’n!n m!llî güvenl!#!n!n en vec!z tanımıdır.

Türk!ye’n!n hedef!, 2000’l! yılların !ht!yaçlarını göz önünde tutarak, daha kü-
çük, ancak daha güçlü, ate", manevra ve hazırlık durumu daha yüksek, modern s!-
lahlı kuvvetlere sah!p olmaktır. Türk!ye, cumhur!yet!n kurulu"undan ber!, savun-
ma gücünün gel!"t!r!lmes!ne büyük önem verm!", yayılmacı b!r pol!t!kayı de#!l, 
caydırıcılı#ı sa#layan, barı"ı koruyan ve kend!s!n! devamlı yen!leyerek modernle-
"en b!r savunma gücünü kurmu" ve devam ett!rm!"t!r..

Devlet!m!z!n omurgası mesabes!nde olan S!lahlı Kuvvetler!m!z, bu ülken!n 
sınırlarını, ba#ımsızlı#ını savunma !ht!yacı do#arsa, bu görev! eks!ks!z ve ba"arıyla 
yapacak güce sah!p bulunmaktadır. Ordumuz, demokrat b!r ülken!n, demokrat b!r 
m!llet!n ve demokrat b!r devlet!n ordusudur. (ANAP, DSP, CHP ve DTP sıraların-
dan Alkı#lar) Türk M!llet!, kend! özü olan S!lahlı Kuvvetler!ne her zaman güven-
m!", onu her zaman kucaklamı"tır.

Türk S!lahlı Kuvvetler!, m!llet!n b!rl!k ve bütünlü#ünü perç!nle"t!ren b!r un-
surdur. Türk S!lahlı Kuvvetler!, m!llî b!r ordu olarak, dünyadak! en d!s!pl!nl!, en 
!y! e#!t!m görmü", en !y! donatılmı" b!rkaç ordudan b!r!d!r; dünya çapında !t!bar 
sah!b!d!r. Avrupa’da, !tt!fak !ç!nde, en büyük orduya Türk!ye sah!p bulunmaktadır. 
Türk S!lahlı Kuvvetler!, bölgevî barı"çı rolüne !laveten, uluslar arası !ht!la%arda, 
barı"ı koruma harekâtlarına !"t!rak ederek, dünyadak! barı" ve !st!krara da katkıda 
bulunmaktadır. Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, reorgan!zasyon ve modern!zasyon da-
h!l, her türlü !ht!yaçlarının, artırılan savunma bütçeler! !ç!nde, devlet!m!zce hızla 
kar"ılanmasına devam ed!lmes! gere#!ne !"aret etmek !st!yorum.



Türk Savunma Sanay!!n!n, S!lahlı Kuvvetler!n ça#da" !ht!yaçlarına cevap vere-
b!lecek yüksek teknoloj! ürünü s!lah ve malzeme s!stemler!n!n öneml! b!r bölümü-
nü yurt !ç!nde üreteb!lecek düzeye çıkarılması, böylece dı" ba#ımlılı#ın azaltılması 
ve caydırıcılı#a katkıda bulunulması, savunma s!yaset!m!z!n öneml! b!r unsurunu 
te"k!l etmekted!r. Halen yürütülen üret!m programlarının boyutu, Türk!ye’de mo-
dern b!r savunma sanay!! altyapısı kuruldu#una ve mü"ahhas ürünler!n! vermeye 
ba"ladı#ına !"aret etmekted!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n bazı ekonom!k, sosyal ve güncel sorunlarına temas etmek !st!yo-

rum. Bu sorunların h!çb!r!s! b!r günde meydana gelm!" de#!ld!r. Hükümetler!n 
programlarında bu sorunlara temas ed!lm!", bunların çareler! söylenm!" olmasına 
ra#men, bunların tekrar altını ç!zmek !st!yorum.

Bu sorunların ba"ında, h!ç "üphes!z k!, yıllardır süren en%asyon gelmekted!r. 
En%asyon, sarf ed!len bütün gayretlere ra#men, !sten!len sev!yelere !nd!r!lemem!" 
ve uzunca süred!r 70’ler c!varında dola"ır olmu"tur. OECD ülkeler!nde ortalama 
yıllık en%asyonun yüzde 2,5-3 arasında oldu#u dü"ünülürse, b!z!m, ondan 20-30 
kat fazla en%asyonu ta"ımamızın, herhalde b!r hüner olmadı#ı ortaya çıkar. Enf-
lasyonun toplum !ç!ndek! tahr!batı büyüktür ve büyük olmu"tur. Halkın, paraya 
olan güven!n! azaltmı", gel!r da#ılımını daha da çarpıkla"tırmı", ya"amı çok güç-
le"t!rm!"t!r.

Eldek! mevcut b!lg!lere göre, gel!r da#ılımdak! durum !ç açıcı de#!ld!r. Gayr! 
safî m!llî hâsıladan alt gel!rdek! yüzde 10’luk kes!m, yüzde 1,9 -buna d!kkat ed!n, 
d!kkat!n!z! çek!yorum, yüzde 1,9- en üst gel!rdek! yüzde 10’luk kes!m, yüzde 34 
pay almaktadır. D!kkat!n!z! çekt!#!m nokta, yüzde 10’luk kes!m!n yüzde 1,9; en 
dü"ük yüzde 20 !se yüzde 5,2; en yüksek yüzde 20, yüzde 49,9 pay almaktadır. B!-
naenaleyh, yan!, gayr! safî m!llî hâsılanın yüzde 80’!n! nüfusun yarısı, yüzde 20’s!n! 
d!#er yarısı almaktadır ve burada, alt sınırların sefalet sınırları noktasına varma-
ması !ç!n gayretler sarf ed!lmeye devam ed!l!yor.

Bu çarpıklık, gün meseles! de#!ld!r, b!r günde de düzelt!lecek g!b! de#!ld!r 
-k!mse, üstüne, h!çb!r "ey alınmasın- ama, sanıyorum k!, s!yasetüstü b!r m!llî me-
sele olarak, Mecl!s!m!z!n önünde, m!llet!m!z!n önünde durmaktadır.

$"s!zl!k, Türk!ye’n!n d!#er b!r öneml! sorunudur. $"s!zl!k oranı b!r hayl! yük-
sekt!r, !"s!zl!k s!gortası da yoktur. Bu, çok öneml! b!r sosyal yaradır. Gönül !ster k!, 
devlet!m!z!n malî takat!, b!r an evvel, !"s!zl!k s!gortasını kademel! b!r "ek!lde koya-
b!lme !mkânını Parlamentomuza vers!n. Ayrıca, toplam !st!hdamın yarısına yakını 
tarım sektöründed!r. Tarım sektöründek! !st!hdamın ne kadar dü"ük b!r gel!r !fade 
ett!#! de ortadadır.

B!naenaleyh, Türk!ye’de, adam ba"ına yıllık gel!r! 500 doların altında ya"ayan 
vatanda"lar var mı; evet, Türk!ye’n!n, bugün 5 b!n dolara çıkmı" satın alma gücü 
kar"ısında, 500 doların altında yıllık gel!rle ya"ayan vatanda"lar b!r sosyal prob-
lemd!r. Ben, bu Yüce Mecl!s!n önünde, bu sosyal probleme parmak basıyorum.

Kalkınmı"lık farklılıkları, Türk!ye’n!n b!r d!#er öneml! sorunudur. Bu, sadece 
do#u-batı meseles! de de#!ld!r; ama, aslında, Türk!ye’n!n da#lık bölgeler!yle ovalık 
bölgeler! arasında ve b!r m!ktar sah!l bölgeler! arasında, b!r m!ktar sanay!n!n g!r-



d!#! bölgeler arasında, g!rmed!#! bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır. Do#al 
ve toplumsal kaynakların mekân üzer!nde da#ılımı mutlak anlamda e"!tl!k arz et-
med!#!nden, kalkınma, dengel! b!r süreçten geçmemekted!r.

Bölgesel gel!"me, kamu ve özel sektörün b!rl!ktel!#! ve etk!nl!#! ölçüsünde ba-
"arılı olacaktır.

Kamu sektörünün, bölgesel dengeler! sa#lama amacıyla kaynak da#ılımına 
yön vermed!#! durumlarda, p!yasa güçler!n!n bunu tek ba"ına götürmes! müm-
kün de#!ld!r; yan!, hâlâ, b!z!m, kalkınmamı", kalkınma farklılı#ı bulunan bölgeler 
!ç!n, meseley!, sadece p!yasa ekonom!s!ne terk ed!p çıkmamız mümkün de#!ld!r; 
devlet!n buralarda öneml! rol oynamaya devam etmes! lazımdır. Ekonom!k açıdan, 
p!yasa ko"ulları altında b!r !"letme !ç!n en uygun kurulu" yer!, do#al olarak mal!-
yetler!n en dü"ük oldu#u yerd!r; ama, mal!yetler!n en dü"ük oldu#u yer, her zaman 
kalkınmamı" bölgelere rastlamayab!l!r.

Terörle mücadelen!n ba"arılı b!r noktaya gelm!" olması, Türk!ye’n!n b!lhassa 
do#u ve güneydo#u bölgeler!nde yen! b!r kalkınma stratej!s! uygulamasını zarurî 
kılmaktadır. Do#u ve Güneydo#u Anadolu’nun b!rçok yöreler!nde sanay!le"meye 
büyük b!r heves vardır.

Burada, devlet!n ve yerel yönet!mler!n hatırı sayılır te"v!klere ba"vurması 
fevkalade zamanlıdır. Esasen Hükümet, bu hususta b!rçok tedb!rler! kamuoyunun 
önünde !fade etm!"t!r. Ben, burada, b!lhassa sanay!le"meyle !lg!l! tedb!rler mese-
les!nde b!r "ey! Mecl!s!m!z!n nazarı d!kkat!ne get!rmek !st!yorum. Sanay!le"me; 
b!lhassa güneydo#u !ller!m!zde fevkalade güzel g!d!yor. Bunu ısıtmak lazım. Üç 
tane tedb!r! Hükümet de dü"ünüyor ve karara da ba#lamı"tır. Parasız arsa tem!n!. 
Bu, fevkalade öneml!, fevkalade de#erl! b!r tedb!r. Yüzde 30’a kadar elektr!k ucuz-
lu#u ve 10 seneye kadar -3 seneden ba"layıp, 10 seneye kadar- verg! muaf!yet!. Ben, 
bunları, Yüce Mecl!s!n önünde artırıyorum; yan! "öyle artırıyorum: E#er b!r tedb!r 
olacaksa, bence, tedb!r dozunda olmalı. &!md!, esasen buralarda sanay! yok... Sa-
nay! olmadı#ına göre, verg! m! alıyoruz? Verg! falan almıyoruz... Sanay! olursa b!r 
gün, verg! alırız.

B!naenaleyh, 3 sene verg! muaf!yet! de#!l, gayet cesurca çıkıp, 10 sene, bu böl-
gelere verg! muaf!yet! get!rmek lazım. (Alkı#lar) Yüzde 30 elektr!k !nd!r!m! de#!l, 
yüzde 50 elektr!k !nd!r!m! get!rmek lazım ve bedava arsa get!rmek lazım. Görecek-
s!n!z, üç be" sene zarfında buralarda sanay! fı"kıracaktır.

D!#er b!r sorun sa#lık h!zmetler!d!r. B!rle"m!" M!lletler 2000’l! yılların ba-
"ında herkese sa#lık h!zmet! ver!lmes!n! slogan olarak ben!msem!"t!r. Bugün, tüm 
ülkeler, de#!"en "artlara uyum göstereb!lmek ve vatanda"larına sosyal b!r sektör 
olarak sa#lık h!zmetler!nde en !y!y! sa#layab!lmek !ç!n, sa#lık s!stemler!n! gözden 
geç!rmekted!rler. Türk!ye’n!n, genel reform !ht!yacı !çer!s!nde, sa#lık alanında ge-
n!" kapsamlı b!r reform yapılması "arttır ve Türk!ye’ye, b!r sa#lık s!gortası reformu 
get!r!nceye kadar da ye"!l kartı devam ett!rmel!d!r.

Türk!ye’n!n b!r d!#er sorunu köy h!zmetler!d!r. 76 b!n 457 adet kırsal yerle"!m 
var. Bu kırsal yerle"!m!n hemen hemen tümüne meden! h!zmetler götürülmü"tür. 
Kırsal alanda ya"ayan nüfusun b!r kısmı hâlâ !çme suyundan mahrumdur. Hükü-
metler tarafından b!r seferberl!k yürütülüyordu; bu seferberl!#!n yürütülüp, !çme-
suyundan mahrum köyler!n !çmesuyuna kavu"mu" hale get!r!lmes! "arttır.



Bunların b!r kısmında f!z!kî !mkânsızlıklar vardır; çünkü, köy, çok küçüktür, 
çok yen!d!r, h!ç suyu olmayan b!r yere kurulmu"tur; ama, ne yapıp yapıp bu köyün 
yer!n! de#!"t!rmek veya ba"ka b!r "ey yapmak ve böyle b!r ça#da, Türk!ye’de, suyu 
olmayan !nsan olayını ortadan kaldırmak lazımdır.

Kalkınma hamlem!z!n darbo#azlarıyla !lg!l! bazı dü"ünceler!m! söylemek 
!st!yorum. Bunların ba"ında, kamu mal!yes!n!n sa#lıklı hale get!r!lmes!, herkes!n 
b!ld!#! ödemeler denges!n!n korunması -çok önems!yorum- !hracat seferberl!#!n!n 
devamı -bunu da çok önems!yorum- özelle"t!rmen!n çabukla"tırılması, sanay!le"-
men!n süratle devamı, daha çok yatırım yapılması gelmekted!r.

$hale s!stem!n!n "e*a%a"tırılması, y!ne, devlet!n öneml! sorunları arasında-
dır. Altyapı darbo#azları !se, mutlaka, kısa zamanda a"ılması gereken b!r önem 
arz etmekted!r. Altyapı yatırımları, genell!kle, bu zamana kadar, devlet tarafından 
yapılagelm!"t!r. Devlet!n el!ndek! yatırım programı, 5 b!nden fazla projey! !çer-
mekted!r ve yapılan hesaplara göre, devlet!n ba"ladı#ı projeler!n b!t!r!lmes! !ç!n on 
!lâ on!k! sene lazımdır. Böyle b!r yatırım yükü altında bulunan devlet!n, b!lhassa, 
darbo#azları b!r seferberl!k yapıp a"ması lazım; darbo#azlar da b!raz buradan !ler! 
gelm!"t!r.

Darbo#azların ba"ında enerj! darbo#azı gel!yor. Türk!ye, 100 m!lyar k!lovat/
saat c!varında elektr!k üretmeye g!d!yor; ama, daha bugünden, 6-7 m!lyar k!lovat/
saat elektr!k !ht!yacı darbo#azına g!rm!"t!r. Türk!ye’de meydana gelen sanay! pat-
laması e#er enerj! darbo#azıyla engellen!rse, Türk!ye’n!n kalkınması engellenm!" 
olacaktır. Ne yapıp yapıp, Mecl!s!m!z!n, Hükümet!m!ze, hükümetler!m!ze destek 
vermes!; ne yapıp yapıp, bu enerj! darbo#azını a"acak cesur tedb!rler!n alınması 
"arttır. $ster devlet yatırımı, !ster yap-!"let-devret, !ster yap-!"let, !ster k!raya ver, !s-
ter otoprodüktör, bütün !mkânların kullanılması lazım. Bunca sene u#ra"tık sanay! 
olsun d!ye; sanay! oluyor; sanay! oluyor, bu defa elektr!k sıkıntısıyla kar"ı kar"ıya 
kalıyoruz. B!rçok sanay! mamulünde –metalürj! har!ç- elektr!#!n payı yüzde 5’!n 
altındadır. Mesele, elektr!#!n f!yatı de#!ld!r, elektr!#!n varlı#ıdır; yoksa, o sanay!! 
yapmak mümkün de#!ld!r. Bu hususu, Yüce Mecl!s!n d!kkat!ne b!r defa daha ge-
t!r!yorum.

Keza, Türk!ye, her buldu#u yerden gaz almalıdır; Orta Asya’dan almalıdır, 
Rusya’dan almalıdır, $ran’dan almalıdır, Irak’tan almalıdır, Hazar Den!z!nden al-
malıdır, nereden buluyorsa gaz almalıdır; çünkü, bugün, a"a#ı yukarı, Türk!ye’n!n 
el!nde 6 !lâ 9 m!lyar metrem!kâp gaz var, 20 m!lyar metrem!kâp gaza !ht!yaç var. 
Onun !ç!n, tab!î gaz, Türk!ye’n!n kalkınma !ht!yacını fevkalade kısıtlar hale gel-
m!"t!r. Önümüzdek! on yıl zarfında Türk!ye, senede 2 !lâ 2,5 m!lyar dolar, enerj! 
yatırımlarına para yatırmak durumundadır; e#er bunu yapamazsa, Türk!ye’n!n be" 
altı sene sonrak! kalkınması adamakıllı engellenm!" olacaktır.

Otoyollarımız, l!manlarımız, havayollarımız, yollarımız, haberle"me, !let!"!m, 
kentsel meseleler!m!z, altyapı sorunları olarak m!llet!m!z!n önünde duruyor, dev-
let!m!z!n önünde duruyor, hükümetler!m!z!n, Parlamentomuzun önünde duruyor, 
halkımızın önünde duruyor. B!naenaleyh, burada, darbo#azları a"arak g!tmem!z 
lazım.

Türk!ye, 69 tane ün!vers!te kurmaya g!r!"m!"t!r. Bu ün!vers!teler, Türk!ye’n!n 
çe"!tl! bölgeler!nded!r. Sanıyorum k!, ün!vers!te projes!, Türk!ye’n!n sah!p oldu#u 



en parlak projelerden b!r!s!d!r. Bu projeye, Türk!ye, önem vermeye devam etmel!-
d!r. Kars’ta, Ed!rne’de, Mu#la’da, Van’da ve Anadolu’nun çe"!tl! yerler!nde kurmaya 
çalı"tı#ımız ün!vers!teler!n heps! kurulup, ortaya çıkmalıdır. Büyük b!r gayret var-
dır, b!l!m adamlarımızı tebr!k ed!yorum, öncü b!l!m adamlarımızı tebr!k ed!yo-
rum; büyük b!r feragatla çalı"maktadırlar. Bundan 25-30 sene evvel ba"ladı#ımız 
ün!vers!teler!n ço#u çok !y! kurulmu"tur. G!d!n, bakın; Türk!yel!n, Kayser!’de çok 
güzel b!r ün!vers!tes! var, Çukurova’da çok güzel b!r ün!vers!tes! var, Samsun’da çok 
güzel b!r ün!vers!te var; S!vas’ta, Konya’da, Bursa’da, Esk!"eh!r’de çok güzel ün!ver-
s!teler var. Ün!vers!te, tab!î, gelenek !steyen b!r "ey; ama, y!rm! otuz sene zarfında, 
Türk!ye, çok güzel ün!vers!teler kurmu"tur. Yen! ba"ladı#ımız bu 25-30 ün!vers!te-
y! de kurup, ortaya çıkarmamız lazımdır. Türk!ye’de, 100 çocuktan 9’u ün!vers!te 
b!t!r!yor; böyle g!demey!z. $dd!a, 100 çocuktan 30’unun ün!vers!tey! b!t!rmes!d!r. 
$"te, onun !ç!n, bu ün!vers!teler!n b!r an evvel kurulup, ortaya çıkması lazımdır. B!r 
de, b!l!m!n, teknoloj!n!n, fenn!n, aynı zamanda kültürün, Türk!ye’n!n her tarafına 
yayılması lazım; yan!, b!l!m, fen, teknoloj!, kültür, spor ve güzel sanatlar, ülken!n 
üç büyük "ehr!n!n !nh!sarında olmamalıdır; her tarafına yayılmalıdır. $"te, o za-
man, Türk!ye çok güçlü olacaktır. Sanay!le"meye devam ed!yoruz. Organ!ze sanay! 
bölgeler!nde meydana gelen gel!"meler fevkalade, hep!m!z! rahatlatacak, hep!m!z! 
memnun edecek durumdadır. Be" altı sene zarfında, Adapazarı Sanay! Bölges!n!n 
b!r!nc! sanay! bölges!ndek! 61 parsel! satılmı"tır ve ço#u !n"a hal!nde, b!r kısmı da 
!n"a ed!lm!"t!r. $k!nc! sanay! bölges! alınmı", !k!nc! sanay! bölges!ndek! 105 parsel 
de satılmı"tır; "!md!, üçüncüsü aranmaktadır. Bunu devlet yapmıyor, bunu fertler 
yapıyor. Türk vatanda"ının, sanay!le"me üzer!ndek! heves!nden, kalkınma !ç!n ya-
rarlanmak lazımdır; bu, Türk!ye !ç!n çok büyük b!r "anstır.

Türk!ye’n!n tur!zm potans!yel! çok güzel gel!"!yor. Hede%eyel!m: 1 m!lyon ya-
tak; 25 m!lyon tur!st ve 15 m!lyar dolar tur!st parası... Buna er!"ece#!z. Halen, 500 
b!n yatak, 10 m!lyon tur!st ve 7 m!lyar dolar tur!st parasına er!"t!k. Bu, hayald! 
Türk!ye !ç!n. Burada gördü#ümüz gayret de, Türk!ye’n!n kalkınmasında fevkalade 
öneml! b!r yer! !ht!va etmekted!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
Tarım, Türk!ye’n!n önünde duran en öneml! meselelerden b!r!d!r. Geçen sene 

de söyled!m, daha uzun seneler söylenmel!; b!r defa söylen!nce olacak b!r "ey de#!l. 
Hep!n!z b!l!yorsunuz; ama hep beraber dü"ünmekte yarar var. Çünkü, Türk!ye nü-
fusunun yüzde 44’ü tarımda çalı"ıyor; köylü... Rakamlar ney! göster!rse gösters!n; 
yan!, 2 b!n nüfuslu yer! "eh!r de saysanız, nüfusun yüzde 44’ü geç!m!n! tarımdan 
sa#lıyor. Gayr! safî m!llî hâsıladan yüzde 44’ün aldı#ı yüzde 15’t!r. $"te, Türk!ye’n!n 
sorunu burada yatıyor. Türk tarımına randıman (ver!m) lazım. Türk tarımındak! 
nüfusu azaltmamız lazım. Ne zaman Türk tarımındak! nüfus yüzde 10’un altına 
dü"tü, !"te o zaman Türk!ye, ekonom!k devr!m!n! yapmı"tır.

GAP, gayet !y! b!r "ek!lde yürüyor ve Keban, Karakaya, Atatürk Barajları Tür-
k!ye elektr!#!n!n dörtte b!r!n! ver!yor; dördüncüsü B!rec!k, be"!nc!s! Karkamı" 
Barajları yürüyor. D!cle üzer!nde on seney! a"an süred!r yapılmakta olan -geçen 
sene de söyled!m- D!cle Kralkızı ve Batman Barajlarının bu sene dolması lazım. 
Üm!t ed!yorum k!, Ek!m!n sonuna do#ru her üç barajın da kapakları kapanacak 
ve dolacaktır. Bu, GAP Projem!z!n yen! b!r sa+asıdır ve fevkalade parlak net!celer 



verecekt!r. D!yarbakır ovalarında 3-4 m!lyon dönüm toprak vardır. Bu topraklar da 
Türk!ye’n!n en güzel topraklarıdır; hem drenaj bakımından, hem ver!m bakımın-
dan. Bu topraklara, gelecek senen!n ba"ından !t!baren su salınacaktır. B!r kısmını 
halk kend!s! kullanacak, b!r kısmı "ebekeyle olacaktır; ama, herhalde üç be" sene 
zarfında, D!yarbakır ovalarında, &anlıurfa ovalarında meydana get!rmeye çalı"tı-
#ımız manzarayı görece#!z.

&anlıurfa Haval!manı b!r an evvel !hale ed!lmel!d!r. &anlıurfa-Mard!n kanalı-
nın b!r kısmı, 60 k!lometres! !hale ed!lm!"t!r; öbür kısmı da b!r an evvel !hale ed!l-
mel!d!r. Türk!ye, 32 m!lyar dolar sarfı göze alıp g!r!"t!#! bu projeye, 16 m!lyar dolar 
sarf etm!"t!r. &!md!, yen!den 16 m!lyar dolar daha sarf etmes! lazım. Yalnız, proje 
gel!r ver!r hale gelm!"t!r; çünkü, sadece, elektr!#! -a"a#ı yukarı 25 m!lyar k!lovat/
saat elektr!k- hesaba vurdu#unuz takd!rde, b!rkaç m!lyar dolar oradan ver!yor.

Pamuk üret!m! de ba"lamı"tır. Çe"!tl! yörelerden devlet!n Haz!nes!ne gelecek 
paralarla, bu proje yürüyecek. 16 m!lyar doları daha yatırıp, bu projey! tamamla-
ması, Türk!ye’n!n gururu olacaktır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Sah!p oldu#u potans!yel, gel!"me !mkânları, ülken!n jeopol!t!#! ve jeostratej!-

s!yle Türk!ye, b!r caz!be merkez!d!r; !ler!, kalkınmı" ülkeler arasında yer almaya, en 
yakın ve en öneml! namzett!r.

Türk!ye, dünyada, nüfus !t!bar!yle 16’ncı, toprak büyüklü#ü !t!bar!yle 32’nc!, 
gayr! safî m!llî hâsıla bakımından da 19’uncu sırada yer alan büyük b!r ekonom!d!r. 
Daha ön sıralara geçmek, Türk!ye’n!n !dd!asıdır. Bunun ba"arılması, Türk!ye !ç!n 
b!r sınavdır.

$nsanlık, 2000’l! yılları, yen!den yapılanma, uyum ve atılım yüzyılı olarak 
algılamaktadır. Herkes, dorukta yer almanın yarı"ı !ç!nded!r. Türk!ye, bu yarı"ın 
dı"ında kalmayacaktır ve hak ett!#! yer! alacaktır. Bunun !ç!n ne yapmalıdır; ne 
yapılmalıdır? Kend! dü"ünceler!m! söylüyorum.

Demokrat!k rej!m tartı"maları, ülken!n gündem!nde artık yer almamalıdır 
2000’l! yıllarda; yan!, 2000’l! yıllara nasıl g!rel!m d!yorsanız, rej!m tartı"maları ar-
tık yer almamalı, rej!m sorunu memleket!m!z!n gündem!nden çıkmalı, destab!l!ze 
olma end!"eler! ger!de kalmalı; yan!, uçurumun kenarına mı geld!k, yıkılıyor mu-
yuz g!b!, parçalanıyor muyuz g!b! end!"eler herkes!n z!hn!nden çıkmalı. Türk!ye, 
demokras!de mükemmele er!"me çaba ve u#ra"ını aralıksız sürdürmel!. Türk!ye, 
daha !y! !"leyen b!r devlet!n gerekt!rd!#! reformları yapab!lmel!. H!ç k!mse bun-
dan alınmasın. Da!ma, !y!, aranacak; !y!, aranıyor. $y!y! aramaya kalkmak, her "ey! 
kötü saymak de#!l. Daha !y!y! aramak, daha !y!; daha !y!, m!llet!n hakkıdır çünkü. 
Yetk! ve sorumluluklarda desantral!zasyon yürürlü#e konmalı; yan!, 65 m!lyonluk 
Türk!ye’y! Ankara’dan !dare etmekte zorlu#umuz var. Yetk!... Hep bunları konu"-
tuk, bu kürsülerde çok konu"uldu, ben tekrarlıyorum bunları unutulmasın d!ye. 
Gerçekten, merkezî !dareler !le mahallî !dareler arasındak! yetk! ve sorumlulu#u 
Yüce Mecl!s ayarlamalı; bu, s!ze a!t b!r olay. Ankara’da toplanmı" bulunan bu yet-
k! yı#ılmasını da#ıtmalı. Böylece, ülken!n her kö"es!ndek! d!#er yönet!c!lere, yerel 
yönet!c!lere daha çok k!"!l!k gelecek, onların takatından daha çok faydalanaca#ız; 
halk, daha çok, daha çabuk h!zmet alacak.



Kuvvetler ayrılı#ının !"led!#!, devlet!n bütün kurumlarının görevler!n! yapa-
b!ld!#!, her kurumun yer!nde bu görev! yaptı#ı ahenkl! b!r çalı"manın gerçekle"t!-
r!lmes!, devlet reformunun hedef!d!r.

Adalet!n tevz!!, mutlaka çabukla"tırılmalı. Türk!ye, !nsan haklarını !hlal eden 
ülkeler arasında sayılmaktan mutlaka çıkmalı. Cumhur!yet!n temel n!tel!kler!n!n 
tartı"ılması, Türk!ye’n!n s!yasî gündem!nden çıkmalı. Türk!ye, demokrat!k, la!k, 
hukuk devlet! olan cumhur!yet!n etrafında toplanmalıdır. (ANAP, DSP, DTP ve 
CHP sıralarından Alkı#lar)

Ça#da", etk!n ve kapsamlı e#!t!m, gelecek yüzyıl Türk!yes!n!n en büyük serve-
t!d!r. Bu konuda çok c!ddî ve gelece#e yönel!k temeller atılmı"tır. Ülkem!z e#!t!m 
ve ö#ret!mde, bugün yakla"ık yüzde 8 olan okulönces! okulla"ma oranını yüzde 
15’!n üstüne çıkarmalı; !lkö#ret!mde yüzde 100 oranını devam ett!rmel!; ortaö#re-
t!mde halen yüzde 55 c!varında olan okulla"ma, yüzde 75’!n üstüne çıkmalı; yük-
sekö#ret!mdek! okulla"ma, yüzde 15’ten yüzde 30’un üstüne çıkmalı. Türk!ye’n!n 
2000’l! yıllardak! hedef! olarak bunları s!zlere aktarmak !st!yorum.

21’!nc! Yüzyılda Türk!ye, mutlaka !let!"!m ve b!lg! toplumu olab!lmel! ve tüm 
teknoloj!s!n! buna göre, yen!den, günün "artlarına uydurab!lmel!. Her anlamda 
hür ve özgür medya, rej!m!n en temel güvenceler!nden b!r!d!r. Medya, kamuoyu-
nu aydınlatan, yönlend!ren !"lev!n!, ancak yasal ve ekonom!k ba#ımsızlık !ç!nde 
yapab!l!r. 21’!nc! Yüzyıl Türk!yes!, ekonom!k ve malî alanlarda ve g!r!"!mc!l!kte 
uluslararası duvarları a"mı" b!r Türk!ye olmalı.

Refahın tabana yayıldı#ı toplumun tüm katmanlarının akt!f olarak ekonom!k 
faal!yete katıldı#ı b!r toplumsal adalet Türk!yes!, herkes!n en büyük güvences!d!r.

Türk ekonom!s!n!n daha sa#lıklı b!r yapıya kavu"ması !ç!n, halen yüzde 40 
c!varında olan tarım nüfusu oranı, !lk sa+ada yüzde 20’ye, onu tak!ben de yüzde 
10’a !nd!r!lmel!.

Türk!ye, 2000’l! yıllarda yapısal !"s!zl!k sorununu halletm!" ve !"s!zl!k konusu-
nu ekonom!n!n normal !"ley!"! !ç!nde gel!"m!" ekonom!lerde makul kabul ed!len 
boyutlara !nd!rm!" olmalı.

Ülkem!z, sanay!le"me hamles!n!, dünyayla rekabet edeb!l!r b!r sanay! yapı-
sı !ç!nde devam ett!reb!lmel!. Türk!ye, ula"tırma, enerj!, haberle"me, !let!"!m ve 
kentsel temel altyapı konularında darbo#azlara g!rmemel!; özelle"t!rme tümüyle 
gerçekle"t!r!lmel!.

Türk!ye, ekonom!k büyümes!n!, hızla, kalkınmasının gerekt!rd!#! sev!yelerde 
gerçekle"t!rmel!.

Türk!ye, bütün vatanda"larını, sosyal güvenl!k "ems!yes! altına almalı, Türk!-
ye, bütün vatanda"larını, sa#lık s!gortası "ems!yes! altına almalıdır.

N!hayet, yurt dı"ına tamamen açılmı" b!r Türk!ye; yurt dı"ında, d!nam!k b!r 
Türk özel g!r!"!m! küreselle"meye katkı sa#layacaktır; yan!, bugün, be" kıtaya mal 
satan Türk!ye, be" kıtada !"adamları, be" kıtada b!l!m adamları bulunan b!r Türk!ye 
hal!ne gelmel! ve dünyayla böylece kucakla"malı. Bunlar zor de#!l, bunların çok 
öneml! mesafeler!n! almı"ızdır. Yan!, ben!m !sted!#!m "ey, bu !st!kamettek! gayret-
ler!m!z! sürdürmekt!r.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bütün gayretler, Büyük Atatürk’ün kurdu#u, ça#da" Türk!ye Cumhur!yet! 

Devlet!n! güçlend!rmek ve Türk M!llet!n! refah ve mutlulu#a ula"tırmak !ç!nd!r. 
Cumhur!yet!n uygarlık mücadeles!n!n hedef! olan bu gayeye er!"mek !ç!n, "evkle, 
hevesle gayret sarf eden s!zler! kutluyorum. D!rl!k, düzenl!k, beraberl!k, karde"l!k 
!çer!s!nde çalı"an m!llet!m!z, demokrat büyük Türk!ye’y! mutlaka yapacaktır. Ce-
nabı Allah, m!llet!m!z!n ve hep!n!z!n yardımcısı olsun. Hep!n!z! saygıyla selamlı-
yorum. (Ayakta Alkı#lar)



Y"rm"nc" Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 1998 Per"embe

B!r!nc! Oturum 
Açılma Saat!: 15:00 

Ba"kan: H!kmet Çet!n 
Kât!p Üyeler: Ünal Ya"ar (Gaz!antep), Levent Mıstıko$lu (Hatay)

 Cumhurba"kanı Süleyman Dem!rel

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, De#erl! m!lletvek!ller!,
Ekranları ba"ında bu toplantıyı !zleyen sevg!l! vatanda"larım;
Hep!n!z! sevg! ve saygıyla selamlıyorum. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 

yen! yasama yılının m!llet!m!ze, memleket!m!ze, Yüce Mecl!s!m!ze hayırlı, u#urlu 
olmasını Cenabı Allah’tan n!yaz ed!yorum. Keza, Mecl!s!m!z!n yen! toplantı salo-
nunun da hayırlı olmasını d!l!yorum. 

Önümüzdek! yüzyıl dünyasını "ek!llend!rmekte olan küresel dönü"ümler!n 
gerçekle"t!#! tar!hî b!r geç!" dönem!nde, cumhur!yet!m!z!n 75’!nc! yılını kutla-
maktayız. Önümüzdek! yıl !se, m!rasçısı oldu#umuz Osmanlı $mparatorlu#unun 
700’üncü yılını kutlayaca#ız. Hemen arkasından da yen! b!r b!n yıla g!rece#!z. 
Bütün bu k!lometreta"ları, b!ze, arka arkaya durum tesp!t! yapma !mkânını sa#-
layacaktır. Esasen, büyük yıldönümler!, geçm!"!n yen!den de#erlend!r!ld!#! ve bu 
de#erlend!rme ı"ı#ında gelece#!n yen!den tasarlandı#ı tar!hî anlardır. Böyle dö-
nemler, m!lletlere, nereden gel!p nereye g!tt!kler!n! gözden geç!recekler! b!r ko-
lekt!f dü"ünme fırsatı sa#larlar. Bu fırsatın en !y! b!ç!mde kullanılmasının, gelecek 
nes!llere kar"ı borcumuz oldu#una !nanıyorum. 

H!çb!r m!llet geçm!"te ya"amaz. M!lletler bugünü ya"ar ve yarın !ç!n hazırla-
nır. Ancak, unutulmaması gerek!r k!, tar!hî b!r!k!mler b!z! gelece#e ta"ıyan köp-
rülerd!r. Bu !t!barla, gelece#! dü"ünürken geçm!"le hesapla"mak gerek!r. $"te bu 
nedenle, cumhur!yet!m!z!n geçen 75 yılına bakarken, !"e b!r tar!h muhasebes!yle 
ba"lamakta yarar görüyorum. 

Anadolu’dak! b!n yıllık tar!h!m!z boyunca ba#ımsızlı#ımızı h!çb!r zaman kay-
betmed!k. Bu uzun tar!h !ç!nde, bu topraklarda, !k! büyük !mparatorluk ve b!r de 
ça#da" cumhur!yet kurduk. Atayurdumuzdan b!n yıl önce beraber!m!zde get!rd!#!-
m!z kültürümüzü, bu topraklardak! d!#er kültür ve meden!yetlerle etk!le"!m !ç!nde 
daha da zeng!nle"t!rd!k. $nsanlı#ın ortak uygarlı#ına öneml! katkılarda bulunduk. 
Evrensel tar!he !n!"ler!yle çıkı"larıyla damgamızı vurduk. Dolayısıyla, 2000’l! yıl-
lara hazırlanırken, öncel!kle, "anlı b!r tar!he ve parlak b!r gelece#e sah!p büyük b!r 
m!llet!n mensubu, oldu#umuzu h!çb!r zaman unutmamalıyız. 



Bugün, b!z! yen!den bölgem!z!n en güçlü devlet! hal!ne get!ren cumhur!yet, 
her "eyden önce, do#ulu-batılı, güneyl!-kuzeyl!, genç-ya"lı, kadın-erkek, Türk ulu-
sal kurtulu" sava"çılarının kahramanlıklarıyla ve fedakârlıklarıyla yaratılan e"s!z 
b!r destandır. Bu büyük varolu" mücadeles!n!n zaferle sonuçlanması, !nsanlık ta-
r!h!ndek! en büyük z!hn!yet ve hukuk devr!mler!nden b!r!n!n gerçekle"t!r!lmes!n! 
mümkün kılmı", ülkey! yönetme hakkını ve yetk!s!n! hanedandan m!llete geç!r-
m!", k!"!y! tebalıktan çıkarmı", vatanda" yapmı"tır. Büyük b!r devr!m ve topyekûn 
b!r de#!"!m olan cumhur!yet, b!r destandır, sürekl! b!r destandır ve bu destan, m!l-
let!m!z!n eser!d!r. 

Cumhur!yet!m!z!n 75’!nc! yıldönümünde, onun kurucusu, büyük kumandan, 
büyük devlet adamı, büyük dâh! Mustafa Kemal Atatürk’ü, m!lletçe, m!nnet ve 
"ükranla anıyoruz. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ba"ta Büyük Atatürk olmak üzere, cumhur!yet!m!z! kuran ku"ak, b!l!mde ve 

teknoloj!de ger! kalmanın nelere mal oldu#unu görerek, b!r meden!yetç!l!k kav-
gası ba"latmı"tır. Ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ma hedef!nde !fades!n! bulan bu 
kavgayı, bugün de aynı hızla sürdürüyoruz. Esasen, cumhur!yet!m!z!n kuruldu#u 
günden bugüne, temel amacımız de#!"mem!"t!r: Türk!ye Cumhur!yet!n!n teme-
l!ndek! !dd!a, vatanda"larını ça#da", demokrat!k b!r devlet!n vatanda"ı yapmaktır. 
N!tek!m, cumhur!yet dönem!nde, Anadolu, tar!h!n!n en mamur, müre*eh ve !n"a 
ed!lm!" devr!n! ya"amaktadır. Türk!ye, cumhur!yet sayes!nde, her alanda evrensel 
frekansı yakalamı"tır. Bu ba"arı, f!kr! hür, !rfanı hür, v!cdanı hür cumhur!yet ne-
s!ller!n!n eser!d!r. 

Cumhur!yet!n ça#da"la"ma projes!, Türk!ye’y! evrensel hukuk prens!pler!yle 
bulu"turmu"tur. Bu ba#lamda, ırk, d!l, d!n ve c!ns!yet farkı gözetmeks!z!n, tüm 
yurtta"ların e"!tl!#! ve özgürlü#ü f!kr!, toplumsal bütünlü#ümüzü sa#layan cum-
hur!yet m!sakının temel!n! olu"turmaktadır. D!n ve v!cdan hürr!yet!n! tem!nat 
altına alan la!kl!k, yurtta"ların f!k!rler!n! serbestçe !fade etmeler!n! ve yönet!me 
katılmalarını sa#layan demokras!, korkunun es!r! olmadan ya"amalarını mümkün 
kılan hukuk devlet!, cumhur!yet!n toplumsal sözle"mes!n!n ürünüdür. Ele"t!rel ve 
yaratıcı dü"ünce, te"ebbüs hürr!yet!, ancak bu zem!nde serp!l!p gel!"eb!l!r. Ça#da" 
devlet model! olan anayasal demokras!, keza, ancak ve ancak bu zem!nde kurulab!-
l!r. Bu !t!barla, tüm eks!kl!klere ve kar"ı kar"ıya oldu#u sorunlara ra#men, Türk!ye, 
do#ru yolda !lerlemekted!r. 

Cumhur!yet m!sakı etrafında b!rb!r!m!ze kenetlenerek, !çbarı"ı, ülke ve m!llet 
bütünlü#ünü korumalıyız. Esasen, en kıymetl! varlı#ımız olan demokrat!k cumhu-
r!yet!n, Anayasamızın 2’nc! maddes!nde !fades!n! bulan temel !lkeler!n!n herhang! 
b!r!nden vazgeç!lmes!, h!çb!r "ek!lde söz konusu dah! ed!lemez. Z!ra, cumhur!ye-
t!n, demokrat!k, la!k, sosyal hukuk devlet! olma vasfı, m!llet!m!z!n vazgeç!lmez 
asgarî mü"tere#!d!r. Cumhur!yet tar!h!m!z!n gurur ver!c! ba"arıları, !"te bu ana-
yasal vatanseverl!k zem!n!nde elde ed!lm!"t!r. Gelece#!n Türk!yes! de ancak bu ze-
m!nde evrensel uygarlı#a katkıda bulunmaya devam edeb!l!r. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Tab!atıyla, tüm dünyada oldu#u g!b!, Türk!ye’de de üstes!nden gel!nmes! ge-

reken sorunlar vardır; ancak, h!çb!r sorun, umutsuzlu#a, yılgınlı#a, karamsarlı#a 



kapılmamızı gerekt!recek kadar büyük de#!ld!r. Bu çerçevede, öneml! olan, de-
mokras!n!n gücüne !nanmak, bugünün ötes!ne bakab!lmek, halkımızın demok-
rat!k enerj!s!n!, parlak ve umut vaat eden yarınlara gerekt!#! "ek!lde hazırlamak 
!ç!n seferber edeb!lmekt!r. Bu noktada temel sorumluluk s!zlere dü"mekted!r. Z!ra, 
Büyük Atatürk’ün “en büyük eser"m” d!ye tanımladı#ı bu Yüce Mecl!s, egemenl!#!n 
kayıtsız "artsız m!llete a!t olmasının ve demokras!n!n en büyük tem!natıdır. Yüce 
Mecl!s, bu vasfıyla, demokras!n!n, sorun çözme, çare bulma, umut a"ılama, hedef 
tay!n etme, kend!n! yen!leme ve dönü"türme yetene#!n! zaman zaman !spatlamak 
durumunda kalmı"tır, bunu da ba"arıyla yapmı"tır. &!md!, y!ne, böyle b!r durum 
mevcuttur. Bu kere de ba"araca#ınıza yürekten !nanıyorum. 

Uluslararası !l!"k!lerde, her alanda yerle"!k kural ve kurumların sorgulandı#ı, 
yen! arayı"ların hız kazandı#ı b!r dönüm noktasındayız. Türk!ye’n!n kaybedecek 
vakt! yoktur. Bu arayı"ların !ç!nde yer almak, bulunacak çözümler!n parçası olmak 
zorundayız. Bunun !ç!n de, öncel!kle s!yasî, ekonom!k ve hukukî alanlarda gerekl! 
yapısal reformların, daha fazla vak!t kaybına meydan ver!lmeden gerçekle"t!r!l-
mes! gerekmekted!r. Unutulmaması gerek!r k!, Türk!ye’y! parlak gelece#!ne ta"ıma 
mücadeles!, hep!m!z!n ortak mücadeles!d!r. Demokrat!k s!yasî rekabet, bu müca-
delen!n daha ver!ml! b!r "ek!lde yapılmasını sa#layan b!r bayrak yarı"ıdır. 

Seç!mler, bu yarı"ta m!llet!n hakeml!#!ne ba"vurulmayı sa#layan en öneml! 
demokrat!k mekan!zmadır. Ancak, seç!mler!n temel !"lev!, bel!rs!zl!#! ortadan kal-
dırarak demokrat!k çözüm ve !st!krar üretmekt!r. Seç!m müesseses!n!n bel!rs!zl!k, 
çözümsüzlük ve !st!krarsızlık yaratması hal!nde bu !"lev yer!ne get!r!lememekte, 
bundan da en büyük zararı rej!m!n görece#! durumlar ortaya çıkab!lmekted!r. Bu 
nedenle, bu konunun, rej!m!n kalb! olan Yüce Mecl!s tarafından d!kkatle ele alın-
ması b!r zaruret hal!n! almı"tır. Tar!h!nde e"!ne ender rastlanan b!r ço#unlukla er-
ken seç!m kararı almı" olan Yüce Mecl!s!n, seç!m müesseses!n!n seçmen nezd!nde 
gereken !lg!y! toplamasını sa#layacak tedb!rler! tartı"masının yararlı olaca#ı kana-
at!ndey!m. 

Türk!ye, demokrat!k !st!krarı aramaktadır. Demokras!lerde, demokrat!k ta-
leplere mu"ru zem!nlerde çare aranır. S!yaset, ba"arısızlı#ı ve tesl!m!yet! kaldırmaz. 
&ayet, demokras!m!z!n ve devlet!m!z!n daha !y! !"let!lmes! beklent!s! kamuoyuna 
mal olmu"sa, buna çözüm aramaktan kaçınılamaz. Demokras!m!z!n vazgeç!lmez 
unsurları olan s!yasî part!ler!m!z!n, toplumumuzun tüm kes!mler!nce "!ddetle ar-
zulanan yapısal de#!"!mler! !ht!va eden b!r reform projes!n! ortaya çıkaracak, an-
lamlı ve yapıcı b!r tartı"mayı er veya geç ba"latacaklarına !nanıyorum. Cumhurba"-
kanı olarak, anayasal kurumlar arasındak! aheng! gözetme görev!m çerçeves!nde, 
bu dü"ünceler!m! d!kkatler!n!ze sunmakta yarar görüyorum. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Dünya ekonom!s!nde b!r daralmadan söz ed!lmeye ba"landı#ı b!r dönem-

dey!z. Asya’da ba"layan ve Rusya’ya s!rayet eden malî p!yasalardak! kr!z!n Lat!n 
Amer!ka’ya da sıçraması !ht!mal! mevcuttur. Bu gel!"men!n salgın b!r hastalık 
hal!n! almasından ve büyük b!r dünya ekonom!k kr!z!ne yol açmasından end!"e 
ed!lmekted!r. Kr!z!n nedenler! üzer!nde tartı"malar sürmekted!r; ancak, henüz 
b!r mutabakat hâsıl olmamı"tır. Bununla beraber, $k!nc! Dünya Sava"ı sonunda 
olu"turulan dünya ekonom!k düzen!n!n, küreselle"en ekonom!n!n !ht!yacını artık 



kar"ılayamadı#ından söz ed!lmekted!r. Mevcut kr!z!n dünya ekonom!s!nde büyük 
b!r tahr!bata yol açmadan atlatılması !ç!n, küresel sorumluluklar ta"ıyan ekono-
m!ler!n, küresel resesyon tehl!kes!ne kar"ı gereken önlemler! zamanında almaları, 
hayatî önem ta"ımaktadır. 

Küreselle"meyle b!rl!kte dünya üret!m!n!n yüzde 50’s! gel!"en pazarlara kay-
mı"tır. Gel!"m!" ekonom!ler !le gel!"en pazarlar arasındak! kar"ılıklı ba#ımlılık bü-
yük ölçüde artmı"tır. Esk! yapıların, küresel ekonom!n!n ula"tı#ı bu yen! boyutu 
ta"ıyamayacak durumda oldukları !ler! sürülmekted!r. $lk kez, küresel b!r kr!z, gel!-
"en pazarlarda ortaya çıkmı"tır. Bu !t!barla, Amer!ka B!rle"!k Devletler! ve $ng!ltere 
g!b! ülkeler dah!, yen! küresel ekonom!k "artlara uyum gösterecek küresel meka-
n!zmaların neler olması gerekt!#! konusundak! arayı"ların, gel!"m!" ekonom!ler !le 
gel!"en pazarlar arasında varılacak uzla"ılarla sonuçlandırılmasını !stemekted!r. 
Esasen, bu do#rultuda bazı öner!lerde gündeme get!r!lmeye ba"lanmı"tır. Dün-
ya, 21’!nc! Yüzyıl !ç!n yen! b!r uluslararası f!nans m!mar!s! !n"a ed!lmes! f!kr!n! 
konu"maktadır. Dolayısıyla, b!r anlamda, önümüzdek! yüzyılın küresel ekonom!k 
düzen!n!n kurumsal altyapısının !n"aı sürec! !çer!s!nde bulunuyoruz. Gündemde, 
Keynes’!n görü"ler!ne ger! dönü"e gerek olup olmadı#ı, Bretton Woods s!stem!n!n 
yer!ne ne konulması gerekt!#! g!b! sorular bulunmaktadır. Be" kıtada 135 ülkeye 
mal satan, bölgesel b!r ekonom!k merkez hüv!yet!n! kazanmı" olan Türk!ye, bu 
gel!"meler!n sey!rc!s! olarak kalamaz. Gelece#!n !n"aına en akt!f b!ç!mde katılmak 
durumundayız. 

Bu noktada, b!r hususu daha d!kkat!n!ze get!rmek !st!yorum. Küreselle"me 
b!r !deoloj! de#!l, her geçen gün yen! boyutlar kazanan d!nam!k b!r olgudur. Esa-
sen, Türk g!r!"!mc!s!, bunu çok !y! anlamı"tır. Dünya pazarı !ç!n üret!m yapmaya 
ba"lamı"tır. Bu çerçevede rekabet!n önem!n! kavramı"tır. Ürett!#! mal ve h!zmet!n 
ça#da" standartlarda olması !ç!n, b!r "ey yapıyorsa onu en !y! "ek!lde yapmak !ç!n 
çaba sarf etmekted!r. Bugün, gündemdek! mesele, ekonom!n!n küreselle"mes!ne 
tekabül eden hukukî yapıların nasıl düzenlenmes! gerekt!#!d!r, küresel yatırımcıla-
rın önler!n! görmeler!n! sa#layan f!nansal "e*a%ı#ın ve hukukî n!zamın !n"a ed!le-
b!lmes!d!r. Bu da b!r yandan f!nansal kurumların !"ley!"!, d!#er yandan !se serbest 
p!yasa ekonom!s!n!n hukukî ve kurumsal altyapısının olu"turulmasıyla !lg!l! b!r 
meseled!r. Türk!ye’n!n, bu do#rultuda epeyce b!r mesafe alarak, gel!"m!" ekono-
m!lerle ortaklık !l!"k!s! zem!n!nde bütünle"m!" olması ve olab!ld!#!nce "e*af b!r 
f!nans s!stem!n! ba"arıyla yürüteb!lecek kadrolara sah!p bulunması, bu kr!zden, 
n!speten daha az etk!lenmes!n! sa#lamı"tır. Dolayısıyla, Türk!ye, dünyayla rekabete 
açık b!r ekonom! olarak kalmaya, dünyayla b!rl!kte soluk alıp vermeye mecburdur. 
Uluslararası sermaye hareketler!n!n kısıtlanması ve serbest t!caret!n önüne yen! 
engeller konulması g!b! korumacı re%eksler, küresel pazarın ve b!lg! ça#ının d!na-
m!kler!yle ba#da"mamaktadır. 

Küreselle"me, her "eyden önce, ucuz ve çabuk !let!"!m !mkânlarının mevcu-
d!yet!, ula"ım s!stemler!n!n ucuzlaması, f!k!rler!n, teknoloj!n!n ve sermayen!n kü-
resel düzeyde dola"ımını mümkün kılan teknoloj!k gel!"me demekt!r. Ekonom!ler! 
b!rb!r!ne her zamank!nden daha fazla ba#ımlı hale get!ren elektron!k !" ortamı, 
teknoloj!k gel!"men!n ürünü olan b!r vakıadır. 

Bütün bu gel!"meler yaratıcılı#ı te"v!k etmekte, evrensel toplumun olu"umu-
nu hızlandırmaktadır. Bu gel!"melere uyum sa#layab!len, b!lg! toplumunun parçası 



olmayı becereb!len, daha !y! !"leyen b!r demokrat!k yönet!m!, etk!l! b!r denet!m! ve 
!"leyen ba#ımsız b!r yargı s!stem!n! kurab!len ülkeler!n, önümüzdek! yüzyılda söz 
ve a#ırlık sah!b! olacaklarını unutmamalıyız. $"te bu noktada, demokrat!k !st!krar 
ve ekonom!k !st!krar !ç !çe geçmekted!r. Her !k!s!n! de sa#lamanın b!r!nc! "artı, 
kamuoyunun, hak arama konusundak! d!kkat ve uyanıklı#ıdır. 

$st!krar derken, b!r kurumlar, kurallar manzumes! olan anayasal demokras!-
n!n nasıl etk!l! kılınab!lece#! sorusu öneml!d!r. Anayasal demokras!lerde keyfîl!k 
yoktur, vatanda"-devlet !l!"k!s! anayasal b!r zem!ne oturur. Anayasal devlet, özgür-
lükler !le sorumluluklar arasındak! dengey! kurarak, evrensel !nsan haklarını bu 
çerçeve !ç!nde tem!nat altına alır. 

Anayasal demokras!de ço#unlu#un de#!l hukukun üstünlü#ü esastır. Bu ba-
kımdan, ba#ımsız yargı denet!m! ve kamuoyu denet!m!, !"leyen b!r demokras!de 
denet!mde müess!r!yet!n olmazsa olmazlarıdır. Demokras!y! güçlü kılan da ya"a-
tan da, esas !t!bar!yle budur. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Daha önce de bel!rtt!#!m g!b!, günümüzde yolsuzluklarla mücadele, demok-

rat!k s!yaset!n gündem!nde ön sıralarda yer almaktadır. Bugün, Türk!ye’n!n de 
gündem!nde bu mesele öneml! b!r yer tutmaktadır. Esasen, ekonom!dek! küresel-
le"meyle b!rl!kte bu sorun da küresel b!r boyut kazanmı"tır. Bu çerçevede, ulusla-
rarası !"b!rl!#! yolları da aranmaya ba"lanmı"tır. N!tek!m, OECD bünyes!nde b!r 
sözle"me hazırlanmı"tır. Bu sorunla ba" etmek !ç!n, öncel!kle, devlet yönet!m!, 
menfaat, nema da#ıtan b!r yer olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun b!r yolu özelle"t!r-
me !se, d!#er! kamu !dares!nde "e*a%ı#ın sa#lanmasıdır. 

&e*a%ık, dürüst devlet!n "artıdır.
 
Dürüst devlet, !"leyen devlett!r; dürüst dev-

let, vatanda"lar arasında e"!tl!#! koruyan devlett!r; dürüst devlet, adalet duygusu-
nun ve adalet kurumunun güçlü oldu#u devlett!r; dürüst devlet, güçlü denet!m 
mekan!zmaları olan devlett!r. 

Çözüme kavu"turulması gereken sorunlar, üstes!nden gel!nmes! !cap eden 
güçlükler, demokras!n!n kusuru de#!ld!r. Aks!ne, bunların ortaya çıkarılab!lmes! 
demokras!n!n mez!yet!n! göster!r. Tem!z toplum talepler!, ancak demokras! !çe-
r!s!nde seslend!r!leb!l!r. S!yasî ahlakın veya ahlaklı s!yaset!n kend!l!#!nden ortaya 
çıkmasını beklemek mümkün de#!ld!r. Tutarlılı#ı ve dürüstlü#ü ödüllend!ren de-
mokrat!k denet!m!n, açıklı#ın, !fade hürr!yet!n!n ve ba#ımsız yargının varlı#ı, sa-
dece s!yasî de#!l, toplumsal ahlakın da temel güvences!n! te"k!l eder. Aynı "ek!lde, 
yasalar önünde e"!tl!k ve yönetenler!n yönet!lenlere hesap vermes!, toplum-devlet 
!l!"k!s!n!n sa#lıklı b!ç!mde ortak de#erler zem!n!nde kurulab!lmes! !ç!n vazgeç!l-
mez !lkelerd!r. 

Yolsuzluklarla mücadelen!n geleneksel reçetes!, s!yasî rekabet!n ve serbest p!-
yasanm ça#da" kurumlarının yaratılmasıdır. Ancak, bunlar, kend! ba"ına yeterl! 
de#!ld!r. Bu kurumların !"lemes!n! sa#layacak de#erler s!stem!n!n ve ahlakî norm-
ların da gel!"mes! öneml!d!r. Sadece devlet!n de#!l, toplumun a"a#ıdan yukarıya 
örgütlenmes!nde de bel!rl! yurtta"lık de#erler! esas alınmalıdır. Yurtta"lık kültürü, 
bu bakımdan, özell!kle öneml!d!r. 



Yen! b!r b!nyılın ar!fes!nde, s!yasette “mana” ve “!deal” kavramlarının önem! 
üzer!nde yen!den dü"ünmeye !ht!yaç duyulmaktadır. $çer!s!nde bulundu#umuz 
dönem, gelecek ku"aklara aktarmak !sted!#!m!z evrensel de#erlere ve do#rulara 
yen! b!r ba#lılık anlayı"ı get!rmey! gerekt!rmekted!r. Bu bakımdan, s!yasette ahlak 
kavramını, !lkeler düzey!nden uygulamaya ta"ımalıyız. Z!ra, s!yasî ahlak ve ahlaklı 
s!yaset, ulusal b!rl!#!n ve toplumsal bütünlü#ün ç!mentosudur. Bu !t!barla, orga-
n!ze suçlarla mücadelede, aysberk!n sadece görünen kısmı üzer!nde durulması 
yeterl! de#!ld!r. 

Ba#ımsız yargı, hür basın, toplumun ortak gelece#!ne sah!p çıkan, s!yasette en 
gen!" katılımı mümkün kılan s!v!l toplum kurulu"larının varlı#ı, devlet!n, vatan-
da"ına en yakın düzeyde karar alab!len b!r b!ç!mde yen!den yapılandırılab!lmes!, 
yolsuzluklarla mücadele stratej!s!n!n temel d!rekler!d!r. 

Part! !ç! demokras!n!n gel!"t!r!lmes!, part!ler!n malî kaynaklarının saydam-
la"tırılması, yolsuzluklarla ve s!yasette yozla"mayla mücadelede vazgeç!lmez b!r 
unsurdur. 

Tem!z toplum hedef! do#rultusunda, !darî s!stem!m!z!n reformu konusu ele 
alınmalıdır. $darî reform, esas !t!bar!yle, özelle"t!rme kavramıyla b!rl!kte dü"ünül-
mel!d!r. Öncel!kle, devlet!, ekonom!k ve t!carî faal!yet!n !ç!nden tümüyle çıkarmak 
gerekmekted!r. Kamu !dares!nde ver!ml!l!k, ancak bu "ek!lde sa#lanab!l!r. Kaynak-
ların !srafına, yanlı" kullanımına yol açan faal!yetlerden uzakla"tı#ı ölçüde, devlet, 
aslî fonks!yonlarını daha etk!l! b!r "ek!lde yer!ne get!recekt!r; devlet personel rej!-
m!n!, l!yakat! ve performansı ödüllend!recek b!ç!mde ıslah etmek de ancak bu yolla 
mümkün olacaktır. 

N!tel!kl! !"gücünün devlette !st!hdamı !ç!n b!r!nc! "art, özelle"t!rme vasıtasıyla 
devlet!n küçültülerek güçlend!r!lmes!d!r. $darî reform ba#lamında, aynı zaman-
da, d!key kuvvetler ayrılı#ı !lkes! üzer!nde de durulması gerekl!d!r. Bu kavram, 
merkezî yönet!m !le yerel yönet!m arasındak! yetk!ler!n yen!den tanz!m! konusunu 
gündeme get!rmekted!r. D!#er b!r dey!"le, yerel yönet!mler mutlaka güçlend!r!l-
mel!, ayrıca, vatanda"ın devletle !l!"k!s!n!n kend!s!ne mümkün oldu#unca yakın 
!darî b!r!mlere bırakılmasını sa#layacak adem! merkez!yetç! b!r yönet!m anlayı"ına 
geç!lmel!d!r. Esasen, bu konu üzer!nde, gerek parlamento !ç!nde gerek toplumsal 
düzeyde mutabakat vardır. Bu mutabakata ra#men net!ce alınamamasının neden! 
üzer!nde dü"ünmem!zde yarar oldu#u kanaat!ndey!m. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Kararlı ve d!nam!k b!r yakla"ımla gerekl! reformları gerçekle"t!rd!#!m!z tak-

d!rde, Türk!ye’n!n, önümüzdek! yüzyıla damgasını vuracak !lk on ülke arasına g!r-
mes!ne k!mse engel olamayacaktır. Büyük projeler büyük hayal gücü !ster ve büyük 
hede%er etrafında b!rle"mey! gerekt!r!r. Esasen, büyük m!lletler!n ufukları da ha-
yaller! de büyük olmak zorundadır. 

Dünya enerj! kaynaklarının yanı ba"ında yer alan, üç den!z! ve üç kıtayı b!rb!-
r!ne ba#layan, dünyadak! en güçlü ordulardan b!r!ne sah!p olan, dünyayla rekabet 
edeb!len Türk!ye, hayaller!n! gerçe#e dönü"türeb!lme kudret!ne sah!pt!r. 

Türk!ye’n!n ulusal çıkarları, genel olarak Batı, özel olarak Avrupa’yla !l!"k!ler!-
n!, sa#lam, kar"ılıklı b!r ortaklık temel!nde, ortak gelecek perspekt!f!nde gel!"t!rme-



s!n!, buna paralel olarak, Ortado#u ve Balkanlar !le Hazar, Karaden!z ve Akden!z 
havzalarını da !ç!ne alan gen!" b!r co#rafyanın !st!krar ve barı"ının korunmasında, 
ekonom!k refahının artırılmasında nâzım b!r rol oynamasını gerekt!rmekted!r. B!r 
ba"ka dey!"le, tar!h!, co#rafyası ve ekonom!k potans!yel!, stratej!k öncel!kler!n! de 
tay!n etmekted!r. 

Türk!ye’n!n etrafında tar!hten devraldı#ı b!rçok sorun mevcuttur. Ancak, 
y!ne, tar!h!n kar"ımıza çıkardı#ı fırsatlar da büyüktür. Türk!ye’n!n hasımları vardır; 
ancak, dostları da vardır. Dünyada yalnız oldu#umuz g!b! b!r kaygıya h!çb!r "ek!l-
de kapılmamıza gerek yoktur. Türk!ye, güçlü ekonom!s!, üstün savunma gücüyle 
kend!s!ne kar"ı husumet !ç!nde olanlara kar"ı yeter!nce caydırıcılı#a sah!pt!r. Bu 
özell!kler!yle dostlu#u aranan b!r ülked!r. 

Türk!ye !le Avrupa B!rl!#! arasındak! !l!"k!ler, mevcut konjonktürel sorunlara 
ra#men, Türk!ye’n!n dı"pol!t!ka öncel!kler! arasında, önem!n! ve bel!rley!c! yer!n! 
!"gal etmekted!r. Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k hedef!, !k! yüzyıla yakla-
"an b!r ça#da"la"ma sürec!n!n net!ces! olan kend! özgür terc!h!d!r. Bu çerçevede, 
m!llî menfaatlarımız ve gelece#e yönel!k v!zyonumuz, Avrupa’yla !l!"k!ler!m!z! sa#-
lam b!r ortaklık temel!nde gel!"t!rmem!z! gerekt!rmekted!r. Bu hedef, Türk!ye’n!n 
stratej!k v!zyonunun ayrılmaz b!r parçasıdır. 

Türk!ye, bütünle"m!" demokrat!k Avrupa !deal!ne ba#lılı#ını kararlılık-
la sürdürecekt!r. Burada vurgulamak !sted!#!m husus, bu ortak !deale ba#lılı#ın, 
her "eyden önce, Türk!ye’n!n kend! menfaatlarının b!r gere#! oldu#udur. Esasen, 
Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üye olması, Avrupa’nın da kend! menfaatınadır. 
Z!ra, tar!h, Türk!yes!z b!r Avrupa’nın ve Avrupasız b!r Türk!ye’n!n dü"ünüleme-
yece#!n! ortaya koymaktadır. Ancak, Lüksemburg Z!rves! kararlarıyla, Avrupa 
B!rl!#!, Avrupa tar!h!n!n seyr!n! de#!"t!rmeye kalkı"mı"tır. Bu z!rvede, tar!he kar"ı 
yapılmı" olan haksızlık ve Türk!ye’ye yönel!k ayırımcılık, Türk Halkını !nc!tm!"t!r. 
Bu ayırımcılı#a kar"ı, 14 Aralık 1997 tar!hl! hükümet açıklamasıyla gereken tepk! 
göster!lm!"t!r. Türk!ye, bu tepk!s!nde yalnız da kalmamı"tır. Türk!ye’ye kar"ı hak-
sızlık yapıldı#ı kanaat!, Avrupa’dak! dostlarımız tarafından oldu#u kadar, Amer!ka 
B!rle"!k Devletler! tarafından da payla"ılmaktadır. Burada gözden kaçırılmaması 
gereken en öneml! husus, Türk!ye’n!n, Avrupa B!rl!#! ba#lamındak! uzun soluklu 
mücadeles!nde yalnız olmadı#ı gerçe#!d!r. Türk!ye’n!n, ço#ulculu#u esas alan b!r 
anayasal demokras!ler dayanı"ması olan Avrupa’da ve dünyada dostları vardır. 

Türk!ye-Avrupa B!rl!#! !l!"k!ler!n!n !ç!ne g!rd!#! tıkanıklı#ın sürmes!, tab!atıy-
la, arzu ed!lmeyen b!r durumdur. Türk!ye, Avrupa B!rl!#!yle olan müktesebatının 
do#urdu#u haklarını sonuna kadar müdafaa edecekt!r; ancak, bunu yaparken, b!r 
büyük devletten beklenen vakar ve ser!nkanlılı#ı serg!leyece#! hususunda da k!m-
sen!n "üphes!n!n olmaması gerek!r. Türk!ye, h!sler!yle de#!l, aklıyla ve sorumluluk 
duygusu !ç!nde hareket eder. Uzun b!r tar!hî sürec!n do#al sonucu olarak ortaya 
çıkmı" tar!hsel b!r terc!h!n, konjonktürel dalgalanmalarla de#!"mes! söz konusu ol-
maz. Türk!ye, haklarını savunarak, payla"ılan de#erler zem!n!nde ve ortak gelecek 
perspekt!f!nde Avrupa’yla beraber yürümeye devam edecekt!r. 

Türk!ye’n!n, 1963 tar!hl! Ankara Antla"masının b!r gere#! olarak, Avrupa B!r-
l!#!yle tamamlamı" oldu#u gümrük b!rl!#!, ülkem!z!n, küresel ekonom!de ya"an-
makta olan kr!zden olab!ld!#!nce az oranda etk!lenmes!nde bel!rley!c! rol oynamı"-



tır. Gümrük b!rl!#! !y! !"let!leb!ld!#! takd!rde, Türk!ye’n!n, bu kr!z sırasında kend!-
s!ne yen! ve güven!l!r yatırım alanları arayan uluslararası sermaye !ç!n öneml! b!r 
caz!be merkez! olmasına katkıda bulunab!l!r. Esasen, !k!buçuk yılı a"an uygulama, 
ekonom!m!z!n, gümrük b!rl!#!n!n get!rd!#! yen! rekabet "artlarına ba"arıyla uyum 
sa#ladı#ını göstermekted!r. Avrupa B!rl!#!yle gümrük b!rl!#! sayes!nde, ekonom!k 
bütünle"me yolunda her !k! tarafa da öneml! kazanımlar sa#lamı" bulunan !l!"k!le-
r!m!z!n, bütün veçheler!yle daha da gel!"t!r!lmes!n! mümkün kılacak b!r ortamın 
vak!t geç!r!lmeks!z!n tes!s!, Türk ekonom!s!n!n sa#lıklı büyüme perspekt!%er! açı-
sından önem ta"ımaktadır. Bu !t!barla, gümrük b!rl!#!n!n der!nle"t!r!lmes!n!n ve 
bu ba#lamda h!zmet t!caret!n!n serbestle"t!r!lmes! ba"ta olmak üzere, yen! açılım-
ların d!kkatle de#erlend!r!lmes!n!n önem ta"ıdı#ına !nanıyorum.

Küresel ekonom!n!n gelece#! açısından d!kkatle üzer!nde durulmasında yarar 
gördü#üm b!r husus da Avrupa Ekonom!k ve Parasal B!rl!#!nde ya"anan gel!"me-
lerd!r. Bu gel!"meler!n ba"ında Avrupa’da EURO’nun tek para b!r!m! olarak kabul 
ed!lmes! ve Ortak Avrupa Merkez Bankasının resmen faal!yete ba"lamı" olması 
gelmekted!r. Bu gel!"meler, ülkem!z!n 21’!nc! Yüzyıldak! kalkınma ve ekonom!k 
büyüme çabalarının bekası açısından kamuoyumuzca d!kkatle tak!p ed!lmes! gere-
ken tar!hsel mah!yette had!selerd!r. 

Avrupa Ekonom!k ve Parasal B!rl!#!n!n 1996’dan !t!baren kademel! olarak yü-
rürlü#e g!rmes!yle b!rl!kte, üye ülkeler!n Maastr!cht Kr!terler!ne uyum çabalarının 
b!r sonucu olarak, Avrupa pazarı, Güneydo#u Asya’da ba"layan Rusya’dak! gel!"-
melerle küresel boyut kazanan kr!zden n!speten daha az etk!lenm!"t!r; bunda Ma-
astr!cht "ablonunun, ekonom!k ve f!nansal denges!zl!kler kar"ısında b!rl!k !ç!ndek! 
ekonom!k ve parasal !st!krarı ve uyumu korumaya matuf mekan!zmaları önem-
l! rol oynamı"tır. Dı"t!caret!n!n yüzde 70’!n! Avrupa B!rl!#!yle yapan Türk!ye de, 
gümrük b!rl!#! yoluyla bu pazarın d!nam!kler!nden yararlanmaktadır. Türk!ye’y! 
d!#er gel!"mekte olan pazarlardan farklı kılan, Avrupa !le gümrük b!rl!#!d!r. Do-
layısıyla, Türk!ye, böyles!ne b!r ortaklık ba#ıyla ve gelecek perspekt!f!yle !ç !çe ol-
du#u Avrupa’dak! ekonom!k ve s!yasî gel!"melere b!gâne kalamaz. B!r gün mutlaka 
Avrupa B!rl!#!n!n tam üyes! olaca#ımız dü"ünces!yle, kend!m!z! Avrupa B!rl!#! 
standartlarına hazırlamaya devam etmel!y!z. Sadece Avrupa B!rl!#!n!n gen!"le-
meyle !lg!l! saptadı#ı kr!terler! de#!l, parasal b!rl!kle ula"tı#ı a"amayı da ula"ılması 
gereken b!r hedef olarak almalıyız. 

Kalkınmı", demokrat, müre*eh büyük Türk!ye, bu hede%ere ula"tı#ında, 
Avrupa B!rl!#!n!n “de facto” üyes! olacaktır. Böylel!kle, tar!h!yle, co#rafyasıyla ve 
ya"am tarzıyla b!r Avrupa ülkes! olan Türk!ye’n!n, önündek! mesele, bu “de fac-
to” durumun hukuken tesc!l!nden !baret kalacaktır. Bunun da er ya da geç ger-
çekle"mes!n! h!ç k!mse engelleyemecekt!r. Ulusal hede%er!n gerçekle"mes! bazen 
beklenenden daha uzun b!r zaman gerekt!rmekted!r. Ancak, öneml! olan, seç!len 
hedef!n !sabetl! olması; bu hedef etrafında toplumsal b!r seferberl!k bulunması ve 
gereken sebatın göster!lmes!d!r. 

Türk!ye’n!n hede%er! bell!d!r. Bu hede%ere ula"mamızı sa#layacak yöntemler 
de bell!d!r. Bu ba#lamda, tüm d!kkat!m!z! ve gayret!m!z!, ülkem!z!n kalkınma-
sına, demokras!m!z!n daha da güçlend!r!lmes!ne ve her alanda ça#da" dünyayla 
bulu"maya teks!f etmel!y!z. Bu, herhang! b!r "arta ba#lı olmaksızın, toplumumu-



zun, üzer!nde tar!hsel b!r mutabakata vardı#ı vazgeç!lmez b!r hede'!r. Avrasya’nın 
kalb!nde yer alan bölgesel b!r güç ve büyük b!r Avrupa devlet! olan Türk!ye, ulusal 
onurunu ve gururunu da koruyarak hak olarak gördü#ü Avrupa B!rl!#! tam üyel!#! 
hedef! do#rultusunda yoluna kararlılıkla devam edecekt!r. 

Avrupa ülkeler!yle !k!l! !l!"k!ler!m!z!n Lüksemburg Z!rves! sonrasında ortaya 
çıkan olumsuz havadan etk!lenmemes! !ç!n azamî !ht!mam ve d!kkat göster!lmek-
ted!r. Fransa ve $spanya’ya bu yıl !ç!nde gerçekle"t!rd!#!m!z resmî z!yaretler, bu ül-
kelerle !l!"k!ler!m!z!n daha da !ler!ye götürülmes! bakımından son derece yararlı 
olmu"tur. 

B!rkaç gün önce yapılan demokrat!k yarı" net!ces!nde Almanya’da yen! b!r 
hükümet !kt!darı devralmak üzered!r. Ba"bakanlı#ı üstlenecek olan Gerhard 
Schröder’e !çten ba"arı d!lekler!m! !letmek !st!yorum. $k! m!lyonu a"kın vatanda"ı-
mızın ya"adı#ı, en büyük t!caret orta#ımız olan dostumuz Almanya’yla s!yasî !l!"-
k!ler!m!z!n yanlı" anlamalara meydan vermeyecek b!r zem!nde yürütülmes! hayatî 
önem ta"ımaktadır; Almanya’da seç!mler sonrası olu"acak yen! hükümet !le yen! 
b!r d!yalog ba"latılarak, !k! ülkey! !lg!lend!ren bütün konuları, kar"ılıklı olarak, 
açık kalpl!l!kle ele almamızda yarar görüyorum. 

Amer!ka B!le"!k Devletler!yle aramızdak! ortak çıkar, !lg! ve eylem alanları 
her geçen gün daha da gen!"lemekted!r. Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle stratej!k 
ortaklı#ımız kar"ılıklı yarar zem!n!nde gel!"mekted!r. Bu !"b!rl!#!m!z!n ekonom!k 
boyutunun daha da zeng!nle"t!r!lmes!nde yarar görüyoruz. 

$k! kom"u ve müttef!k ülke olan Türk!ye ve Yunan!stan’ın !y! !l!"k!ler !ç!nde 
olmalarında kar"ılıklı menfaatları vardır. $k! ülke arasındak! !"b!rl!#!n! gel!"t!r-
men!n yolu bell!d!r. Türk!ye ve Yunan!stan’ın, b!r yandan tek tara%ı eylemlerden 
kaçınıp, b!rb!rler!n!n Ege’dek! hayatî çıkarlarına saygı göstermeler!, d!#er yandan 
ortakla"a c!ddî b!r uzla"ma sürec! ba"latmaları gerekmekted!r. Esasen, Türk!ye, her 
zaman bu do#rultuda g!r!"!mler yapan, öner!ler sunan taraf olagelm!"t!r. Geçt!#!-
m!z &ubat-Mart aylarında Yunan!stan’a !let!len; ancak, bu ülke tarafından redded!-
len öner!ler!m!z bu ba#lamda, son örne#! te"k!l etmekted!r. Türk!ye ve Yunan!stan 
arasındak! sorunların çözüme kavu"turulmasının, !k! ülke arasında d!#er alanlarda 
mevcut !"b!rl!#! olanaklarının Türk ve Yunan halkları yararına gel!"t!r!lmes! yolu-
nu açaca#ına !çtenl!kle !nanıyorum. 

Kıbrıs sorununda öneml! b!r evreye g!rm!" bulunmaktayız. Avrupa B!rl!#! 
Lüksemburg Z!rves! kararı Ada’dak! çözüm arayı"larının parametreler!n! tamamen 
de#!"t!rm!"t!r. Bu çerçevede, Türk!ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! de, Ada’da 
!k! ayrı ve e"!t halk !le devlet!n varlı#ının kabulünü müzakereler!n devamı !ç!n esas 
alan b!r yakla"ım ben!msem!" ve buna paralel olarak aralarındak! !l!"k!ler!n der!n-
le"t!r!lmes!n! hede%eyen b!r sürece !"lerl!k kazandırmı"lardır. Bu çerçevede, yürür-
lü#e konulan projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n ekonom!k kalkınma-
sına yönel!k kapsamlı b!r seferberl!k ba"latılmı"tır. Bu ortak çabanın semeres!n!n 
alınmaya ba"landı#ını memnun!yetle gözleml!yoruz. Geçen temmuz ayında Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n! z!yaret!m!z sırasında Ada’ya su nakl!ne ba"lanmı", 
Kıbrıs Türk halkının hayatî b!r meseles! çözüm yoluna sokulmu"tur. Önümüzdek! 
dönemde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!yle her alandak! dayanı"ma ve !"b!r-
l!#!m!z!n artarak güçlend!r!lmes!ne yönel!k uygulamaların sürdürülmes!nde yarar 
görüyorum. 



Yunan-Rum tarafının a#ır s!lahlanma kampanyası ve gerg!nl!#! tırmandırma-
ya yönel!k g!r!"!mler! Ada’da ve Do#u Akden!zde barı" ve !st!krarı tehd!t etmeye 
devam etmekted!r. Bu faal!yetler!n uluslararası alanda da artan ölçüde end!"e ve 
tepk!ye yol açtı#ını mü"ahede ed!yoruz. Türk!ye, Kıbrıs’a !l!"k!n olarak üstlenm!".
bulundu#u ahdî ve tar!hî sorumluluklar do#rultusunda Ada’da ve bölgede barı" ve 
!st!krarın bozulmasına müsaade etmeyece#!n! tüm dünya kamuoyu önünde ka-
rarlı b!r "ek!lde ortaya koymu"tur. S!lahlanma g!r!"!mler!n! pazarlık kozu olarak 
kullanma çabalarına kes!n b!r tavırla kar"ı çıkılmı"tır. Kend! topraklarımızın ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n güvenl!#!n! her ko"ulda sa#lamak !ç!n gerekl! 
önlemler alınmaya devam ed!lecekt!r. 

Kıbrıs’ta gel!"meler!n tehl!kel! b!r mecraa g!rd!#! bu dönemde Kıbrıs Türk 
tarafı, fevkalade öneml! b!r açılım gerçekle"t!rm!"t!r. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!-
yet! Cumhurba"kanı Sayın Denkta", soruna kalıcı b!r çözüm bulunması amacıyla 
!k! devlet arasında b!r konfederasyon kurulması öner!s!nde bulunmu"tur; tarafı-
mızdan da bütünüyle desteklenen bu öner!, çözüm çabalarını gerçekç! b!r zem!ne 
oturtacak, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının önünü açacak tar!hî b!r fırsat te"-
k!l etmekted!r. Kıbrıs’ta e"!tl!k temel!nde b!r ortaklı#ı ve kalıcı b!r barı"ı gerçek-
ten arzu eden tüm !lg!l! tara%arı bu tar!hî fırsatı gere#!nce de#erlend!rmeye davet 
ed!yorum. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Önümüzdek! yüzyılın yen! enerj! co#rafyasını da kapsayan Avrasya’nın yen!, 

ça#da" ve modern ula"ım a#ları, yen! enerj! nak!l hatları ve telekomün!kasyon 
ba#larıyla dünya pazarlarıyla bütünle"mes! yönünde, geçt!#!m!z kısa müddette 
herb!r! tar!hsel mah!yet ta"ıyan gel!"meler ya"anmı"tır. Bugün gel!nen a"amada, 
Avrasya’nın dünya ekonom!s!yle bütünle"mes! yönündek! çabalar n!hayet çok ta-
ra%ı somut projelere dönü"mekted!r. 

Bunların en çarpıcısı, h!ç "üphes!z, Avrasya’dak! petrol ve do#al gaz kaynak-
larının dünya pazarlarına “Hazar Geç!"l! Do#u-Batı Enerj! Kor!doru” olarak ad-
landırılan ve Bakü-Ceyhan boru hatlarıyla Türk!ye üzer!nden geçen enerj! nak!l 
hatlarıyla ula"tırılması konusunda ortaya çıkan uluslararası mutabakattır. Bakü-
Ceyhan’!n ana enerj! boru hattı olmasına !l!"k!n n!haî kararın önümüzdek! gün-
lerde alınması beklenmekted!r. Bakü’ye 7-8 Eylül tar!hler!nde yaptı#ım z!yaret sı-
rasında Azerbaycan Cumhurba"kanı Sayın Haydar Al!yev’!n bu konudak! kararlı 
tutumunu b!r kez daha mü"ahede etmekten memnun!yet duydum. 

Hazar Geç!"l! Do#u-Batı Enerj! Kor!dorunun gerçekle"mes! açısından 
öneml! b!r d!#er gel!"me de Türkmen!stan Cumhurba"kanı Sayın Saparmurat 
Türkmehba"ı’nın gönderd!#! b!r mektupla ülkes!n!n bu projen!n !n"aına süratle 
ba"lanmasına onay verd!#!n! bana ve Sayın Ba"bakana resmen b!ld!rm!" olmasıdır. 
Böylel!kle, Türk!ye !le Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n öncü ve ortak g!r!"!mler!yle 
gel!"t!r!len “Ana Enerj! Boru Hattı Projes!” somut b!r gerçekl!#e dönü"mekted!r. 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n bu projen!n gerçekle"mes! !ç!n verd!#! destek ve 
f!nansman garant!s! öneml! b!r fırsattır. Projen!n !n"aatına bu yılın sonundan ev-
vel ba"lanması yönünde tüm gayretler sarf ed!lmekted!r. Hazar Geç!"l! Do#u-Batı 
Enerj! Kor!doru ve Bakü-Ceyhan, bölgede enerj! güvenl!#!n! tem!nat altına alacak, 
gel!"m!" dünya pazarlarına en kolay, ekonom!k ve !st!krarlı ula"ım !mkânı sa#laya-
cak yegâne projed!r. 



Bu projen!n hayata geç!r!lmes!yle Türk!ye, 21’!nc! Yüzyılın küresel enerj! har!-
tasının tam ortasında yer alacak b!r merkez ülke olmaktadır. Geçt!#!m!z günlerde 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n Houston &ehr!nde toplanan ve enerj! pazarlarının 
önümüzdek! 50 yıl !ç!ndek! gel!"!m yönünün ele alındı#ı 17’nc! Dünya Enerj! Kon-
ferasında, ülkem!z!n de !ç!nde yer aldı#ı yen! enerj! co#rafyasının küresel ekonom! 
açısından önem! b!r kere daha vurgulanmı"tır. Bu konferansın en öneml! tesp!t-
ler!nden b!r!, 20 yıl !ç!nde dünya enerj! tüket!m!n!n yüzde 50 artaca#ı hususu ol-
mu"tur. Bu tüket!m artı"ını kar"ılayacak yen! kaynaklar Avrasya’da bulunmaktadır. 
D!nam!k b!r enerj! pazarı olan Türk!ye, bu kaynakların gerek tüket!m!nde gerek 
gel!"m!" pazarlara ula"tırılmasında anahtar ülke konumundadır; bu vası%arıyla b!r 
term!nal ülked!r. Bu ba#lamda, ülkem!zde enerj! sektörünün özelle"t!r!lmes! yö-
nünde son zamanlarda atılan adımların Dünya Enerj! Kongres!n!n sonuç b!ld!rge-
s!nde yer alan hede%er manzumes!yle uyum !ç!nde oldu#unu da özell!kle bel!rtmek 
!ster!m. Bu noktada, ülkem!z!n enerj! gündem!ndek! en öneml! sorunlardan b!r! 
olan uluslararası tahk!m hususuna d!kkatler!n!z! çekmekte yarar görüyorum. Bu 
konuda gerekl! düzenlemeler!n yapılması !ç!n Dünya Enerj! Kongres!nde de üye 
ülkelere ça#rıda bulunulmu"tur. Enerj! konusunda !mt!yaz ve tahk!m, yen! yapıla-
cak yatırımlar !ç!n öneml! b!r engel olmaya devam etmekted!r. Bu hususta gerekl! 
anayasal düzenlemeler!n yapılması yönünde Yüce Mecl!s!n d!kkat!n! çek!yorum. 

Tar!hî $pek Yolunun yen!den canlandırılması projes! de, Bakü’de 7-8 Eylül 
1998 tar!hler!nde gerçekle"t!r!len $pek Yolu Z!rves!yle b!r hayal olmaktan çıkmı", 
elle tutulur b!r gerçekl!k hal!n! almı"tır. Ba"ta, Amer!ka B!rle"!k Devletler! ve Av-
rupa B!rl!#! ülkeler! olmak üzere 33 ülken!n ve 13 uluslararası kurulu"un katıldı#ı 
$pek Yolu Z!rves!n!n Bakü’de düzenlenm!" olması dah! ba"lıba"ına öneml! ve o de-
recede de anlamlı b!r had!sed!r. Bu z!rve, Hazar havzasının ve Orta Asya’nın açık 
den!ze çıkı"ı olmayan devletler!n!n uluslararası pazarlarla bütünle"meler! açısın-
dan öneml! b!r dönüm noktasını te"k!l etmekted!r. 

Tar!hî $pek Yolu b!r t!caret yolu olmanın yanı sıra, f!k!rler! ve duyguları b!r 
yerden d!#er!ne ta"ıyan b!r kültür yolu da olmu"tur. Bugün, $pek Yolu, b!rle"t!rd!#! 
!nsanlar !ç!n yen! fırsatları, yen! potans!yeller!, yen! umutları beraber!nde get!rerek, 
dünya sahnes!ne b!r kez daha çıkmaktadır. $pek Yolunun canlandırılması, 21’!nc! 
Yüzyılın en öneml! barı" projes! olmaya adaydır. Bu proje, Asya ve Avrupa halkla-
rının b!rb!rler!yle kucakla"masını sa#layacaktır. Tüm bu gel!"meler, Türk!ye’n!n so-
#uk sava" sonrasında gel!"t!rd!#! Avrasya v!zyonuyla örtü"mekte, öncülü#ünü yap-
tı#ı somut !"b!rl!#! projeler!n!n hayata geç!r!lmes!n! mümkün kılmaktadır. Bakü-
Ceyhan Boru Hattı, Kars-T!%!s Dem!ryolu, Do#u Karaden!z Otoyolu, $stanbul’a 
da ba#lanacak olan Varna-Üsküp-Durres Otoyolu, $pek Yolunun f!z!kî altyapısının 
en hayatî parçalarını olu"turmaktadır. Böylel!kle, tar!h boyunca uluslararası t!caret 
güzergâhlarını b!rle"t!ren b!r köprü olan Türk!ye’n!n bu özell!#! daha da bel!rg!n-
le"mekted!r. Net!cede, Hazar, Karaden!z ve Akden!z, !nsanları b!rb!r!nden ayıran 
de#!l, b!rb!r!ne ba#layan den!zler hal!ne gelmekted!r. 

$pek Yolu Z!rves!, Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n yanı sıra, artık, Avrupa B!r-
l!#! ülkeler!n!n de Avrasya co#rafyasına önem atfetmeye ba"ladıklarını göstermek-
ted!r. Z!rvede, Avrasya’nın dünya !le alternat!f ve ça#da" ula"ım kor!dorları, teleko-
mün!kasyon ba#lantıları ve enerj! nak!l hatlarıyla bütünle"mes! gerekt!#! hususun-
da toplantıya katılan ülkeler!n büyük ço#unlu#u arasında ortaya çıkan mutabakat, 
bölgem!zdek! barı", !st!krar ve ortak refahın tes!s!ne de katkıda bulunacaktır. 



Avrasya’nın dünya !le bütünle"mes! sürec!nde b!r d!#er tar!hî gel!"me de Ka-
raden!z Ekonom!k $"b!rl!#!n!n temel "artının, üye ülkeler!n devlet ve hükümet ba"-
kanları tarafından bu yılın 4-5 Haz!ranında Yalta’da !mzalanmı" olmasıdır. Böyle-
l!kle, Karaden!z Havzasını olu"turan ekonom!ler arasında ortak b!r serbest t!caret 
alanı olu"turulması ve Karaden!z!n b!r barı" havzası hal!ne dönü"türülmes! yönün-
de, bundan on yıl önce tahayyül dah! ed!lemeyecek, büyük b!r adım atılmı"tır. 

Türk!ye, ayrıca, Balkanlar !le Orta ve Do#u Avrupa’dak! ülkelerle !k!l! serbest 
t!caret anla"maları aktederek, Avrasya’da gen!" b!r "erbet t!caret alanı yaratılmasına 
öncülük etmekted!r. 

Avrasya’nın 21’!nc! Yüzyılın dünya s!yasî ve ekonom!k güç denklemler!nde 
oynayaca#ı rol, Türk!ye’ye "!md!den yen! sorumluluklar, görevler yüklemekte-
d!r; z!ra, Avrasya’dak! ülkeler, kend!ler!ne model olarak, ça#da", la!k, demokrat 
Türk!ye’y! seçm!"lerd!r. 

Bu ülkeler!n öneml! b!r kısmı, 11 m!lyon k!lometrekarel!k muazzam b!r co#-
rafyada ya"ayan büyük Türk dünyasının mensuplarıdır. Türk dünyası, Avrasya’nın 
somut b!r gerçe#!d!r. Türk!ye, Türk dünyasını b!r araya get!ren, var eden, güçlen-
d!ren ve ona anlam kazandıran de#erler!n, kültür zeng!nl!kler!n!n ve tar!h m!rası-
nın korunmasında, üzer!ne dü"en sorumlulukları, tar!h ve gelecek b!l!nc!yle yer!-
ne get!rmekted!r. Bu yıl be"!nc!s!n! !drak ett!#!m!z ve Kazak!stan’ın yen! ba"kent! 
Astana’da 8-10 Mayıs 1998 tar!h!nde gerçekle"t!r!len Türkçe Konu"an Ülkeler Dev-
let Ba"kanları Z!rves!, karde" ülkeler arasındak! dayanı"manın ve !"b!rl!#!n!n ka-
lıcı b!r kurumsal yapıya kavu"turulmakta oldu#unun gösterges!d!r. Türk!ye’n!n bu 
ülkeler!n gençler!ne sa#lamı" oldu#u ö#ren!m !mkânları, Türk dünyasının 21’!nc! 
Yüzyıldak! ça#da"la"ma projes!n!n temel!n! te"k!l etmekted!r. Avrasya’nın kalb!n-
de, ülkem!z!n maddî ve manevî katkılarıyla yükselmekte olan Kazak!stan’dak! Hoca 
Ahmet Yesevî Ün!vers!tes! !le önümüzdek! Kasım ayı !ç!nde açılı"ını b!zzat yapaca-
#ımız Kırgız!stan’dak! Manas Ün!vers!tes!, b!rer ab!de eser olarak Türk dünyasının 
ortak malı olacaktır. Böylel!kle, yen! b!r ça#ın e"!#!nde, Türk dünyasını olu"turan 
halklar, ortak gelecek, ça#da"lık ve demokras! v!zyonunda, yen! b!r dayanı"manın 
ve kader b!rl!#!n!n temeller!n! atmaktadır. 

Türk!ye’n!n öncü g!r!"!mler!, Avrasya’nın muhtel!f bölgeler!nde b!rb!rler!nden 
kopuk cepler hal!nde ya"ayan Türk dünyası mensupları arasında yen! dayanı"ma 
ve !"b!rl!#! köprüler!n!n kurulmasına da katkıda bulunmaktadır. Gago#uzlar, Kı-
rım Türkler!, Ahıska Türkler! ve kom"u ülkelerdek! Türk azınlıkları, bulunduk-
ları ülkeler !le Türk!ye arasında dostluk köprüsü olu"turmaktadırlar. Türk!ye’n!n 
arzusu, soyda"larımızın bulundukları ülkeler!n sadık vatanda"ları olarak, huzur, 
refah ve mutluluk !ç!nde ya"amalarıdır. Bu yıl Moldova’ya ve Ukrayna’ya yaptı#ım 
z!yaretlerde, Gago#uz Yer!’ne ve Kırım Özerk Bölges!ne de g!derek, Türk!ye’n!n 
tar!h ve kültür ba#larıyla ba#lı oldu#u karde"ler!ne destek ve yardımlarını es!rge-
meyece#!n! b!r kere daha tey!t ett!m. Yaptı#ım konu"malarda, bulundukları ülke-
lerde demokras!n!n ya"amasının, karde"ler!m!z açısından da b!r tem!nat oldu#unu 
vurguladım. 

Türk!ye’n!n Avrasya’dak! !t!barının ve !majının her zaman yüksek tutulması, 
en öneml! öncel!#!m!z olmalıdır. Bu nedenle, Türk!ye’n!n, 21’!nc! Yüzyıla g!rerken 
yapısal reformlarını tamamlaması, dünyayla her alanda bütünle"mes!, e#!t!m, sa#-



lık, çevre alanlarında gel!"m!" ülkelerle aynı standartlara ula"ması, sadece kend! 
!nsanının esenl!#! ve refahı açısından de#!l, Avrasya’nın barı" ve !st!krarı açısından 
da önem arz etmekted!r. 

Avrasya’nın parlak gelece#!nde Rusya Federasyonuyla stratej!k b!r ortak olarak 
b!rl!kte çalı"maya hazırız. Bu ülken!n !st!krar ve dünyayla uyum !ç!nde olmasın-
da, bölgem!z!n oldu#u kadar, Türk!ye’n!n de yüksek çıkarları vardır. Son dönem-
de Rusya’da meydana gelen çalkantıları d!kkatle tak!p ed!yoruz. Geçen yıl toplam 
dı"t!caret hacm!m!z 12 m!lyar dolara, taahhüt !"ler!m!z 10 m!lyar dolara ula"an ve 
ülkem!ze 1 m!lyon tur!st gönderen Rusya’nın !ç!nden geçmekte oldu#u kr!z, bü-
yük ölçüde serbest p!yasa ekonom!s!ne tekabül eden s!yasî ve hukukî altyapının 
kurulmasıyla !lg!l! sancıların ürünüdür. Rusya’nın, bu kr!z! kısa zamanda a"aca-
#ına !nanıyoruz. Ba"bakan Pr!makov’un kurdu#u yen! hükümet!n, bu do#rultuda 
toparlayıcı b!r rol oynamasını bekl!yoruz. Rusya’ya bu zor dönem!nde yardımcı 
olmaya hazır oldu#umuzu, b!r kere daha vurgulamak !st!yorum. 

Ka)aslarda kalıcı b!r barı"ın sa#lanması, uluslararası me"ru!yet!n tes!s!ne ba#-
lıdır. Karde" Azerbaycan’ın topraklarının be"te l’! üzer!ndek! !"gal!n devam etmes! 
ve 1,5 m!lyon Azerî kaçkınının ç!les!n!n hâlâ sona ermem!" olması, Türk!ye’n!n 
Ermen!stan’la !l!"k!ler!n! gel!"t!rmes!n!n önündek! tek engeld!r. Ermen!stan’ı, b!r 
kere daha, uluslararası hukukun gere#!n! yer!ne get!rmeye davet ed!yorum. Erme-
n!stan Cumhurba"kanı Koçaryan’la Yalta’da yaptı#ım görü"mede, bu hususun al-
tını özell!kle ç!zd!m; kend!s!ne, tar!hten husumet çıkarmanın Ermen!stan’a h!çb!r 
yarar get!rmeyece#!n! de hatırlattım. 

Cumhurba"kanı Shevardnadze’n!n l!derl!#!nde kalkınma hamleler!n! büyük 
b!r hızla sürdüren, demokras!s!n! güçlend!ren Gürc!stan’la yakın dostluk ve kom-
"uluk !l!"k!ler!m!z, her alanda hızla gel!"mekted!r. Gürc!stan’ın huzur ve !st!krarı, 
b!z!m !ç!n hayatî öncel!kl! b!r konudur. Gürc!stan’la !"b!rl!#!m!z! !y! kom"uluk so-
rumlulu#uyla ve ortaklık dayanı"masıyla daha da !ler!ye götürmeye kararlıyız. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
B!rl!kte ya"anmı" uzun b!r tar!h!n net!ces! olarak, günümüzde bünyes!nde 

azınlık bulundurmayan tek b!r Balkan ülkes! yoktur. Ortak tar!h!m!z!n b!zlere m!-
rası olan bu durum, artık, çatı"ma kayna#ı olmaktan çıkarılmalıdır; bu da, ancak, 
anayasal demokras!ler!n gel!"!p güçlenmes!yle mümkündür. Bölgem!zde kalıcı ba-
rı"a ancak bu zem!nde ula"ılab!l!r. Z!ra, b!r kere daha vurgulamak !st!yorum k!, 
demokras!, farklı, d!l, d!n ve etn!k or!j!nden halkların korkudan ve baskıdan uzak, 
aynı ülke !ç!nde ve aynı bayrak altında ya"ayab!lecekler! tek yönet!m b!ç!m!d!r; 
dolayısıyla, demokras!ye sah!p çıkmak, barı"a sah!p çıkmak demekt!r. Etn!k ayı-
rımcılı#a dayanan m!ll!yetç!l!k, demokras!n!n de barı"ın da önündek! en büyük 
tehd!tt!r. Demokrat!k vatanda"lık k!ml!#!n!n hayata geç!r!lmes!yle farklı kültürler 
arasındak! çatı"malar önleneb!l!r. Aks! takd!rde, etn!k tem!zl!k g!b! belalar, Bal-
kanları tehd!t etmeye devam edecekt!r. B!rkaç ay evvel Arnavutluk’a yaptı#ım z!-
yaret sırasında bu görü"ler!m!z! b!r kere daha ortaya koydum. Yarın g!dece#!m 
Makedonya’da da aynı mesajları verece#!m. 

Türk!ye, barı" ve ortak refah v!zyonu do#rultusunda, Balkanlarda demokrat!k 
b!r dayanı"mayı ortaya çıkaracak yapıların güçlend!r!lmes!ne katkıda bulunmakta-
dır. Bosna-Hersek’te uygulanan etn!k tem!zl!k kampanyaları sırasında oldu#u g!b!, 



Kosova’dak! gel!"meler!n kaygı ver!c! boyutlara ula"ması kar"ısında da aynı karar-
lı tutumu !zl!yoruz. Uluslararası toplumu da bu yönde sorumluluklar üstlenmeye 
davet ed!yoruz. N!tek!m son olarak, Arnavutluk’a yaptı#ımız z!yaret!n akab!nde 
Uluslararası Temas Grubu üyes! ülkeler! !le bölge ülkeler!n!n devlet ve hükümet 
ba"kanlarına b!r mektup göndererek Kosova’da akan kanın durdurulması !ç!n neler 
yapılması gerekt!#!ne !l!"k!n görü"ler!m!z! b!ld!rd!k. Bu mektuplarımıza aldı#ımız 
cevaplardan uluslararası toplumun Bosna-Hersek’tek! atalet!n! Kosova’da tekrarla-
mayaca#ı !zlen!m!n! aldık; B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey!nde 23 Eylül günü 
kabul ed!len 1199 sayılı karar, bu !zlen!m!m! do#rulamaktadır. Kosava konusunda 
savundu#umuz görü"lerle paralell!k arz eden ve B!rle"m!" M!lletler &artının 7’nc! 
Bölümü çerçeves!nde alınmı" olan B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey!n!n bu ka-
rarını memnun!yetle kar"ılamakta ve desteklemektey!z. Türk!ye, Kosova’dak! bütün 
etn!k grupların me"ru haklarını güvence altına alacak, B!rle"m!" M!lletler Avrupa 
Konsey! ve AG$T !lkeler!ne dayalı, ço#ulcu ve katılımcı b!r demokras!n!n tes!s!ne 
!mkân verecek b!r çözümün, sa#lıklı, ad!l ve kalıcı olaca#ına !nanmaktadır. Yugos-
lavya yönet!c!ler!n!n, Güvenl!k Konsey! kararlarındak! uyarıları d!kkate almasını, 
b!ran önce kend!s!nden beklenen somut adımları atmasını talep ed!yoruz. 

Balkanlardak! çok tara%ı !"b!rl!#! çabalarında da akt!f rol oynamaktayız. Bu 
yıl Bulgar!stan ve Romanya Cumhurba"kanlarıyla b!rl!kte Antalya’da gerçekle"t!r-
d!#!m!z üçlü z!rveye bu ba#lamda de#!nmek !st!yorum. Önümüzdek! günlerde !se, 
y!ne Antalya’da düzenlenecek Balkan Z!rves!n!n, bölgem!zde barı" ve !st!krarın ku-
rulmasına katkı sa#lamasını temenn! ed!yorum. 

Ortado#u barı" sürec!nde ya"anan tıkanıklık, bölgede, kalıcı, kapsamlı, ad!l b!r 
barı"a ula"ılmasına yönel!k umutları ortadan kaldırma tehl!kes!n! de beraber!nde 
get!rmekted!r. Barı" sürec!n!n akamete u#ramaması, Do#u Akden!z!n !st!krarı açı-
sından da hayatî önem ta"ımaktadır. F!l!st!n Devlet Ba"kanı Sayın Yaser Arafat’ın 
resmî konu#umuz olarak ülkem!ze 31 Temmuz 1998 tar!h!nde gerçekle"t!rd!#! z!-
yaret sırasında, ülkes!n!n, Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n barı" sürec!n! yen!den 
canlandırmak amacıyla get!rd!#! son öner!ler! destekled!#!n!; ancak, $sra!l’!n bu 
öner!ler! kabule yana"madı#ını d!le get!rmes!yle kar"ı kar"ıya kaldık. Sayın Arafat, 
ülkem!z!n, Ortado#u’da oynadı#ı a#ırlıklı rol çerçeves!nde, ba"ta Amer!ka B!rle"!k 
Devletler! ve $sra!l olmak üzere, uluslararası kamuoyu nezd!nde barı" sürec!n!n 
kurtarılması amacıyla g!r!"!mde bulunmamızı talep ett!. 

Sayın Arafat’ın bu taleb! do#rultusunda Amer!ka B!rle"!k Devletler!, $ng!ltere, 
Fransa, Rusya ve Avrupa B!rl!#! Dönem Ba"kanı Avusturya devlet ve hükümet ba"-
kanları nezd!nde te"ebbüste bulunduk ve görü"ler!m!z! b!ld!rd!k, Sayın Arafat’ın 
kaygılarını aktardık. 

Daha önce b!rçok kez tekrarladı#ım g!b!, Ortado#u barı" sürec! herkes !ç!n 
altın b!r fırsat te"k!l etmekted!r; bu fırsatın heba ed!lmemes! gerek!r. Türk!ye, 
Ortado#u’da kalıcı, ad!l ve kapsamlı b!r barı" !steyen tüm ülkeler!n hem F!l!st!n-
l!ler!n sıkıntılarının haf!%et!lmes! !ç!n gayret göstermeler! hem de Ortado#u barı" 
sürec!n!n $sra!l-F!l!st!n kanalının b!r an önce canlandırılması !ç!n elden gelen her 
"ey! yapmaları gerekt!#!ne !nanmaktadır. Türk!ye, bu yönde tüm ülkelerle !"b!rl!#! 
yapmaya, bu yöndek! yapıcı g!r!"!mler! desteklemeye ve bunlara katkıda bulun-
maya hazırdır. Bu ba#lamda, Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n get!rd!#! son öner!-



ler!n, sürec!n bekası açısından d!kkatle de#erlend!r!lmes! gerekt!#!ne !nanıyorum. 
Bu çerçevede, Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n öner!ler! zem!n!nde, Wash!ngton’da 
yapılan son görü"melerde, $sra!l !le F!l!st!n arasındak! görü" ayrılıklarının kapatıl-
makta oldu#una da!r haberler! memnun!yetle kar"ılıyorum. 

Türk!ye’n!n, F!l!st!n ve $sra!l’le yakın ve dostane !l!"k!ler! her geçen gün gel!"-
mekted!r. Gerek karde" F!l!st!n halkı gerek $sra!l’le gel!"en !l!"k!ler!m!z, Ortado#u 
barı" sürec!ndek! tıkanıklıkların a"ılmasında etk!n b!r rol oynamamızı mümkün 
kılmaktadır. F!l!st!nl! karde"ler!m!z, $sra!l’le d!yalogumuzun gel!"mes!n!n barı" 
sürec!ne katkı sa#ladı#ını kend!ler! !fade etmekted!rler. Bu !t!barla, Türk!ye-$sra!l 
!l!"k!ler!n! bahane ederek, Arap karde"ler!m!z! Türk!ye’ye kar"ı kı"kırtmaya çalı"an 
Sur!ye g!b! ülkeler!n bu davranı"ı dostça de#!ld!r. 

Esasen, Sur!ye, Türk!ye’ye kar"ı açık b!r husumet pol!t!kası !zlemekted!r, PKK 
terör örgütüne akt!f destek sa#lamayı sürdürmekted!r. Tüm uyanlarımıza ve barı"çı 
açılımlarımıza ra#men hasmane tutumundan vazgeçmeyen Sur!ye’ye kar"ı muka-
belede bulunma hakkımızı saklı tuttu#umuzu, sabrımızın ta"mak üzere oldu#unu 
b!r kere daha dünyaya !lan ed!yorum. (Alkı#lar) 

Türk!ye, kom"u ve karde" Irak’ın, uluslararası toplumla arasındak! sorunları 
çözüme kavu"turmasını sam!m!yetle arzu etmekted!r; ancak, bu, Irak yönet!m!n!n, 
!lg!l! B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey! kararlarına tam olarak r!ayet etmes!yle 
mümkün olacaktır. Bu da, maalesef, henüz gerçekle"mem!"t!r. 

Bu durumun neden oldu#u Kuzey Irak’tak! otor!te bo"lu#u Türk!ye !ç!n c!ddî 
güvenl!k sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu bo"luktan yararlanarak Kuzey Irak’ta 
yuvalanan PKK terör örgütüyle mücadele, Türk!ye’n!n yüksek güvenl!k çıkarlarıyla 
!lg!l! b!r konudur, hayatî öncel!k ta"ımaktadır. Kuzey Irak’tak! Kürt grupların kend! 
aralarındak! sorunların çözümü !ç!n ülkem!z!n öncülü#üyle ba"latılan Ankara sü-
rec!, bölgede !st!krar sa#lamayı hede%emekted!r. Son olarak, Kuzey Irak’tak! Kürt 
grupların Amer!ka B!rle"!k Devletler! aracılı#ıyla Wash!ngton’ta vardıkları muta-
bakatta Ankara sürec! !lkeler!ne atı'a bulunulması, PKK terör örgütünün Kuzey 
Irak’ta barınmasına !z!n ver!lmeyece#!n!n, Türk sınırının !hlal ed!lmes!ne engel 
olunaca#ının taahhüt ed!lmes! memnun!yet ver!c!d!r. Bununla beraber, mutaba-
katın Türk!ye’n!n katılımıyla hazırlanmadı#ının da vurgulanmasında yarar vardır. 
Wash!ngton’da varılan mutabakatta, bundan sonrak! !lk toplantının Türk!ye’de ya-
pılaca#ı öngörülmü"tür. Bu gel!"me, tarafımızdan d!kkatle !zlenmekted!r. 

400 yıldır de#!"meyen ortak b!r sınırı payla"tı#ımız $ran’la !l!"k!ler!m!z!n, !y! 
kom"uluk sorumlulu#u, !ç!"ler!ne karı"mama !lkes! ve kar"ılıklı yarar zem!n!nde 
gel!"t!r!lmes!, bölge barı" ve !st!krarı açısından önem ta"ımaktadır. Güvenl!k konu-
larında, mevcut !"b!rl!#! mekan!zmalarının ver!ml! b!r "ek!lde !"let!lmes! hal!nde, 
$ran’la !"b!rl!#!m!z daha da güçlend!r!lecekt!r. 

Orta Asya’nın !st!krarı açısından hayatî b!r önem ta"ıyan Afgan!stan’dak! 
durum, d!kkatle ve yakından tak!p ed!lmekted!r. Karde" Afgan halkının yıllardır 
çekt!#! acıların sona ermem!" olmasından üzüntü duyuyoruz. Afgan!stan soru-
nuna askerî yoldan b!r çözüm olmadı#ına !nanıyoruz. Sorunun, ancak ye ancak, 
Afgan!stan’dak! tüm etn!k grupların katılaca#ı gen!" tabanlı b!r ulusal uzla"ı hü-
kümet!yle hal yoluna g!reb!lece#!n! dü"ünüyoruz. $ran Cumhurba"kanı ve Pak!s-
tan Ba"bakanına b!rer mektup göndererek, bu !k! noktanın asgarî mü"tere#!m!z 



oldu#una !nandı#ımızı bel!rtt!m; bu çerçevede, Afgan!stan’dak! gruplara ortak b!r 
ça#rıda bulunmayı tekl!f ett!m. 

Türk!ye, bölgesel !"b!rl!#!n!n, uluslararası barı", !st!krar ve refahın anahta-
rı oldu#una yürekten !nanmaktadır. Bu ba#lamda, b!rb!r!yle etk!le"!m hal!ndek! 
bölgesel !"b!rl!#! hareketler! !ç!nde, öncü ve akt!f b!r rol oynamaktadır. Karaden!z 
Ekonom!k $"b!rl!#! (KE$), Ekonom!k $"b!rl!#! Te"k!latı. (ECO) ve D-8 olu"umları-
nı, bölgem!z!n ortak refahının artırılmasına, gelece#!n barı"ına katkıda bulunan 
g!r!"!mler olarak de#erlend!r!yoruz. 

Mayıs ayında Kazak!stan’ın Almatı &ehr!nde katıldı#ımız ECO z!rves!nde 
kabul ed!len Almatı Deklarasyonu, Haz!ran ayında Ukrayna’nın Yalta &ehr!nde 
katıldı#ımız tar!hî z!rvede !mzalanan Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! Temel &artı, 
bu g!r!"!mler!n somut ba"arılara dönü"mekte oldu#unu b!r kere daha gösterm!"t!r. 
D-8 çerçeves!nde de somut projeler gel!"t!r!lmekted!r. Bütün bunlar, Türk!ye’n!n, 
gel!"en pazarlar !le gel!"m!" ekonom!ler arasındak! köprü rolünü ortaya koymak-
tadır. 

$slam Konferansı Örgütü, $slam dünyasıyla dayanı"ma ve !"b!rl!#!m!zde akt!f 
rol oynadı#ımız b!r zem!nd!r. Ba"kanı oldu#um $KÖ, Ekonom!k ve T!carî $"b!rl!#! 
Da!mî Kom!tes! ($SEDAK) vasıtasıyla, $slam ülkeler!n!n kalkınma yolunda b!rl!kte 
atab!lecekler! ortak adımların saptanmasında yönlend!r!c! b!r faal!yet!m!z bulun-
maktadır. Kasım ayında, $SEDAK’ın 14’üncü toplantısı, Türk!ye’n!n ba"kanlı#ında, 
$stanbul’da yapılacaktır. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Uluslararası !l!"k!ler alanında kar"ı kar"ıya oldu#umuz bazı sorunlar, sınıra"an 

b!r mah!yet ta"ımaktadır. Terör, organ!ze suç, ırkçılık, köktend!nc!l!k bu n!tel!kte 
sorunlardır. Küresel n!tel!k ta"ıyan bu sorunlara kar"ı mücadelen!n, aynı zamanda 
küresel boyutta yürütülmes! gerekmekted!r. Bu bakımdan, öncel!kle, evrensel top-
lumun olu"umuna katkıda bulunan medyanın sorumlu b!r tavır serg!lemes! önem 
ta"ımaktadır. Medya, bu sorunlara kar"ı, dünya vatanda"ları arasında kolekt!f b!r 
b!l!nç gel!"mes!n! sa#layacak s!v!l d!yaloglar tes!s ed!lmes!ne yardımcı olmalıdır. 
Demokrat!k toplumlarda bunu sa#lamanın tek yolu, basının kend! kend!n! denet-
leme mekan!zmalarıdır. Dünya Basın Konseyler! B!rl!#!n!n $stanbul’da yapılan 7’nc! 
uluslararası kongres!nde bu konu ele alınmı"tır. $nsanlar ve toplumlar arasında k!n 
ve nefret tohumları saçan ve terörü te"v!k eden söylemler!n yarattı#ı tehd!d!n ba-
sın özgürlü#üyle ba#da"ıp ba#da"madı#ı sorusunun da bu ba#lamda tartı"maya 
açılmı" olması olumlu b!r gel!"med!r. &!ddet!n, hang! sebeple olursa olsun, yücelt!l-
mes!n!n demokrat!k b!r hak olup olmadı#ı da haklı olarak sorgulanmaktadır. Z!ra, 
terör ve "!ddet, en temel !nsan hakkı olan ya"ama hakkının vah!m !hlal!nden ba"ka 
b!r anlam ta"ımamaktadır. Teröre kar"ı küresel b!l!nc!n gel!"t!r!lmes! öneml!d!r; 
ancak, yeterl! de#!ld!r. Terör ve d!#er sınıra"an sorunlara kar"ı uluslararası !"b!rl!#! 
mekan!zmalarının güçlend!r!lmes!ne !ht!yaç vardır. Türk!ye, !k!l! ve çok tara%ı her 
düzeyde gösterd!#! çabalarla, terör, uyu"turucu ve s!lah kaçakçılı#ı, karaparanın 
aklanması, organ!ze suçlarla mücadele konusunda !"b!rl!#! mekan!zmalarının ge-
l!"t!r!lmes!ne katkıda bulunmaktadır; bu çerçevede, 43 ülkeyle güvenl!k !"b!rl!#! 
anla"maları !mzalamı"tır. 



Bu noktada, kültürler ve uygarlıklararası çatı"madan söz ederek !nsanlı#ın 
ortak de#erler etrafında bulu"ma talepler!ne sorumsuzca kar"ı çıkan bazı görü"ler 
üzer!nde de durmakta yarar görüyorum. Türk!ye, Kuzey !le Güney!, Do#u !le Batıyı 
bulu"turan kıtalararası köprü konumuyla, kültürler!n ve uygarlıkların harmon!-
zasyonuna katkıda bulunmayı öncel!kl! b!r görev b!lmekted!r. Bunu, b!r kere daha 
dünyaya !lan etmek !st!yorum. 

Bu yıl !ç!nde, $nsan Hakları Evrensel Beyannames!n!n kabulünün 50’nc! yıl-
dönümünü kutlayaca#ız. Günümüzde, !nsan hakları, artık, h!çb!r ülken!n !ç !"! 
olarak görülmemekted!r. $nsan haklarının uluslararası denet!m mekan!zmaları, 
!nsanlı#ın kolekt!f v!cdanını, evrensel hukuku tems!l etmekte; !nsanın !nsan ol-
maktan ötürü kazandı#ı vazgeç!lmez haklarını uluslararası toplumun güvences! 
altına almaktadır. $nsan hakları alanında her !ler! adımı yen! b!r ba"langıç noktası 
sayan Türk!ye, uluslararası denet!m mekan!zmalarına ba"langıcından !t!baren ta-
raf olmu"tur. Bu alanda eks!kler!m!z varsa, bunların g!der!lmes! yönünde gerekl! 
!radem!z de vardır. Yüce Mecl!s!n bu konuyla !lg!l! olarak gündem!nde bulunan 
yasa tasarılarını süratle görü"erek sonuca ba#lamasına büyük önem atfed!yorum. 

Türk!ye dı"pol!t!kasını yürütürken sürekl! olarak b!r !maj sorunuyla u#ra"-
mak zorunda kalmaktadır. Bu !maj sorunundan, d!kkatler!m!z! sadece b!ze hasım 
çevreler!n yarattı#ı meselelere teks!f ederek kurtulmamız mümkün de#!ld!r. Lafı 
sah!b! ço#altır. Türk !nsanı ülkes!n!n !majından memnun hale geld!#!nde, sorun 
büyük ölçüde a"ılmı" olacaktır. Bu da, Türk!ye Cumhur!yet!n!n temel!ndek!, va-
tanda"larını ça#da" b!r devlet!n vatanda"ı yapma !dd!asına ve meden!yetç!l!k kav-
gasına sah!p çıkmakla mümkündür. $"te bu noktada, !çpol!t!ka ve dı"pol!t!ka !ç !çe 
geçmekted!r. Dolayısıyla, sorumluluk y!ne b!zlere dü"mekted!r. 

Bugün kar"ımızdak! en öneml! mesele, yarının dünyasını anlamak ve o dün-
yaya kend!m!z! en !y! "ek!lde hazırlamaktır. Çok uzak olmayan b!r gelecekte, !çe-
r!s!nde ya"adı#ımız Avrasya co#rafyası, dünya ekonom!s!nde bel!rley!c! b!r rol oy-
namaya ba"layacaktır. Türk!ye, bu dünyanın kalb!d!r. U)umuzun en az bu dünya 
kadar gen!" olması gerekmekted!r. Hep b!rl!kte, parlak gelece#!m!ze hazırlanma 
!radem!z! en güçlü b!ç!mde ortaya koymalıyız. Türk!ye, kalkınma çabalarını ka-
rarlılıkla sürdürmeye; e#!t!mden sa#lı#a, çevreden traf!#e, tarımdan sanay!e, tele-
komün!kasyondan tur!zme, enerj!den ula"tırmaya, spordan kültür ve sanata kadar 
her alanda ça#ın standartlarını yakalamaya, dünyayla rekabet gücünü daha da ge-
l!"t!rmeye mecburdur. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n güncel !ç sorunları üzer!nde kısaca durmak !st!yorum. Türk!ye 

Cumhur!yet! Devlet!n!n ülkes! ve m!llet!yle bölünmez bütünlü#ünü, ün!ter vasfını, 
anayasal demokrat!k parlamenter düzen!n! ortadan kaldırmayı amaçlayan ve ülke 
gündem!nde hâlâ öneml! b!r yer !"gal etmeye devam eden bölücü terör hareket!-
ne kar"ı devlet!n, dünyada h!çb!r ülkede görülmed!#! kadar, demokras!, hukukun 
üstünlü#ü ve !nsan haklarına saygı çerçeves! !ç!nde kalarak sürdürdü#ü me"ru 
mücadelede çok büyük merhaleler kated!lm!" olup, halen mezkûr tehd!t kontrol 
ed!leb!l!r düzeye !nd!r!lm!" ve da#ılma noktasına get!r!lm!" bulunmaktadır. 

Terörle sürdürülen mücadelede sa#lanan ba"arının n!haî sonuç alınana ka-
dar aralıksız ve kararlı "ek!lde sürdürülmes!, bunun yanında, terörden etk!lenen 



bölgeler!m!z!n d!#er bölgelerle olan gel!"m!"l!k farklarını g!dermey! amaçlayan 
programların etk!n olarak uygulanması, mümkün olan en erken zamanda bölgede 
normal duruma dönülmes! !ç!n gerekl! "artların olu"ması ve her halükârda !çbarı-
"ın !dames! öncel!kl! görevler olmaktadır. 

Bu ves!leyle, terörle mücadelede ülke !ç!nde ve dı"ında son derece ba"arılı 
operasyonlar sürdüren Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n ve d!#er tüm güvenl!k güçler!n!n 
fedakâr mensuplarına, m!lletçe topyekûn göster!len b!rl!k ve beraberl!#e huzuru-
nuzda te"ekkür ed!yor; "eh!tler!m!z! rahmet, gaz!ler!m!z! m!nnetle anıyorum. Yüce 
Mecl!se de, bu ülken!n kahraman askerler!ne ve güvenl!k güçler!ne her zaman sa#-
ladı#ı destekten ötürü te"ekkür ed!yorum. 

Cumhur!yet!n temel n!tel!kler!nden olan la!kl!k, ülkem!zde aynı zamanda !ç-
barı"ın öneml! "artıdır. La!kl!k, d!n ve v!cdan hürr!yet!n!n tem!natı ve "ems!yes!d!r. 
Böylece, halkının yüzde 99,5’! Müslüman olan Türk!ye Cumhur!yet! vatanda"ları, 
d!n ve v!cdan hürr!yet!n! en !y! "ek!lde kullanmakta, !badetler!n!, Müslümanlı#ın 
!caplarını serbestçe yer!ne get!rmekted!r. 

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!, ça#da" hukuka dayanan b!r devlet olarak ku-
rulmu"tur ve devlet !"ler! !le d!n !"ler!n! ayırmı"tır. Cumhur!yet kuruldu#undan 
ber!, bu duruma zaman zaman !t!razlar olmu"tur. D!nî !nançların s!yaset tarafın-
dan !st!smar ed!ld!#! haller de görülmü"tür. Bunların tümü “!rt!ca” olarak adlan-
dırılmaktadır. Bugünkü dünyada böyle b!r cereyanın mevcut oldu#u da herkesçe 
b!l!n!yor. 

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n Anayasada tar!f ed!len "ekl!n! de#!"t!rmeye 
yönel!k her hareket g!b!, !rt!ca da, devlete ve rej!me yönel!k b!r tehd!tt!r. Türk!ye 
Cumhur!yet! kanunları ve Anayasası, devlete ve rej!me yönel!k her tehd!d! oldu#u 
g!b!, !rt!ca tehd!d!n! de önleyecek güçted!r. (DSP, CHP ve DTP sıralarından Alkı#-
lar) 

$rt!cayla mücadelen!n, halkın d!nî !nançlarına kar"ı çıkmak g!b! göster!lmes!, 
d!n !st!smarının ta kend!s!d!r. Bu mücadele, aynı zamanda, d!n!, !st!smardan koru-
ma mücadeles!d!r. Ayrıca, toplum, bu çe"!t tehd!tlere kar"ı hassastır; cumhur!yet! 
ayakta tutmaya da kararlıdır. 

Örgütlü suçlarla mücadele, bugün pek çok ülken!n sorunu hal!ne gelm!"t!r. 
B!z!m ülkem!zde de, devlet, bu mücadelen!n !ç!nded!r. 

Devlet!m!z! ve kamuoyunu haklı olarak me"gul eden olaylar fevkalade gün-
celd!r. 

Kanunları tanımayanlara ve zorbalara, devlet, her zaman hadd!n! b!ld!rm!"t!r 
-h!ç k!mse, devletten ve kanundan güçlü de#!ld!r- y!ne de b!ld!recekt!r. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülken!n güncel konularından b!r d!#er!, uyu"turucuyla mücadeled!r. Uyu"tu-

rucuyla mücadele, Türk!ye’n!n bundan evvelk! gündemler!nde yoktu; "!md!, yava" 
yava", !k! "ek!lde gündeme gelmekted!r: B!r!nc!s!, Türk!ye’n!n b!r geç!" yer!, b!r 
traf!k, b!r köprü olarak kullanılması, buna kar"ı çıkılması, bununla mücadele ed!l-
mes!; !k!nc!s! de, Türk!ye’n!n kend! gençler!n! koruması bakımından zarurî hale 
gelm!"t!r. Herkes!n d!kkat!n! çek!yorum buradan. B!lhassa büyük "eh!rlerde, l!se 



ça#ındak! ö#renc!lerden, çocuklardan ba"lama ve sokak çocu#u bulunan -maa-
selef- büyük "eh!rler!m!zde, bu meselen!n c!ddî boyutlara ula"ma !st!dadı vardır; 
bununla amansız "ek!lde mücadeleye devam ed!lmes! lazımdır. 

Ülkem!z!n çok güncel d!#er meseles! de traf!k kazalarıdır. Maalesef, traf!k 
kazaları, y!ne, senede 6 b!n can almaya devam etmekted!r. Alınmı" bulunan ted-
b!rler!n heps! çok güzel tedb!rlerd!r; yen!ler!n!n alınması lazımdır. Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!, yen! tedb!rler!n alınmasında her zaman !ç!n büyük b!r hassas!yetle 
davranmı" ve Hükümet!n get!rd!#! bütün yasal tedb!rler! de kanunla"tırmı"tır. 

Güncel sorunlarımızdan b!r d!#er! do#al afetlerd!r. Yurdumuzda, 1998 yılı 
ba"ından bu yana çe"!tl! bölgeler!m!zde do#al afetler vuku bulmu"tur; sel afetler! 
olmu"tur ülken!n çe"!tl! kö"eler!nde, deprem olmu"tur, toprak kayması olmu"tur. 
Bunların heps!n! s!ze da#ıttı#ım metne teker teker yazdım; fakat, bunlardan b!l-
hassa Adana ve Ceyhan çevres!nde 27 Haz!ran 1998 tar!h!nde meydana gelen dep-
rem üzer!nde durmak !st!yorum. 145 vatanda"ımızın ölümüne sebep olan bu dep-
remde büyük hasar vardır. Mecl!s!m!z!n d!kkat!n! çek!yorum; Hükümete yardımcı 
olunması lazımdır. 9 b!n 385 konut, 489 !"yer! yıkıktır, 18 b!n konut orta hasarlıdır, 
45 b!n konut da "u veya bu "ek!lde haf!f hasarlıdır. Bu, çok büyük b!r b!lançodur. 
Bu zamana kadar rastladı#ımız depremlerden en büyük hasar yapmı" olanıdır. Hü-
kümet, yen! kaynaklar bulmak, kı"tan önce meskenler!n yapılmasına geçmek !ç!n 
çırpınmaktadır k!, Hükümetten, Büyük Mecl!s!m!z h!çb!r deste#! es!rgemeyecek-
t!r. Bu depremler!n heps!nde, bu seller!n, toprak kaymalarının heps!nde, devlet, 
vatanda"ın yanında olmu"tur, Kızılayımız da vatanda"ın yanında olmu"tur; anında 
olunmu"tur ve hayatı normale çev!rmek !ç!n her türlü gayret de sarf ed!lm!"t!r. 
Tab!î k!, canı yanan vatanda"tır; ev!n! su basan, çolu#unu çocu#unu alıp götüren 
afetler kar"ısında, vatanda", çok hassastır. Ona büyük b!r "e)atle yakla"ılması, bu 
olayın !cabıdır. 

Afet bölgeler!nde, aslında, yerle"!m yerler!n!n de büyük sıkıntısı olmu"tur. 
Yerle"!m yerler!nde su tes!sler!, kanal!zasyon tes!sler!, yollar pek çok zarar görmü"-
tür ve beled!yeler!n bunları kar"ılayacak takatları da yoktur. Öyle b!r yük de y!ne 
devlet!n üzer!nded!r. 

Y!ne, Türk!ye’n!n güncel sorunlarından b!r tanes!, orman yangınlarıdır. Bu 
sene, 60 b!n dekara yakın orman yanmı"tır. Bu rakam, geçen senek! rakamın c!-
varındadır. Her sene a"a#ı yukarı 100 b!n dekara kadar orman yanıyor Türk!ye’de 
ve bunun kar"ılı#ında da 1 m!lyon dekar orman d!k!lmes! lazım. &!md!, burada 
üzer!nde durmak !sted!#!m "ey, orman yangınlarında söndürme !ç!n alınacak ted-
b!rler!n daha da gel!"t!r!lmes!; ama, a#açlandırmanın hızlandırılması lazımdır. 

Y!ne, burada da, Yüce Mecl!s!m!zden, Hükümet!n get!rece#! a#açlandırma 
projeler!ne destek !st!yorum. Bunu çok önems!yorum; çünkü, sanıyorum k!, gele-
cek nes!llere bırakaca#ımız en öneml! varlık, ye"!l Türk!ye olacaktır. Ye"!l Türk!ye 
!ç!n, topraklarımızın den!zlere akıp g!tmemes! !ç!n ve do#anın korunması !ç!n sarf 
ed!len gayretler, her türlü takd!r!n üstünded!r. Bunlar halka mal olmu"tur. Okulla-
rımızdan gönüllü kurulu"larımıza kadar, bu gayretler yürüyor. 

Halkımızın "!kâyetç!s! oldu#u d!#er b!r sorun -ben, sadece "!kâyetç!s! olunan 
sorunları burada genel olarak söylüyorum- hayat pahalılı#ıdır. Uzunca süred!r 
yüzde 50’ler!n, 60’ların üstünde seyretm!" bulunan en%asyonun, hayat pahalılı#ı 



olarak, b!lhassa -gel!r da#ılımı zaten !y! olmayan ülkem!zde- alt gel!r gruplarında 
meydana get!rd!#! sıkıntılar, büyük ıstıraba sebep olmaktadır. 

Y!ne, en%asyonun tek rakamlı duruma !nd!r!lmes! !ç!n, Yüce Mecl!s!m!z!n 
hükümetlere destek olmasını r!ca ed!yorum. 

B!r d!#er sorun... Hep beraber, 1990 sonrasında, devlet!n radyo-telev!zyon 
monopolünü, tekel!n! kaldırdık. &!md!, halen 1 000 ‘den fazla radyo ve 300’e yakın 
yerel telev!zyon vardır. B!r de RTÜK !dares! kurduk, bu telev!zyonların ve radyo-
ların yaptı#ı ne"r!yatlarla !lg!l! olarak. Tab!î k!, Türk!ye Cumhur!yet! Anayasası, 
genel ahlakın korunmasını, kamu düzen!n!n korunmasını, genel sa#lı#ın korun-
masını emretmekted!r. Bu telev!zyonların b!rço#unda, daha do#rusu, radyo ve te-
lev!zyonların b!rço#unda sınırı a"an, sınırları a"an pek çok ne"r!yat yapılmaktadır. 
Bu hususta da, y!ne, Mecl!s!n d!kkat!n! çek!yorum. Bununla mücadele ed!lm!yor 
de#!l, ed!l!yor; fakat, e"yanın tab!atında zorluk var. Yan!, serbests!n, hürsün ded!-
#!n b!r yerde b!rtakım kontroller !cra etmek, genell!kle kolay de#!l. En !y!s! herke-
s!n "uurla hareket etmes!, b!rtakım kontrollere, l!m!tasyonlara hacet kalmamasıdır; 
ama, maalesef, her zaman bu böyle olmuyor. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülken!n gündem!ndek! çok önemsed!#!m bazı konuları sadece sayaca#ım. 

Bunlardan b!r!s! savunmadır. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, cumhur!yet!n kurul-
du#u günden ber!, savunmaya her "eyden çok önem verm!"t!r ve bu sayeded!r k!, 
bugün, Türk S!lahlı Kuvvetler!, m!llî b!r ordu olarak, halkın ordusu olarak, devlet!n 
ve rej!m!n tem!natı olarak ve m!llet!n gururu olarak bölgem!zde her türlü caydırı-
cılı#ın men"e! olmaktadır. Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, bugün, dünyada en !y! e#!-
t!lm!", en !y! c!hazlandırılmı" ve en !y! d!s!pl!ne sah!p b!rkaç ordudan b!r! oldu#u-
nu, ba"kumandanlı#ı Yüce Mecl!ste mündem!ç olan bu Mecl!se, ba"kumandanlı#ı 
tems!l eden Cumhurba"kanı olarak -Anayasa tab!rler!d!r bunlar- rapor etmekten 
gurur duyuyorum. (Alkı#lar) Tab!î k!, S!lahlı Kuvvetler!m!z!n güçlü durumda tu-
tulması, m!llî güvenl!#!m!z açısından öncel!kl! b!r görev. Türk S!lahlı Kuvvetler!, 
m!llet!n ve m!llet!n b!rl!k ve bütünlü#ünün muhafazasında da hayatî b!r sorumlu-
luk ta"ımaktadır. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Türk!ye çok güzel b!r savunma sanay!! kurmu"tur. Önümüzdek! 30 sene !ç!n-

de 150 m!lyar dolarlık savunma !ht!yacımız var. Bunun çok büyük b!r kısmını Tür-
k!ye kar"ılayab!l!r; ayrıca, ba"ka ülkeler!n de savunma !ht!yaçlarını kar"ılayab!l!r. 
B!naenaleyh, Yüce Mecl!s!n huzuruna get!rd!#!m mesele, savunma sanay!!nde de 
hükümetler!n get!rece#! projelere destek ver!lmes!d!r.

Ülken!n çok önemsed!#!m!z d!#er b!r konusu, e#!t!md!r. E#!t!m... E#!t!m! an-
lata anlata b!t!remey!z; ama, h!ç olmazsa üç cümley! söyleyel!m. Bu ülkede okuma 
ça#ında bulunan çocuklarımızın heps! okumalı, !y! okumalı ve daha çok okuma-
lı. N!ye okumalı; 21’!nc! Asra e#er Türk!ye toplumu, Türk toplumu, Türk M!llet! 
b!r enformasyon toplumu olarak g!recekse -k!, ça#ın !cabı odur-e#!t!mden ba"ka 
h!çb!r yolu yoktur. G!r!"!lm!" çok büyük b!r hamle var. Halen !lkö#ret!mde 10 m!l-
yonu a"an çocu#umuz var ve b!r sını'a ortalama 58 çocuk okuyor. Büyük "eh!r-
lerde bu 70 !lâ 80’d!r; ama, Anadolu’nun b!rçok yer!nde bu rakam 25 !lâ 30’dur; 
yan!, Çankırı’da 25 !lâ 30’dur, $stanbul’da 70’t!r, D!yarbakır’da a"a#ı yukarı 60-65’t!r, 
70’t!r, Adana’da 70’t!r ve $zm!r’de 50’d!r. 



Bu n!spetler!n... &!md! g!r!"!lm!" bulunan çok büyük hamle, Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!n!n, 8 yıllık e#!t!me verd!#! destek ve Hükümet!n get!rd!#! f!nans-
man !ht!yaçlarına verd!#! destek sayes!nde halen 32 b!n dersl!k yapılıyor ve -hu-
zurunuzda vatanda"larıma te"ekkür ed!yorum, bu te"ekkürü aynı zamanda s!ze de 
b!ld!r!yorum- vatanda"larımız da 4 b!n dersl!#! yapıyor; ülken!n her tarafı "ant!ye 
hal!nde. Sanıyorum k!, gelecek sene, bu ortalama 58 c!varında olan sınıf mevcudu, 
39’a !nd!r!leb!lecekt!r; b!r hamle daha yaparsak 30’a !nd!rm!" olaca#ız. &!md!, bu 
yürüyor, bu çok güzel yürüyor. Eks!kler!, noksanları vardır; "urada "udur burada 
budur... Onlar ele"t!r!leb!l!r; onlar s!z!n görev!n!z veya eks!kler k!m!n gözüne çar-
pıyorsa... Ama, temelde 58 çocuktan 30 çocu#a !nme hamles! yürüyor. 

&!md!, ger!ye kalan... 650 b!n ö#retmen! var Türk!ye’n!n. Bu ö#retmen sayısı 
kâf! de#!l; yalnız !lkö#ret!mde de#!l, ortaö#ret!mde de... Türk!ye’n!n ö#retmen so-
runu en öneml! sorunlarından b!r!d!r. Yen!den ö#retmen yet!"t!r!lecekt!r ve kâf! 
sayıda ö#retmen olacaktır, kâf! bran"larda ö#retmen olacaktır; bu !ht!yaçların da 
önümüzdek! üç dört sene zarfında tamamlanması dah! büyük ba"arı olacaktır. On-
dan sonra da, mademk! bu !"!n üzer!ne bu kadar hızla g!d!yoruz, devlet olarak 
fevkalade !y! g!d!yoruz, o zaman yapılacak !"lerden b!r d!#er! de araç ve gereçt!r. 

Gerçekten, bu ülken!n okullarını 21’!nc! Yüzyılın okulları hal!ne get!rmez-
sek, ça#da" toplumu, arkasından ça#da" devlet! 21’!nc! Yüzyılda beklemem!z ha-
yal olur. Onun !ç!n, ça#da" toplumun, ça#da" devlet!n ça#da" e#!t!mden geçt!#!n! 
hep b!l!yoruz; b!lmek yetm!yor, onu yapmamız gerek!yor. Eller kollar sıvanmı"tır. 
Vatanda"larımız da, en büyük hayır saydıkları e#!t!me yardımcı olmaya devam et-
mekted!rler. 

Burada, özell!kle, yüksekö#ret!me temas etmek !st!yorum, 1932’de darülfü-
nundan ün!vers!teye çevr!lm!" b!r tek ün!vers!tes! bulunan Türk!ye, bugün, 69’u 
faal 72 ün!vers!teye sah!pt!r. Bunlardan 16’sı vakıf ün!vers!tes!d!r, 56’sı devlet ün!-
vers!tes!d!r Türk!ye’n!n !ç!nde. 

Bu ün!vers!teler!n kampuslarını gez!yorum, bu ün!vers!teler!n açılı"larına 
g!d!yorum. 20 !lâ 25 sene önce kurulmu" bulunan ün!vers!teler!m!z, hep!m!z! se-
v!nd!recek "ek!lde, gurur verecek "ek!lde gel!"m!"lerd!r. Eks!kler! hâlâ vardır; ama, 
be" altı sene evvel ba"ladı#ımız ün!vers!teler gel!"me hal!nde, çok !y! de gel!"!yor. 
Bunlara b!r cansuyu ver!lecek. Yan!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! h!çb!r "ey! es!r-
gemed! e#!t!mden de, yüksek e#!t!mden de. Önümüzdek! sene, bu kampusların ta-
mamlanmasına ve bunların gel!"mes!ne Hükümet!n get!rece#! ödenek talepler!n! 
desteklemede, Mecl!s!m!zden yardım !st!yorum. 

B!lhassa üzer!nde durmak !sted!#!m olay, bu ün!vers!teler!n hastaneler!d!r. 
Bu, Türk!ye’de yen! b!r olay. Yan!, dün, ün!vers!te e#!t!m!, Türk!ye’n!n büyük"eh!r-
ler!n!n tekel!ndeyd!. Bu tekelden çıkmı"tır bu, Van’da da ün!vers!tem!z var, Kars’ta 
da ün!vers!tem!z var, Mu#la’da da ün!vers!tem!z var. Bu ün!vers!teler!n hastaneler! 
var. Hemen hemen 44’e yakın tıp fakültes! var, bunların 25 tanes!nde çok güzel 
hastaneler var. Bu hastaneler!n b!r kısmı örnek hastanelerd!r; Çukurova Hasta-
nes!, Kayser! Hastanes!, D!yarbakır Hastanes!... D!yarbakır Hastanes!n!, daha 20 
Eylülde, Sayın Ba"bakanla b!rl!kte z!yaret ett!k. Yan!, Avrupa’nın, Amer!ka’nın en 
modern hastaneler!ndek! alet edevat neyse, D!yarbakır Hastanes!ndek! de odur, 
hek!m de o sev!yeded!r; ama, yen! kurulmakta olan hastaneler var, eks!kler! var. 



760 yataklı Ed!rne Hastanes!, bugün büyük h!zmet görüyor; ama, ufak tefek yar-
dımlarla tamamlanıp ortaya çıkacaktır. Keza, Elazı#’da Fırat Hastanes!, Malatya’da 
merhum Özal’ın adına kurulmakta olan büyük hastane var. Bunların heps! b!raz 
destekl! olacaktır. Konya’da çok güzel b!r hastane meydana gelm!"t!r; Trabzon’da, 
Samsun’da ve S!vas’ta çok güzel hastaneler meydana gelm!"t!r; Bursa’da çok güzel 
b!r hastane meydana gelm!"t!r. Yen!den, hastane yapan ün!vers!teler!m!z!n hasta-
neler!n!n desteklenmes! suret!yle, sanıyorum k!, gerçekten, en yüksek sev!yede he-
k!ml!k h!zmet!, bu ülken!n her kö"es!ne yayılmı" olacaktır. Yakın zamanda, Van’da, 
kalp amel!yatı, bey!n amel!yatı yapılır hale gelecekt!r. 

Tab!î, ün!vers!teler!m!z!n en öneml! meseleler!nden b!r! de, ö#ret!m üyes! 
meseles!d!r. 300 ö#ret!m üyes!yle !"e ba"lamı" bulunan Türk!ye ün!vers!teler!n!n, 
bugün 55 000 ö#ret!m üyes! vardır; fakat, ça#a uymak bakımından bu kâf! de#!ld!r, 
daha da çok ö#ret!m üyes! yet!"t!rme durumları vardır. 

Ün!vers!teler!n bütün "!kâyet!, !darî ve malî serbestl!kte rastladıkları kısıtla-
malardır. Geçen sene, bütçe encümen!, 15 ün!vers!te !ç!n “s!ze "u kadar para ver!-
yoruz, bunu nasıl kullanacaksanız kullanın” "ekl!nde b!r karar aldı; onu da, Yüce 
Mecl!s tasd!k ett!. O !st!kamette atılacak adımların, ün!vers!teler!n çalı"malarını 
çok kolayla"tıraca#ı kanaat!ndey!m; yan!, b!raz daha serbest!yet... Ün!vers!telere 
!darî ve malî serbest!yet, aranan b!r "eyd!r; bu, ün!vers!teler! çok daha ver!ml! hale 
get!recekt!r. Serbest!yetten kasıt "u: Devlet parasının kullanıldı#ı her yerde denet-
leme olacak; yan! “bu parayı nereye koydun” d!ye soracaksınız, her kuru"un hesa-
bı, herkese sorulacak; devlet parasını k!m kullanıyorsa, ona bu sorulacak. Yalnız, 
burada, tab!î, b!z, sorulmasın dem!yoruz; ama, kullanılması kolayla"tırıls!n; çünkü, 
verd!#!n!z tahs!satlar h!zmete dönü"müyor, ertes! sene, o h!zmetler! görmek !ç!n, 
!k! m!sl!, üç m!sl! daha tahs!sat vermek durumunda kalıyorsunuz. 

Sa#lık h!zmetler!m!z!n sorunları var. Bu sorunların çözülmes! !ç!n çırpınılı-
yor; ama, ye"!l kart, çok büyük b!r h!zmet! görmekted!r. Mecl!s!m!z sa#lık s!gortası 
meseles!n! yasala"tırır, s!gorta pr!m! verme takatında olmayan vatanda"lara dev-
let bu pr!m! öder, böyle b!r s!stem kurarsa, sanıyorum k!, vatanda"larımız çok !y! 
b!r duruma gel!rler. Bu ülkede, h!çb!r vatanda", hastane kapısına geld!#! zaman, 
oradan “paran yok” d!ye çevr!lmemel!d!r; nereye g!decekt!r o. $"te, bugün !ç!n, ye-
"!lkart 6,5 m!lyon !nsana bunu sa#lıyor, yarın s!gorta sa#lar. Yan!, devlet!n f!nanse 
ett!#! s!gorta konulmadan, ye"!lkart olayından da vazgeç!lmemel!d!r. 

Türk!ye’n!n en öneml! meseleler!nden b!r! enerj!d!r. Bugün, Türk!ye’n!n 21 
b!n megavatlık (a"a#ı yukarı 110 m!lyar k!lovat/saat) kurulu gücü var. Bunun, 2020 
yılında, 109 b!n megavata (574 m!lyar k!lovat/saat) yükselt!lmes! öngörülmekted!r; 
bunun !ç!n de, Türk!ye’n!n 128 m!lyar dolarlık yatırım yapması lazım. 

“Bu y"rm" yıl sonrasını f"lan anladık, daha oraya epey zaman var, bugünden 
bahset” d!yeceks!n!z; bugünden de bahsedey!m: Türk!ye enerj! darbo#azındadır; 
bunu a"mak !ç!n büyük çalı"malar yapılmı"tır. &!md!, y!ne de, bu sene, e#er gaz te-
dar!k ed!leb!l!rse, yapılmı" santrallar zamanında devreye sokulab!l!rse, çok büyük 
sıkıntı çekmeden; Bulgar!stan’dan ve Gürc!stan’dan enerj! alarak !k! seney! böyle 
geç!rmek mümkündür; ama, !k! sene sonra... Ba"lanmı" santralların y!ne zama-
nında b!t!r!lmes! "artıyla, !k! sene sonra ancak, bu !"!n !ç!nden çıkab!l!r!z. E#er, 
ba"lanmı" santrallar zamanında b!tmezse, o zaman, önümüzdek! zaman !ç!nde, 



enerj!n!n sanay!le"mey! engelleyecek boyutlara ula"masını Türk!ye mutlaka önle-
mel!d!r. Türk!ye’n!n önünde 30 m!lyar dolarlık b!r enerj! yatırımı vardır; !mt!yaz 
ve tahk!m sorunu, Türk!ye’n!n dı"arıdan kaynak bulmasını zorla"tırmaktadır ve 
Yüce Mecl!s!n, bu !mt!yaz ve tahk!m sorununu mutlaka dü"ünmes!n!, gerek!yorsa, 
ülken!n yararı !ç!n, anayasa de#!"!kl!#! yapmasını tekl!f ed!yorum. 

Sanay!le"me çok güzel gel!"!yor. Sanay!le"me ve organ!ze sanay! bölgeler!, 
küçük sanay! bölgeler!; Türk!ye, b!rçok sanay! "ehr!ne sah!p olma !st!dadındadır. 
Türk vatanda"ına sanay!le"me heves! gelm!"t!r. Bence, bu heves kırılmamalıdır ve 
bu heves!n te"v!k ed!lmes! !st!kamet!nde atılacak adımları takd!rle kar"ılıyorum. 
Y!ne, burada, sanay!le"me, sadece muayyen merkezler!n konusu olmaktan çık-
mı"tır; ülken!n her tarafında, sanay!le"meye öneml! adımlar atılmaktadır. Yabancı 
sermaye, sanay!le"me !ç!n mutlaka kullanılması gereken öneml! b!r olaydır. Küçük 
yatırım, büyük yatırım, yan! heps! bunun !çer!s!nded!r. Burada, tab!î k!, sanay!le"-
men!n kr!zden müteess!r olmadan çıkab!lmes! de, y!ne Mecl!s!n d!kkat! !çer!s!nde 
olacaktır. Türk!ye’de 41 tane organ!ze sanay! bölges! faal!yet hal!nded!r. Bu sanay! 
"eh!rler!n!n ço#unda, aynı zamanda e#!t!m ve kültürde beraber!nde var ve 113 tane 
sanay! bölges! de !n"a ed!lmekte, yüzlerce fabr!ka yapılıyor. 

Üzer!nde durmak !sted!#!m, Yüce Mecl!s! haberdar etmek !sted!#!m d!#er me-
sele, Do#u ve Güneydo#u Anadolu kalkınması ve GAP Projes!d!r. Do#u ve Güney-
do#u Anadolu Projes!yle !lg!l! pek çok tedb!r alınmı"tır. Bu tedb!rler!n !"lemes!nde, 
e#er eks!kler! varsa bunların tamamlanmasında, Hükümet gayret !çer!s!nded!r. Bu 
gayretlere, y!ne Mecl!sten destek !st!yoruz, 

GAP Projes! !se, Türk!ye’n!n 32 m!lyar dolarlık projes!d!r, cumhur!yet!n en 
büyük projes!d!r; 16 m!lyar doları yatırılmı"tır; bu, b!r ucundan ger! ödemeye ba"-
lamı"tır. Zaten, 25 m!lyar k!lovat/saat elektr!#! Fırat Nehr! ver!yor. D!cle, bu sene 
elektr!k vermeye g!r!yor, sulamaya da g!r!yor; Kralkızı ve D!cle Barajlarıyla, daha 
sonra Batman Barajıyla, HISLI ve C!zre Barajlarıyla. D!cle gel!yor "!md! ve Fırat 
üzer!ndek! be" baraj da, zaten 25-30 m!lyar k!lovat/saat elektr!k ürett!#! zaman -5 
sentten dersen!z- senede 1,5 m!lyar doları ödüyor; senede 1,5 m!lyar doları sadece 
elektr!kle ödüyor. Yalnız, sulamalarda geç kaldık. Sulamalar !ç!n büyük tahs!satlara 
!ht!yacımız var ve e#er, Türk!ye, kamu mal!yes!n! bu fa!z sarmalından kurtarab!-
l!rse, tab!î k!, yatırım yapmak !ç!n el!nde daha çok para olacak. Yatırımı nereye 
yapalım dersen!z, burada çok güzel proje var. 

Altyapı, ula"ım ve !let!"!m mutlaka Türk!ye’n!n !ht!yaçlarını görür durumda 
olmalı. 

&unu !fade edey!m k!-üzüntüyle !fade edey!m k! demen!n b!r yararı yok da, 
memnun!yetle !fade etm!yorum- maalesef ula"ımda çok sıkıntıya g!rd!k. Yaptı-
#ımız yolları a"a#ı yukarı çok güzel yaptık; bunların heps! dar geld!, onları yen! 
ba"tan gen!"letme pe"!ndey!z. Otoyol s!stem!m!z de halen yarımdır; Bolu Da#ı du-
ruyor, $stanbul Bo#azının b!r defa daha geç!lmes! zarurett!r; her geçen gün, kayıp-
tır... Nasıl geç!lece#!, bence, mühend!sler!n, m!marların, tekn!syenler!n !"!d!r, tab!î 
s!yasetç!ler!n de !"!d!r; ama, ben! alakadar eden kısmı, nasıl geç!lece#! de#!l, ben! 
alakadar eden kısmı, geç!lmel!d!r. Ankara’ya kadar geld!k; Ankara’dan Adana’ya 
kadar g!tmel!y!z. Adana’dan Gaz!antep’e kadar g!tt!k; Gaz!antep’ten &anlıurfa’ya, 
&anlıurfa’dan Habur’a, &anlıurfa’dan D!yarbakır’a g!tmem!z lazım. 



D!yarbakır ve &anlıurfa, GAP’ın çok öneml! projeler!, yan! gel!"me yerler!; 
bunların l!mana ba#lanması lazım. Bu hususta atılmı" adımlar var, güzel adımlar. 
Bunların gerçekle"mes!, sanıyorum k!, büyük b!r sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Oto-
yol s!stem! yapmaya devam ed!lmel!. 

Havaalanlarımız var, bunların b!r kısmı yen!den !"letmeye g!recek; ama, 
memnun!yetle !fade edey!m k!, bu sene, &anlıurfa Havaalanı !n"aatına geç!lm!"t!r. 

Köy h!zmetler!: Mecl!s!m!z, köy h!zmetler!ne her zaman büyük tahs!satlar 
ayırdı. 319 b!n k!lometrel!k köy yoluyla, bütün köyler b!rb!r!ne ba#landı, !çme-
suyunda hâlâ esef ed!lecek b!r noktamız var; 76 b!n ün!teden 12 b!n 763 ün!te-
n!n yeterl! ve sa#lıklı !çmesuyu yok. Bunlar da zor olan yerler; yan!, da#da ta"ta; 
ama “bugünkü ça$da "çmesuyu olmayan köyü var Türk"ye’n"n” den!lmes! üzücüdür. 
Türk!ye’n!n, bugün, sulanacak 85 m!lyon dönüm topra#ı var; bunun 40 m!lyon 
dönümü sulanıyor ve 40 m!lyon dönümünü sulayacak projelerden b!r tanes! GAP 
projes!d!r. Zaten GAP b!terse, 15-16 m!lyon dönüm daha sulanmı" olacak ve o 
yolda çalı"malara devam etmek lazım. 

Çevre üzer!ndek! d!kkatler!m!z! sürdürmem!z gerekecek. Tarım, Türk!ye’n!n 
büyük meseles! olmaya devam ed!yor. Tarımdak! sıkıntı "udur: Tarımda çalı"an 
nüfus, b!r!nc! meseled!r, hâlâ yüzde 44’tür. $k!nc! mesele, tarımdak! ver!ms!zl!kt!r; 
yan!, b!z 100 m!lyon dönüm bu#day ekece#!z, hâlâ 20 m!lyon ton bu#day çıkara-
ca#ız; 100 m!lyon dönüm bu#day ek!len yerden 50 m!lyon ton bu#day çıkarılması 
lazımdır. 

Mekan!zasyon !y!d!r; b!r ara er!mekte olan traktör parkı yen!den yen!lenmeye 
ba"lanmı"tır, Türk köylüsü yen!den traktör almaya ba"lamı"tır. 60-70 b!n traktörü 
Türk!ye fabr!kaları yapıyor ve 950 b!n traktörü olan Türk!ye’n!n traktör parkının 
her sene yüzde 10’unun yen!lenmes! lazımdır. 

Mekan!zasyonda b!r ger!leme yok; ama, gübrede de çok !y! sübvans!yonlar 
yapılmı" olmasına ra#men, on sened!r kullanılan gübre aynı. $"te, o konu üzer!nde 
de y!ne tekn!syenler durmaya devam edecekler. 

Burada çok önemsed!#!m b!r olay, e#er nüfusun yüzde 44-45’! tarımda çalı-
"ıyor veya gayr! safî m!llî hâsılanın yüzde 15’!n! alıyorsa, !"te sorununuz burada; 
h!ç ba"ka yere aramaya g!tmey!n ve 3 b!n dolar sev!yes!ne gelm!" Türk!ye’de, adam, 
ba"ına gel!r sev!yes!n!n 400 dolara !nd!#! yer burasıdır. Ne yapaca#ız dersen!z, 
bence bu, cumhur!yetle ya"ıt, Türk!ye meseles!d!r. Tarımda çalı"an nüfusta yüzde 
80’lerden 40’lara gelm!"!zd!r; 40’lardan 20’lere !nece#!z, 20’lerden 10’a !nece#!z; 
otuz sene daha lazım. Ben, ba"ka tedb!rler, çareler alınmasın dem!yorum; ama, 
görünen bu. Türk!ye, kend!ne yeten b!r memlekett!, dı"arıdan 4 m!lyar dolarlık 
tarım ürünü alır duruma geld!. 

Hayvancılıkta dü"tü#ümüz durum gerçekten haz!nd!r. Onun !ç!n önümüzde-
k! Kasım ayında, Tarım Bakanlı#ı b!r hayvancılık "ûrası yapacak. Bu !"le !lg!lenen-
ler!n heps!n!n gel!p orada dü"ünceler!n! söylemes! gerek!r. Sonra da, Yüce Mecl!s!n 
hayvancılıkla !lg!l! tedb!rler konusunda deste#!n! es!rgemeyece#!n! b!l!yorum, bu 
deste#! Yüce Mecl!s verecekt!r. 

Orman, en öneml! !"!m!z olmaya devam ed!yor. Orman!ç! köyler!, öneml! 
!"!m!z olmaya devam ed!yor. Mera Kanunu, hayvancılı#a çok büyük yararlar sa#-
layacaktır. 



&eh!rc!l!ktek! sorunlarımız devam ed!yor ve "eh!rler!m!z büyüdükçe mesele-
ler!m!z de büyüyor. 

Tur!zm olayı... Burada "u hususu Yüce Mecl!s!n d!kkat!ne b!rçok kere get!r-
d!m, bu defa da get!rece#!m: Sanıyorum k!, Türk!ye, "u sıkıntının !çer!s!nde olur bu 
sıkıntının !çer!s!nde olur, etrafında bu olur; ama, Türk!ye, e#er ödemeler denges! 
sıkıntısı !çer!s!nde de#!lse, bunların heps!n! a"arız. Yan!, Türk!ye, olması lazım ge-
len !ht!yaçlarını almak !ç!n, fabr!kalarını çalı"tırmak !ç!n, hammaddey! almak !ç!n, 
halkına lazım olan !lacı almak !ç!n, yarı mamul malları almak !ç!n, b!rtakım "eyler! 
almak !ç!n döv!z sıkıntısı !çer!s!nde de#!lse, d!#er meseleler! a"ıyoruz, görünen hep 
o; döv!z sıkıntısı !çer!s!ne g!rerse, o zaman, s!yasî endeksl! borç para aramaya g!-
d!yoruz; bunu da her zaman bulamıyoruz; !"te o zaman bunalıma g!r!yoruz. Onun 
!ç!nd!r k! !hracata çok d!kkat ed!lmes! lazım; 30 m!lyar dolar sev!yes!ne gelm!"t!r. 
Tur!zme çok d!kkat ed!lmes! lazım; 10 m!lyar dolar sev!yes!ne gelm!"t!r; 40 m!l-
yar... 

Ta"ımacılık, b!ze, a"a#ı yukarı b!r 10 m!lyar dolar para get!r!yor ona çok d!k-
kat ed!lmes! lazım; kara, den!z, hava... N!hayet “dı" âlem gel!rler!” ded!#!m!z, b!l-
hassa dı" ülkelerde !"adamlarımızın ve !n"aat gücümüzün yaptı#ı !"ler var. Bugün, 
100 b!n !"ç!m!z dı" ülkelerde çalı"ıyor; Orta Asya’yı yapıyor, Ka)asya’yı yapıyor, 
Balkanları yapıyor ve Rusya’da çok öneml! !"ler yapıyorlar ve bu, mutlaka devam 
edeb!lmel!. 

Tur!zm: Halen Türk!ye’n!n, belgel! belges!z, 700 b!n yata#ı var; 1.5 m!lyon ya-
ta#a Türk!ye çıkmalı. 25 m!lyon tur!st nasıl olsa Türk!ye’ye gelecek, h!ç k!msen!n 
end!"es! olmasın ve 500 m!lyar dolar olan dünya tur!zm pastasından Türk!ye b!r 15 
m!lyar dolarını mutlaka almalı, bunu alacak gücü de vardır. B!naenaleyh, tur!zmde 
görülen sıkıntılar konjonktüreld!r: b!z!m daha !y!s!n! yapmaya devam etmem!z, 
bunların heps!n! ortadan kaldıracaktır. 

Özelle"t!rmeye dokunmadan geçmeyece#!m. Konu"mamın ba"ında b!r yer-
de söyled!m, özelle"t!rmen!n fevkalade önem! var; "öyle var: Aslında bu, de#!"en 
devlet!n, de#!"en devlet kavramının zaruret!d!r. Devlet ne kadar t!caret!n, devlet 
ne kadar sanay!!n !ç!nde olmaya devam edecek? E#er, devlet t!caret!n ve sanay!!n 
!ç!nde olmaya devam edecekse, devlet!n d!#er fonks!yonlarını görmes! mümkün 
de#!ld!r ve onun !ç!nd!r k!, bugünkü dünyada devlet!n, t!caret!n, sanay!!n !ç!nden 
çıkması ve devlet!n, sınaî te"ebbüsler!n!n, t!carî te"ebbüsler!n!n verg! parasından 
talepte bulunmaması lazım. Onun !ç!nd!r k!, özelle"t!rmey! Türk!ye -henüz 4,5 
m!lyar dolarlık özelle"t!rme yapmı", bu sene 8 m!lyar dolar c!varında hede%en!yor- 
bu sene, gelecek sene, öbür sene, yan! önümüzdek! be" sene !ç!nde tamamlarsa, 
devlet daha da !y! !"leyecekt!r, her "ey daha !y! olacaktır; bu, ben!m dü"üncem. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülken!n çe"!tl! sorunlarını ve hede%er!n! nasıl gördü#ümü s!zlere anlatmaya 

çalı"tım. 
Cumhur!yet!n 75’!nc! yıldönümünde m!llet!m!z!n ve devlet!m!z!n ba"arıları, 

gelecek !ç!n üm!t ver!c!d!r. Bu, aynı zamanda, ülken!n vatanda"larına yen! sorum-
luluklar yüklemekted!r. Geld!#!m!z yerde duramayız. Daha !ler! g!tmeye, dünya 
devletler! arasındak! haklı yer!m!z! korumaya ve pek!"t!rmeye mecburuz. 



$ç barı", mutlaka korunmalıdır. Bunun en öneml! "artı; demokrat!k, la!k ve 
sosyal hukuk devlet! olan cumhur!yet!n etrafında toplanmalıyız; ülkes! ve m!llet!y-
le bölünmez b!r bütün olan Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!ne hep beraber ve sada-
katle sah!p çıkmalıyız. 

Demokras!y! daha da gel!"t!rmel!y!z, cumhur!yet! daha da ça#da"la"tırma-
lıyız, bunun !ç!n gerekl! reformları yapmalıyız. Gerekl! reformların hedef!, daha 
!y! !"leyen b!r devlet, daha !y! !"leyen b!r demokras!, daha !y! !"leyen b!r ekonom! 
olmalıdır. Bunlar, 21’!nc! Yüzyılın b!zden talepler!d!r. Her ülke, bu çırpınmanın 
!ç!nded!r. 

Türk!ye, her alanda g!r!"m!" bulundu#u atılımlarını sürdürmel!d!r. $st!krar 
!çer!s!nde kalkınma, en öneml! hedef!m!z olmaya devam edecekt!r. Altyapı darbo-
#azları, kalkınmayı engellememel!d!r. 

Türk!ye, mutlaka, en%asyonu kontrol altına alab!lmel!, dünyayla rekabete de-
vam edeb!lmel!d!r. 

Ülkede büyük b!r sanay!le"me heves! mevcuttur. Türk!ye, bu hevesten en ge-
n!" "ek!lde yararlanab!lmel!d!r. 

Türk!ye, b!lg! ça#ının !caplarını yer!ne get!reb!lmel!d!r. E#!t!m ve kültür ala-
nındak! g!r!"!len gayretler, kes!nt!s!z sürdürülmel!d!r. Türk!ye, b!l!m ve teknoloj!de 
mutlaka söz sah!b! olmalı, gel!"m!" ülkelerle rekabet edeb!lmel!d!r. 

Türk!ye, sosyal güvenl!k "ems!yes!n! ülken!n bütün fertler!n! kapsayacak du-
ruma get!rmel!d!r. Bugün, bu "ems!ye yüzde 70’t!r; yüzde 30 !se, "ems!yen!n dı"ın-
dadır. Bu "ems!yey! yüzde 100’e çıkarmak, ça#da" devlet olab!lmem!z!n "artıdır. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Bütün gayretler, Büyük Atatürk’ün kurdu#u ça#da" Türk!ye Cumhur!yet! 

Devlet!n! güçlend!rmek, Türk M!llet!n! refah ve mutlulu#a ula"tırmak !ç!nd!r; he-
def budur. 

Cumhur!yet!n uygarlık mücadeles!n!n, hedef!ne ula"ması !ç!n gayret sarf 
eden s!zler! kutluyorum. 

Barı" ve mutluluk, huzur, güven, beraberl!k, karde"l!k !çer!s!nde yücelmek 
!ç!n d!d!nen, çırpınan m!llet!m!z!n hakkıdır. 

Demokrat, büyük Türk!ye hedef!ne mutlaka ula"aca#ız. Cenab-ı Allah, m!l-
let!m!z!n, hep!n!z!n, herkes!n yardımcısı olsun. Hep!n!z! sevg!yle, saygıyla selam-
lıyorum. (Alkı#lar)
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Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, De#erl! m!lletvek!ller!,
Ekranları ba"ında bu toplantıyı !zleyen sevg!l! vatanda"larım;
Hep!n!z! sevg! ve saygıyla selamlıyorum; Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 

bu dönem çalı"malarının m!llet!m!ze, memleket!m!ze hayırlı olmasını Cenabı 
Allah’tan n!yaz ed!yorum.

20’nc! Yüzyıl sona ererken, kar"ı kar"ıya kaldı#ımız büyük deprem felaket!, 
m!llet!m!z! der!n acılara gark etm!"t!r. Bu depremde; 15 b!n 802 vatanda"ımız ha-
yatını kaybetm!", 43 b!n 872 vatanda"ımız yaralanmı"tır. 66 b!n 441 konut ve 10 
b!n 901 !"yer! yıkılmı", 67 b!n 242 konut ve 9 b!n 927 !"yer! orta hasar görmü", 80 
b!n 160 konut ve 9 b!n 712 !"yer! az hasar görmü"tür. Toplam olarak 244 b!n 383 
konut ve !"yer! yıkılmı" ve hasara u#ramı"tır.

Kamu b!naları; bu arada okullar, hastaneler, kamuya h!zmet eden d!#er tes!s-
ler a#ır hasar görmü"tür. 10 b!ne yakın fabr!kanın bulundu#u bölgede, sanay!m!z 
de öneml! zarar görmü"tür.

Halkımız ve ülkem!z, 17 A#ustos sabahı saat 03.02’den !t!baren, felaket! gö-
#üslemek mecbur!yet!nde kalmı"tır.

Göster!len m!llî dayanı"ma, her türlü övgünün üstünded!r. Keza, 86 ülke yar-
dımda bulunmu"tur. 364 uçak yardım malzemes! get!rm!", 43 ülke tarafından gön-
der!len arama-kurtarma ek!b!yle 2 b!n 456 kurtarma uzmanı gelm!"t!r.

19 ülke, seyyar hastane gönderm!" ve 41 b!n çadır gelm!"t!r. Bu, görülme-
m!" b!r uluslararası dayanı"madır. Depremde hayatını kaybeden vatanda"larımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza, tekrar, "!fa d!l!yorum. M!llet!m!ze “geçm!" olsun” 
derken, Cenabı Allah’ın m!llet!m!z!, memleket!m!z! böyle b!r felaket!n tekrarından 
ve beter!nden korumasını da n!yaz ed!yorum.

Tek!rda#’dan Bolu Da#ına kadar 400 k!lometrel!k b!r alanda ve 150 k!lometre 
der!nl!kte meydana gelen ve 20 m!lyon !nsanı etk!s! altında bulunduran bu afet 
“asrın felaket!” olarak adlandırılmı"tır.

Türk!ye, deprem bölges!nded!r. Geçen 10 sene !çer!s!nde; Erz!ncan, D!nar, 
Çorum ve Amasya, Adana g!b! ülke kö"eler!nde pek çok vatanda"ımızın hayatına 



mal olan, büyük tahr!bat yapan depremlerle kar"ı kar"ıya kaldık. M!llet!m!z!n ve 
devlet!m!z!n gayretler!yle bu yaralar sarılmı"tır; ancak, bu defa kar"ı kar"ıya kaldı-
#ımız afet heps!n!n toplamından daha büyüktür.

Böyle b!r afet!n meydana get!rd!#! durumla u#ra"mak kolay de#!ld!r. Buna 
hazırlıklı de#!ld!k. Olunab!l!r m!yd!; ayrı meseled!r.

Bu felaket! b!zzat ya"ayan !nsanların acılarını, ıstıraplarını, h!ss!yatını anla-
mamak mümkün de#!ld!r. Devlet!m!z!n -ba"ta S!lahlı Kuvvetler!m!z olmak üzere- 
bütün kurumları, Kızılayımız, s!v!l toplum örgütler!m!z büyük gayret gösterd!ler 
ve göstermeye de devam ed!yorlar.

Yıkıntıların altından !nsanların canlı kurtarılmasına, yaralıların sa#lık mer-
kezler!ne ac!len !nt!kal ett!r!lmes!ne ve güncel hayatın gerekler!n!n yer!ne get!r!l-
mes!ne, salgın hastalık çıkmasının önlenmes!ne azamî gayret sarf ed!lm!"t!r.

Bugün, bölgede, 121 çadırkent kurulmu", 112 b!n 445 çadır da#ıtılmı"; 200 
b!n k!"!ye de sıcak yemek ver!lmekted!r.

Deprem!n meydana get!rd!#! hasarın tam!r! ve yıkılanların yen!den yapılma-
sı, altyapının onarılması, hayatın tamamıyla normale çevr!lmes! !ç!n 6 !lâ 10 m!lyar 
dolara !ht!yaç hâsıl olacaktır. Dünya Bankası, IMF, Avrupa B!rl!#!, Körfez $"b!rl!#! 
Konsey! ve Almanya’nın cem’an 2 m!lyar 575 m!lyon dolar taahhüdü vardır.

Avrupa B!rl!#!, $slam Kalkınma Bankası, Avrupa Konsey! Sosyal Kalkınma 
Fonu, Japonya, Amer!ka B!rle"!k Devletler! ceman 1 m!lyar 177 m!lyon dolar yar-
dım vaad!nde bulunmu"lardır.

S!lahlı Kuvvetler!m!z!n bedell! askerl!kle !lg!l! b!r tekl!f hazırlaması ve bura-
dan gelecek 1 m!lyar dolar c!varındak! kayna#ın deprem yardımı olarak ödenmes! 
"ekl!ndek! tekl!f!, hükümetçe memnun!yetle kar"ılanmı"tır; Yüce Mecl!s!m!zce ka-
nunla"tırılması hal!nde, bu kaynak da deprem!n yaralarının sarılmasında kullanı-
lacaktır.

Halkımızın cömertçe yapmı" bulundu#u aynî ve nakdî ba#ı"lar ve yardımlar 
bunun dı"ındadır.

Önümüzde çok ac!l sorunlar vardır; zamanla yarı"ıyoruz. Bu sorunlardan b!-
r!nc!s!, artçı depremler!n hâlâ devam etmes! sebeb!yle güncel hayata dönülememe-
s! -tedb!r! olmayan b!r "ey- okulların, fabr!kaların, çar"ı-pazarın çalı"ır hale gele-
memes! ve hâlâ çadır !ht!yacının devam etmes!d!r. Bu durumun yarattı#ı sıkıntılar 
"!kâyetlere sebep olmaktadır.

$nsanüstü gayretler!n sarf ed!ld!#!n! söylemel!y!m. Y!ne de bu "!kâyetler!n ve 
ho"nutsuzlukların ortadan kaldırılmasına sabırla çalı"ılmalıdır.

$k!nc!s!, kı" önces!nde deprem bölges!ndek! vatanda"larımızın ya#mur ve so-
#u#un, daha do#rusu, kı" "artlarının zulmüne terk ed!lmemes!n!n tedb!rler!n!n 
alınıp, !cra ed!lmes!d!r. Bu maksatla, uygulama kab!l!yet! olan her çareye ba"vu-
rulmaktadır. Hükümet, bu !st!kamette öneml! tedb!rler almı" ve bunlar !cra ed!l-
mekted!r.

Ba"ka depremlerde uyguladı#ımız, !steyen vatanda"a aylık k!ra ver!lmes!, !ste-
yenlere haf!f hasarlı b!nalarını tam!r !ç!n yardımcı olunması, !steyenler!n bo" yaz-



lık d!nlenme yerler!ne ve bo" b!nalara yerle"t!r!lmes!, tamamlanmaya yakla"mı" 
b!naların oturulur hale get!r!lmes! !ç!n malî yardımda bulunulması, kı"tan önce 
konut !ht!yacını azaltmak !ç!n dü"ünülen tedb!rlerd!r ve bunların uygulamasına 
geç!lmel!d!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülkem!z!n önünde duran bu meseledek! en öneml! husus "udur: 15 Kasım 

!le Kasım sonu arasında artık çadırlarda ya"ama !mkânının kalmayaca#ı dü"ü-
nülerek, bugünkü yaz "artları !ç!nde barınılab!len çadırlardan, vatanda"larımızı, 
prefabr!k b!nalara ve kı" "artlarına dayanıklı çadırlara çıkarmamız ve vatanda"la-
rın "!kâyetler!n! ortadan tümüyle kaldırmamız gerekecekt!r. Bu hususta, hükümet 
-fevkalade- zamanla yarı"maktadır, fevkalade zor "artlarla u#ra"maktadır ve her-
kes!n, bu net!cen!n sa#lanmasında hükümete yardımcı olması lazımdır.

$"!n d!#er b!r sa+asında, okulların, hastaneler!n, ün!vers!te b!nalarının -mu-
vakkat b!le olsa- tam!r ed!lerek, mümkün oldu#u kadar kısa süre !çer!s!nde h!zme-
te geç!r!lmes! lazımdır; tab!î k!, artçı depremler!n müsaade ett!#! ölçü !çer!s!nde.

Sanay! kurulu"larına, üret!me geçeb!lmeler! ve !nsanların tekrar çalı"ır, üret!r 
hale gelmeler! !ç!n yardımcı olunmalıdır. Çar"ı-pazar, yen!den !"lemel!d!r. Esnafa, 
sanay!c!ye, tüccara, ç!'ç!ye destek !ç!n öneml! kararlar alınmı"tır. Hayatın, olab!l-
d!#! kadar kısa süre !çer!s!nde normale döndürülmes!, yaranın sarılmasında en 
öneml! faktördür. $"te, bunun !ç!n her türlü gayret sarf ed!lmel!, lazım mıydı de#!l 
m!yd! tartı"malan asgarîye !nd!r!lmel!d!r. Aslında, atalarımız “a# dı#arıda kepçeye 
baha yetmez” derler. Burada a" ta"ıyor. Alınacak tedb!rler!n fazlalı#ı eks!kl!#!, a"ı 
ta"ırmadan yer!ne get!r!lmel!d!r. Yan!, a" ta"masın, tedb!rler b!r m!ktar fazla ol-
sun.

Kalıcı yerle"!m yerler! !ç!n çok d!kkatl! davranılmalıdır. Yer!n üstünde yapı-
lacak her "ey, yer!n altındak! muhtemel hareketlere uygun olmalıdır; yan!, b!l!m!n 
ve teknoloj!n!n ı"ı#ında yapılmalı, do#ru yerlere ve do#ru "ek!lde !n"a olunmalıdır. 
Burada, nereye ne yapılaca#ı, nasıl yapılaca#ı, ün!vers!teler!m!z ve b!l!m adamları-
mızla !"b!rl!#! hal!nde ve buna mutlaka uyularak gerçekle"t!r!lmel!d!r.

Bu depremden alınacak dersler vardır. Yapaca#ımız b!r!nc! !", bu dersler! al-
makta mutlaka kararlı olmamızdır; yan!, deprem! kısa süre !çer!s!nde unutup g!t-
memem!zd!r. $k!nc! !", bunların neler oldu#unda b!r öncel!k sırasına sah!p olma-
mızdır. Depreme dayanıklı b!nalar, köyler, kasabalar, "eh!rler yapmak !ç!n yasal 
tedb!rler!m!z! en kısa zamanda gözden geç!rmel! ve yen! tedb!rler get!rmel!y!z. Bu 
tedb!rler, uygulama !ç!n b!rtakım yaptırımları da !çermel!d!r. Sanıyorum k!, bura-
da, Yüce Mecl!s!m!ze b!r hayl! görev dü"üyor.

$n"aatlarımız depreme dayanıklı olacak "ek!lde projelend!r!lmel!, öylece ya-
pılmalı ve !y! denetlenmel!d!r. Mutlaka, fay hatlarının etk! alanlarından kaçınıl-
malıdır. Her "eye ra#men, deprem!n ne zaman, nerede ve hang! "!ddette olaca#ı 
b!l!nm!yor -!"te, onun !ç!n adı afet- buna ra#men, b!r gün, oluyor ve can yakıyor. 
$nsanlar, ba"ka tehd!t ve tehl!kelere kar"ı kend!ler!n! koruma !ht!yacı h!ssed!p ted-
b!r aldıkları g!b!, bu, çok bel!rl! olmayan ama b!r gün ortaya çıkan tehl!keye kar"ı 
da tedb!r almalıdırlar. Tedb!r!n ba"ı, b!l!nçlenmed!r. Devlet ve toplum olarak, her 
türlü felaket kar"ısında, daha !y! yardımcı olacak "ek!lde örgütlenmel!y!z.



Devlet!n çok etk!n b!r s!v!l savunma te"k!latı kurması ve gönüllü kurulu"lara 
destek vermes!, çok öneml! b!r !ht!yaç hal!ne gelm!"t!r. AKUT ve benzer! gönüllü 
kurulu"ların ortaya koydukları ba"arı, takd!re "ayandır. Bundan ders almak lazım-
dır.

Ülkem!z b!r felaketle kar"ı kar"ıya kalmı"tır. Bunu gö#üsleyemez ve yarattı#ı 
"okun altında kalırsak, bu, !k!nc! b!r felaket olur. Bu "okun etk!s! altında kalarak, 
kend!m!z! çok kötüled!k; !çer!de dı"anda !majımızı zaafa u#rattık.

Yaralar, m!llet-devlet !"b!rl!#!yle sarılacaktır. Medet umaca#ımız yer, orasıdır. 
E#er, buna !nancımızı y!t!r!rsek; yan!, hem m!llete !nancımızı hem devlete !nancı-
mızı y!t!r!rsek, nereden medet umaca#ız?

Deprem, b!rçok eks!#!m!z! ortaya çıkarmı"tır; do#rudur. Depremden, çok "ey 
ö#ren!lecekt!r; o da do#rudur. Bunlar ele"t!r!lmel!d!r; tamam. Fakat, duygusallı#a 
kapılarak, devlet! kurum olarak ele"t!rmek ve kötülemek yanlı"tır; kurum olarak 
devlet! zaafa u#ratacak, tahr!p edecek veya devlete olan !nancı gen!" çapta azal-
tacak kötülemeler yanlı" olmu"tur. Ele"t!r!, hata k!mdeyse, hata neyse, o ortaya 
konularak yapılmalıydı. Ele"t!r!ye b!r !t!razımız yok; ama, b!r k!"!n!n, k!"!ler!n, b!r 
kurumun veya kurumların, b!rtakım k!"!ler!n kusurlarını, hatalarını, vazgeçeme-
yece#!m!z devlet kavramının üstüne -devletten vazgeçemey!z- yı#arak, onu kötü-
lemen!n anlamı yoktu.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Had!seler ne kadar vah!m olursa olsun, kend!m!ze, devlet!m!ze ve gelece#!-

m!ze olan güven ve üm!d! korayamazsak, k!mseye de#!l, b!zzat kend!m!ze kötülük 
yapmı" oluruz. Bu arada, dünyanın ba"ka yerler!nde de depremler olmu"tur. Kom-
"umuz Yunan!stan’da, Tayvan’da, daha dün Meks!ka’da can ve mal kaybına sebep 
olan depremlere "ah!t olundu. Onların acılarına katıldık, yardımlarına ko"tuk. 
Geçm!" olsun d!yoruz.

Tekrar ed!yorum: Depreme dayanıklı köyler, kasabalar, "eh!rler yapaca#ız; ev-
ler, okullar, hastaneler, köprüler, yollar, !"yerler! yapaca#ız. Yapaca#ımız bu. Zaafa 
u#ratılan devlet !majını da tam!r edece#!z. Bunları ba"kası yapıverecek de#!l.

De#erl! m!lletvek!ller!,
20’nc! Yüzyılın son 10 yılında Türk!ye üç defa genel seç!me g!tm!"t!r. 10 yılda 

-bugünkü 57’nc! Hükümet dah!l- 11 hükümet kurulmu"tur. Tab!î, bu, !st!krar man-
zarası de#!ld!r, !st!krarsızlık manzarasıdır; ülke !dares!n! hayl! güçle"t!rm!"t!r ve bu 
manzaranın ülke !dares! üzer!ndek! etk!ler! de henüz ortadan kalkmı" de#!ld!r.

Türk!ye, 18 N!san seç!mler!ne, !st!krar arayarak g!tm!"t!r. Bu seç!mlerde, 37 
m!lyon 495 b!n 217 kayıtlı seçmen!n 31 m!lyon 184 b!n 496’sı geçerl!, 1 m!lyon 474 
b!n 574’ü geçers!z oy kullanmı"tır. Seç!me katılma oranı yüzde 87 olmu"tur. Bu, 
müth!" b!r "ey.

Genel seç!m !le yerel seç!mler!n aynı zamanda yapılmı" olmasına, halkın önü-
ne 7 sandık aynı zamanda konulmu" bulunmasına ra#men, seç!mler büyük b!r !n-
t!zam !çer!s!nde yapılmı", yüksek b!r !"t!rak sa#lanmı"tır. Vatanda", ülkey!, !st!krar 
arayan Türk!ye durumundan çıkarmak !ç!n sandık ba"ına g!tm!" ve !rades!n! orta-
ya koymu"tur. Bu !rade tecell! etm!"t!r ve bu !raden!n tecell!s! h!ç ele"t!r!ye u#ra-



mamı"tır; yan!, seç!mler, düzgün, hür ve ad!l yapılmı"tır. Türk M!llet!, demokrat!k 
olgunlu#unu b!r defa daha ortaya koymu" ve Türk demokras!s!, gücünü, tekrar 
!spatlamı"tır.

Seç!m sonrasında göreve ba"layan Yüce Mecl!s, b!r koal!syon hükümet!ne gü-
venoyu verm!", ülken!n çok öneml! sorunlarını çözme yolunda büyük b!r gayret 
sarf etm!", Anayasa de#!"!kl!#! yapmı", b!rçok tasarıyı yasala"tırmı"tır; 18 N!san 
sonrası beklent!ler!n! gen!" çapta s!lm!", ülkeye b!r rahatlık get!rm!"t!r.

Rej!m!n kalb! olan ve Büyük Atatürk’ün “en büyük eser!m” ded!#! Türk!ye Bü-
yük M!llet Mecl!s!n!n halkın nazarında !t!barını yükselten bu durum dolayısıyla, 
Yüce Mecl!s!m!z!n bütün üyeler!n! ve s!yasî part!ler!m!z! kutluyorum.

S!yasî part!ler!m!z!n çok part!l! demokras!m!z! güçlend!rmek bakımından 
beraberce alaca#ı tedb!rler bulundu#una kan!!m; buna !ht!yaç vardır. 18 N!san se-
ç!mler!nden alınacak dersler vardır. 1,5 m!lyona, yakın oy geçers!z sayılmı"tır. Bu, 
çok... Bu kadar vatanda"ın !rades!, ülke !dares!ne !nt!kal etmem!"t!r. Dı"arıda 3 
m!lyona yakın !nsanımız var; 1,5-2 m!lyon oy demekt!r. Bunlardan sadece 65 b!n 
254’ü geçerl! olarak oy kullanab!lm!"t!r. Dı"arıdak! vatanda"larımızın oy kullana-
b!lmes! Anayasa emr!d!r; bu, yer!ne get!r!lmel!d!r.

S!yasî part!ler!m!z, seç!m s!stem!nde, Seç!m Kanunu ve S!yasî Part!ler Kanu-
nunda yapacakları !y!le"t!rmeyle, demokras!m!z! daha sa#lıklı hale get!rmel!d!r-
ler.

Halkımızın, demokras!yle kenetlenmes! lazımdır. Türk vatanda"ı ülke sorun-
larına seç!mden seç!me karı"ırsa, bu, rej!me sey!rc!l!kt!r. Demokras!n!n katılımcı-
lık yetene#! güçlend!r!lmel!d!r ve halk, rej!m!n sah!b! yapılmalıdır. Ülke, devlete, 
rej!me, gelece#!ne ve kend!ne güvens!z hale h!çb!r zaman dü"memel!d!r. $st!krar 
arayan b!r ülke olmaktan da, Türk!ye, mutlaka çıkmalıdır. Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!n!n, önümüzdek! günlerde de, çalı"malarını, halkın takd!r!n! kalıcı hale ge-
t!recek "ek!lde devam ett!rmes! lazımdır. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, Türk M!lle-
t!n!n b!rl!#!n!n korunmasında en öneml! kurumumuzdur. B!r de#erl! tar!hç!m!z!n 
18 N!san seç!mler!yle !lg!l! sözler!n! s!zlere nakletmek !st!yorum. Bu tar!hç!m!z 
d!yor k!: “Olgun Türk M"llet", ne "sted"$"n" son seç"mlerde gösterm"#t"r. M"llet, m"llî 
"rade, m"llî b"rl"k, uzla#ma ve "st"krar "stemekted"r. Bu, bugün "ç"n b"r ölüm-kalım 
sorunudur. Bunu, m"llet, çok "y" anlamı#tır. B"rl"k ve uzla#ma, Kuvayı M"ll"ye döne-
m"ndek" kadar hayatî b"r zaruret olarak önümüzded"r.” M!llet!m!z!n gelecek üm!d!-
n! güçlü ve demokras! me"ales!n! yanar tutmak mecbur!yet!ndey!z.

De#erl! m!lletvek!ller!,
B!rkaç ay sonra yen! b!r b!n yıla g!rece#!z. Bu tar!hî an, !nsanlı#a, geçm!"! ye-

n!den de#erlend!rmek ve bu de#erlend!rme ı"ı#ında gelece#! yen!den tasarlamak 
!ç!n b!r ortak dü"ünme fırsatı vermekted!r. Öncel!kle, !nsanlı#ın 20’nc! Yüzyılın 
sonunda geld!#! noktayla !lg!l! b!r durum tesp!t! yapmakta yarar görüyorum:

Günümüzde, enformasyon ve b!lg!, dünyamızda her zamank!nden daha bü-
yük b!r süratle dola"makta; mesafe, !nsanları b!rb!r!nden ayıran b!r me+um ol-
maktan çıkmakta; dünyayı algılayı"ımız de#!"mekte, perspekt!%er!m!z gel!"mekte; 
!nsanlar arasında dayanı"ma, ulusal sınırları a"maktadır.



$nsanlık tar!h!nde !lk kez “küresel toplum” f!kr! somut b!r gerçekl!k hal!n! al-
maktadır. Ya"adı#ımız büyük deprem felaket! kar"ısında dünyanın takındı#ı tavır, 
bu gerçe#!n b!l!nc!ne b!r kere daha varmamızı sa#lamı"tır. $nsanların, b!rb!rler!n!n 
yardımlarına ko"maları, b!rb!rler!n!n acılarını payla"maları, küresel b!r dayanı"ma 
!ç!nde olmalan, 21’!nc! Yüzyılda, daha güzel, barı" !ç!nde b!r dünyayı hayal etmek 
!ç!n b!zlere güç vermekted!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
20’nc! Yüzyıl boyunca, b!l!m ve teknoloj!de büyük atılımlar yapıldı. K!tlesel 

üret!m, refahı artırdı, tüket!m toplumunu yarattı. Küresel nüfus artı"ı ola#anüstü 
boyutlara ula"tı; asrın ba"ında 2 m!lyardan az olan nüfus, asrın sonunda 6 m!lyara 
geld!. Küresel nüfus artı"ı, !nsanlı#ı korkutmu"tur. E#!t!m yaygınla"tı; b!lg! tekno-
loj!ler! ö#ren!m! kolayla"tırdı, b!lg!n!n kullanımını demokrat!kle"t!rd!. $let!"!m ve 
ula"ım teknoloj!ler! ba" döndürücü b!r gel!"me kaydett!. Uzaya g!d!ld! ve gezegen 
b!l!nc! olu"maya ba"ladı. Ola#anüstü kentle"me ve sanay!le"me, b!r yandan do#al 
çevrey!, öte yandan !nsan yapısı çevrey! hızla k!rlett!, hatta, tahr!p etmeye ba"ladı. 
$k! dünya sava"ı ve sayısız bölgesel sava"lar ya"andı. Nükleer s!lahlar ke"fed!ld!, 
!mha gücü !nsanlar üzer!nde denend!; ancak, gelece#!n nes!ller!n! harp belasın-
dan korumak, uluslararası barı" ve güvenl!#! muhafaza etmek amacıyla da B!rle"-
m!" M!lletler kuruldu. Total!ter rej!mler, !nsanlı#a, maddî ve manevî büyük zarar 
verd!; ancak, demokras!, hukukun üstünlü#ü, serbest p!yasa ekonom!s! üzer!nde 
gen!" b!r mutabakat da sa#lanab!ld!. Sömürgec!l!k tasf!ye ed!ld!; ancak, yoksulluk 
ortadan kaldırılamadı. $nsan Hakları Evrensel Beyannames! kabul ed!ld!. M!llî 
devletler!n her b!r!n!n evrensel b!r hukuk düzen! !çer!s!nde hareket etmeler!n! 
sa#layacak mekan!zmalar gel!"t!r!ld! ve geçen 50 sene !çer!s!nde, m!llî devletler!n 
sayısı arttı; B!rle"m!" M!lletler kuruldu#u zaman 50 c!varında olan devlet sayısı bu-
gün 188’e çıktı.B!r anlamda artık anayasalar da uluslararası hukukun denet!m!ne 
tab! kılındı. $mparatorluklar tasf!ye ed!ld!. Son büyük !mparatorluk olan Sovyetler 
B!rl!#! kend!l!#!nden da#ıldı. $deoloj!k kutupla"ma son buldu. Bölgesel ekonom!k 
grupla"malar önem kazandı; ancak, etn!k m!ll!yetç!l!#e, ırkçılı#a ve köktend!nc!l!-
#e dayanan "!ddet hareketler! de yaygınla"tı.

Terör!zm, sınırları a"an b!r bela hal!ne geld!. Uluslararası hukukta terör!zme 
kar"ı !"b!rl!#! mekan!zmaları gel!"t!r!lmeye ba"landı. Uyu"turucu ba#ımlılı#ı, kan-
ser, hepat!t-B ve C, A$DS g!b! hastalıklar !nsanlı#ın sorunu hal!ne geld!. Bunun 
yanında b!rçok salgın hastalıkların önlenmes!, yen! a"ıların ke"f!, organ nakl!, ço-
cuk ölümler!nde azalma, ortalama ya"am süres!n!n uzaması k!,Türk!ye’de 1930’lu 
yıllarda ortalama ya"am 35-40’tır, halen 75 ya"ın üzer!nded!r; yan!, !nsanlar 40’lı 
yıllardan 2 m!sl! ya"ar hale gelm!"lerd!r- ve genet!k b!l!m!ndek! ba"döndürücü 
yen!l!kler g!b! memnun!yet ver!c! !lerlemeler meydana geld!. Olumlu ve olumsuz 
b!rçok öneml! gel!"me ya"andı. 20’nc! Yüzyılın b!lançosu ana hatlarıyla budur. &!m-
d!den b!lg! ça#ı olarak adlandırılan 21’!nc! Yüzyıla bu b!lançodan !nt!kal edecek 
temel olgular !se, küresel ekonom!, evrensel hukuk ve küresel sorunlara küresel 
çözümler arama b!l!nc!d!r; !ç!nde ya"adı#ımız dünyada b!z! etk!leyecek olanlar 
bunlardır. Önümüzdek! yüzyılda, ayrıca, egemenl!k ve ulus-devlet kavramlarının 
da yen! anlamlar kazanaca#ı anla"ılmaktadır. Türk!ye, önümüzdek! yüzyıla bu çer-
çeveye uyum sa#layarak hazırlanmak durumundadır.



De#erl! m!lletvek!ller!,
B!z!m !ç!n 20’nc! Yüzyılın en öneml! had!ses!, Osmanlı $mparatorlu#unun da-

#ılması, bunun !çer!s!nden Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n çıkmasıdır.
Anadolu’dak! b!n yıllık tar!h!m!z boyunca ba#ımsızlı#ımızı h!çb!r zaman kay-

betmed!k. Bu uzun tar!h !ç!nde bu topraklarda !k! büyük !mparatorluk ve b!r ça#-
da" cumhur!yet kurduk, !nsanlı#ın ortak uygarlı#ına öneml! katkılarda bulunduk. 
Evrensel tar!he !n!"ler!yle çıkı"larıyla damgamızı vurduk. Kurucusu ve m!rasçısı 
oldu#umuz ve bu yıl 700’üncü kurulu" yıldönümünü !drak ett!#!m!z Osmanlı $m-
paratorlu#u, 624 yıl boyunca Akden!z ve Avrupa kültür ve meden!yet!n!n "ek!l-
lenmes!nde bel!rley!c! rol oynadı. Üç den!z!n, üç kıtanın ve muhtel!f kültürler!n 
bulu"ma noktası olan gen!" b!r co#rafyayı yüzyıllarca etk!lem!" b!r c!han !mpara-
torlu#unun m!rasçısı olmak, bugünümüzü etk!led!#! g!b!, yarınlarımızı da etk!le-
yecekt!r. Dolayısıyla, gelece#e bakarken, öncel!kle tar!h!m!z! !y! anlamak, !nsanlık 
tar!h! !ç!ndek! yer!n! do#ru tesp!t etmek zorundayız.

Osmanlı Devlet!, kurulu" dönem!nde esas !t!bar!yle b!r Balkan devlet! olarak 
gel!"m!"t!r ve $stanbul’un ba"kent olmasıyla b!rl!kte, çok kültürlü, çok uluslu, çok 
d!nl! b!r Avrupa ve Akden!z gücü olarak tar!h sahnes!ndek! yer!n! almı"tır. Os-
manlı, altı asrı a"an tar!h! boyunca Avrupa’yla kar"ılıklı etk!le"!m !ç!nde olmu"tur; 
etk!lem!"t!r, etk!lenm!"t!r.

$ç!nde bulundu#umuz b!n yılın özell!kle son 300 yılında tüm dünyayı etk!le-
yen büyük de#!"!m ve dönü"ümler gerçekle"m!"t!r. $nsanlık tar!h!nde bel!rley!c! 
etk!ler yaratan bu de#!"!m ve dönü"ümler!n !t!c! gücü ve odak noktası aydınlanma 
ça#ı ve Fransız $ht!lal!d!r. E"!tl!#e dayanan vatanda"lık anlayı"ı, temel hak ve öz-
gürlükler! tadat eden cumhur!yetç! anayasacılık ve la!kl!k, Fransız $ht!lal!yle b!rl!k-
te evrenselle"meye ba"lamı"tır. H!ç ku"kusuz, bu gel!"me, !nsanlı#ın uzun kolekt!f 
sürec! net!ces!nde ortaya çıkmı"tır. Her ne kadar, bu sürec!n ba"langıç noktasında 
yönetenler!n yönet!lenlere hesap vermes!, !kt!darın kullanımında keyfîl!#! ortadan 
kaldırarak, toplumsal rızanın me"ru!yet!n ana kayna#ı hal!ne gelmes! f!kr!n! !lk 
kez gündeme get!ren Magna Carta bulunuyorsa da, yasalar önünde e"!t vatanda"-
lardan olu"an ulus devlet f!kr!n!n dünyaya yayılması, Fransız $ht!lal!n!n ürünüdür. 
Bu yayılma tek b!r ç!zg! üzer!nde gel!"mem!"t!r; etk!led!#! her ülken!n tar!h ve kül-
türüyle eklemlenerek farklı modeller yaratmı"tır.

M!rasçısı oldu#umuz !mparatorlu#un tar!h sahnes!nden çek!lmes!, onun kül-
ler!nden Türk!ye Cumhur!yet!n!n do#u"u da ulus devlet!n dünyaya yayılmaya ba"-
ladı#ı tar!hî dönemde gerçekle"m!"t!r.

Aydınlanma ça#ının ve Fransız $ht!lal!n!n etk!ler!, 18’!nc! Yüzyılın sonundan 
!t!baren Osmanlı $mparatorlu#unda h!ssed!lmeye ba"lamı"tır. E#!t!mde ve hukuk-
ta modernle"me arayı"larına g!r!"!lm!"t!r. 19’uncu Yüzyıl boyunca devam eden bu 
arayı"lar, 1876 yılında B!r!nc! Me"rut!yet!n !lanı ve !lk anayasanın kabul ed!lmes!y-
le b!r anayasacılık hareket!n! ba"latmı"tır.

Büyük Atatürk’ün önderl!#!nde gerçekle"t!r!len Kurtulu" Sava"ı net!ces!nde 
kurulan Cumhur!yetle b!rl!kte bu hareket n!tel!ksel b!r dönü"üme u#ramı"tır. Bü-
yük Atatürk’ün eser!, b!r büyük hukuk devr!m! olan Cumhur!yet- Evet, Cumhu-
r!yet odur, b!r büyük hukuk devr!m!d!r- 20’nc! Yüzyılın en ba"arılı toplumsal ve 



s!yasal de#!"!m projes!d!r. 624 sene !dare ed!len halkı, s!z, !dare eden hal!ne get!-
receks!n!z; “çok ya"a pad!"ahım”dan, “"!md! kuvvet sende”ye get!receks!n!z... Olay 
budur !"te.

Cumhur!yet sayes!nde Türk!ye evrensel hukuk prens!pler!yle bulu"mu"tur. 
Bu, Atatürk’ün e"s!z dehasının en parlak ürünüdür. Irk, d!l, d!n, mezhep ve c!ns!-
yet farkı gözetmeks!z!n tüm yurtta"ların e"!tl!#! ve özgürlü#ü f!kr!nden ve v!cdan 
hürr!yet!n! de tem!nat altına alan la!kl!k anlayı"ı ve ün!ter devlet yapısı, demokra-
t!k cumhur!yet m!sakının temel!n! olu"turmaktadır ve m!llet!m!z!n vazgeç!lmez 
mü"tere#!d!r. Bu unsurlardan b!r!nden vazgeç!n, bu masayı tutan ayaklardan b!r 
tanes!nden vazgeç!n, masa devr!l!r.

Büyük Atatürk’ün önderl!#!nde do#ulu-batılı, kuzeyl!-güneyl!, genç-ya"lı, 
kadın-erkek Türk Ulusal kurtulu" sava"çılarının kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla 
ver!len b!r büyük varolu" mücadeles!n!n ürünü olan bu m!saka ba#lılık her Türk 
vatanda"ının görev!d!r.

B!r c!han !mparatorlu#unun parçalanı"ı ve bunun Türk!ye Cumhur!yet! üze-
r!nde çe"!tl! etk!ler! !y! de#erlend!r!lmel!d!r. Türk!ye’n!n !ç ve dı" pol!t!kasındak! 
hede%er!, b!rl!#!n! muhafaza, ayakta durma, !ç barı"ını mutlaka koruma hususun-
dak! kaygılarının kayna#ı !y! de#erlend!r!lmel!d!r.

D!n, ırk ve mezhep konularının pol!t!ze ed!lmes!n!n, ülken!n destab!l!ze ed!l-
mes!ne varaca#ı end!"eler!, tar!h "uuru !ç!nde mevcuttur. Bunları pol!t!ze ett!#!m!z 
zaman parçalanırız; odur destab!l!ze olmak. Cumhur!yetten demokrat!k cumhu-
r!yete geç!"te geçen 50 sene zarfında kar"ıla"tı#ımız büyük bunalımların kökünde 
yatan budur. Bu ell! senen!n !ç!nde ben varım ve bunu Yüce Mecl!se söylemey! 
görev sayıyorum.

1870’l! yıllarda ba"layan “Makedonya Meseles!” unutulmamalıdır. “Hufre-! 
!nkıraz pençe-! !zm!hlal” korkuları, “!nfırad-ı anâsır mı, !tt!had-ı anâsır mı” tar-
tı"maları, b!z!, bugünkü vatanımızı dah! sava" yapıp kurtarmak mecbur!yet!nde 
bırakmı"tır.

Çok part!l! hayata, yan! demokrat!k cumhur!yete geç!ld!#!nden bu yana ülke, 
demokrat!k otor!ten!n hâk!m kılınması ve hukuk devlet!n!n !"leyeb!lmes! bakı-
mından zaman zaman büyük sıkıntılarla kar"ı kar"ıya kalmı"tır.

Devlet, yönet!leb!l!rl!k, !ç güvenl!k, barı"ın ve hürr!yet!n aynı zamanda ko-
runmasıyla u#ra"mı"tır.

Çok kolaydır, b!rtakım k!"!lere, kurumlara kusur, hata falan bulmak; mesele, 
had!sen!n tümüne bakmak, ondan, müspet b!rtakım, gelecekte yararı olacak ders-
ler çıkarmaktır.

Bölücü, a"ırı ve yıkıcı akımlar ve çe"!tl! m!hraklar, !ç barı"ımızı bozmu"tur. 5 
b!n vatanda"ımızın hayatını kaybett!#! b!r anar"! had!ses! ve 30 b!n! a"kın vatanda-
"ımızın hayatını kaybett!#! b!r bölücü terör had!ses!yle kar"ıla"ılmı"tır.

Demokras!, kend!n! savunmaktan mahrum b!r rej!m!n adı olamaz. Demok-
ras!ye yürekten ba#lı h!çb!r m!llet, kamu düzen!n!n tahr!p ed!lmes!ne razı olmaz. 
Unutulmaması lazım gelen husus budur.

Ça#da" devletten beklenen, demokrat!k otor!ten!n mutlaka sa#lanması, hal-
kın can ve mal güvenl!#!nden em!n olması, demokrat!k hakların korunması, hu-



zur ve sükûnun mutlaka tem!n ed!lm!" olmasıdır. Unutmamak lazımdır k!, $nsan 
Hakları Beyannames!n!n 30’uncu, Avrupa $nsan Hakları Konvans!yonunun 17’nc! 
maddes!, hak ve hürr!yetler!n, onları ortadan kaldırmak !ç!n kullanılamayaca#ını 
am!rd!r. Yan!, özgürlük, özgürlü#ü ortadan kaldırmak !ç!n kullanılamaz. Özgürlü-
#e !t!raz eden yok, k!mse edemez; ama, özgürlü#ü korumak; sorun odur.

Sorun, sadece b!r anayasa sorunu da de#!ld!r; topyekûn b!r !"leyen devlet!n 
meydana get!r!lmes! sorunudur. Sanıyorum k!, geçen ell! senede Türk!ye olarak 
alaca#ımız en öneml! ders budur.

Bunu çok !y! anal!z etmem!z lazım. B!l!m adamlarımızın s!yasete ı"ık tutması 
lazım. Topkekûn b!r !"leyen devlet!n meydana get!r!lmes! "arttır.

Bu, !y! b!r anayasa, !y! b!r s!yasî s!stem demek oldu#u kadar, geleneklere sah!p, 
!y! yet!"m!", b!r!k!ml!, deney!ml! kadrolarla c!hazlanmı", ahenk !çer!s!nde çalı"an 
kurumlardır.

Burada, kaht-ı r!calden "!kâyet edece#!m. Kaht-ı r!cal, b!r devlet!n yönet!m!-
n! üstlenen kadroların s!yasî !st!krarsızlık dolayısıyla b!ç!lmes! had!ses!d!r. Yet!"en 
kadrolar, sık de#!"en hükümetler tarafından b!ç!l!rse, b!r yerde, ülkey! !dare edecek 
l!yakatl! kadrolardan mahrum kalınır. Bu, sadece b!z!m tecrübem!z de#!l, dünya 
tecrübes!, Osmanlı tecrübes!; tab!r! de Osmanlı tab!r!. Anayasa, !"leyen devlet!n, 
!"leyen rej!m!n, !"leyen ekonom!n!n sadece b!r aracıdır. Ayrıca, toplumun demok-
rat!k e#!t!m ve kültürü, görenekler!, gelenekler!, demokras! !nancı ve ona sah!pl!#!, 
s!stem!n !"lemes!n!n öneml! b!r "artıdır.

Ça#da" b!r devlet!n, ça#da" anayasası, ça#da" yasaları, ça#da" kadroları ya-
nında, ça#da" topluma olan !ht!yacı, öneml! b!r husustur. Yan!, demokrat!k hak ve 
sorumluluklara hassas!yet gösteren toplum, bu bütünde vazgeç!lmez unsurlardan 
b!r!d!r. Onun !ç!nd!r k!, halkın mutlaka rej!m!n sah!b! yapılması lazımdır.

Bulundu#umuz bölgede, devraldı#ımız tar!hî "artlar ve co#rafyanın d!kte et-
t!#! bazı olumsuzluklar, b!z!m ayakta durab!lmem!z !ç!n, demokrat!k, ün!ter ve la!k 
devlet! mutlaka korumamızı gerekt!r!yor.

Unutmamak lazımdır k!, Türk!ye, cumhur!yet!n, demokras!n!n, la!kl!#!n ve 
Müslümanlı#ın, ça#da"lı#ın ba#da"tı#ını göstermek g!b! çok büyük b!r !dd!ayı ha-
yata geç!rmekted!r. Bunun h!çb!r!s!nden vazgeçemey!z.

Bu, b!r büyük uzla"madır. Bu büyük uzla"ma, güçlü !ç barı" ve dayanı"ma de-
mekt!r. Bunda herkes!n yararı vardır. Herkese b!rden seslen!yorum: Bu uzla"mayı 
koruyalım!

Bu demek de#!ld!r k!, Türk!ye’n!n daha !y! b!r anayasaya, daha !y! kanunlara 
!ht!yacı yoktur... Hayır; vardır.

N!tek!m, demokrat!k cumhur!yet!n tüm kurum ve kurallarıyla !"ley!p !"le-
med!#! hususu hâlâ tartı"ılab!lmekted!r. Bu, konu"an Türk!ye’n!n, demokras!n!n 
gücünü göstermekted!r.

Cumhurba"kanı seç!ld!#!m 16 Mayıs 1993 günü bu kürsüden yaptı#ım ko-
nu"mada “1982 Anayasası, hazırlanı#ı, sunulu#u, kabul ed"l"#", n"hayet #artları ve 
"çer"$" "t"bar"yle tam demokrat"k de$"ld"r. Bu Anayasa Türk"ye’ye b"r anayasal dü-
zen get"rm"#t"r; fakat bunun tam anlamıyla demokrat"k anayasal b"r düzen oldu-



$u söylenemez” dem!"t!m. O tar!hten bu yana, 1982 Anayasasının b!rçok maddes! 
de#!"t!r!lm!"t!r. Yüce Mecl!s, Anayasayı de#!"t!rme yetk!s!n! kullanarak, ba"langıç 
noktasındak! kusurları g!derme !rades!ne ve !mkânına sah!p oldu#unu ortaya koy-
mu"tur. Anayasanın eks!kl!kler!n! düzeltmen!n mümkün oldu#u ortadadır. Esa-
sen, hâlâ, Yüce Mecl!s!n ve Türk!ye’n!n gündem!nde anayasa de#!"!kl!#! tekl!%er! 
vardır. Bu tekl!%er süratle ve c!ddîyetle ele alınır; Türk!ye, artık anayasayla !lg!l! tar-
tı"malan ger!de bırakarak, yapısal reformları tamamlar. Ça#da" anayasal demok-
ras! ba#lamında eks!kl!kler varsa, bunlar hızla g!der!l!r. Çok part!l! demokras!ye 
geç!" dönem!n!n ürünü olan tartı"malara ger! dönülmemel!d!r, bunlar artık ger!de 
kalmalıdır; h!ç olmazsa s!yasî anlamda söylüyorum. Demokras! ve cumhur!yet, 
b!rb!r!n!n kar"ıtı de#!l, b!rb!r!n!n tamamlayıcısıdır. Demokrat!k cumhur!yet, !"te 
bu uzla"manın adıdır.

Unutmamak lazımdır k!, bütün d!ktatörlükler, anar"! ve fetret!n !ç!nden çıkar 
ve güvenl!k vaad!yle gel!r. Dünyada pek çok ülkede, k!"!ye, ne !st!yorsun ded!#!n 
zaman, !lk !sted!#! "ey güvenl!kt!r, can güvenl!#!d!r. Can güvenl!#! m! !st!yorsun, 
özgürlük mü !st!yorsun, ekmek m! !st!yorsun d!ye sordu#unuz zaman, bu sual! n!ye 
soruyorsunuz demez vatanda". Üçünü de !st!yorum derse, !ç!nden demez. Üçünü 
de !st!yorum ded!#! yerde zaten problem çözülmü"tür. Can güvenl!#!n!, bu üçün 
!çer!s!nde ba"a almayan, belk!, b!r avuç ülke vardır. Onun !ç!n, can güvenl!#!n! sa#-
lamayan devlet yönet!m! veya rej!m, fevkalade sıkıntıdadır; ama, bu can güvenl!#!, 
pax romana sa#lanmamalıdır; bu can güvenl!#!, demokrat!k yollarla, demokrat!k 
usullerle sa#lanmalıdır; !"te hüner burada, bunun nasıl yapılaca#ında.

Hürr!yet rej!m!, dü"manlarından korunarak ayakta tutulab!l!r; ancak, vatan-
da"ın temel hak ve hürr!yetler!n!n korunaca#ı konusunda devlete güven! sarsılma-
malıdır. Türk vatanda"ı, la!k cumhur!yet !le Müslümanlı#ı ba#da"tırmı"tır.

Türk vatanda"ının !nançlarına serbestçe sah!p çıktı#ını, !badetler!n! rahatça 
ve serbestçe yaptı#ını herkes b!l!yor. Böyle b!r !ht!yacı yok Türk vatanda"ının; yan! 
“ben, Müslümanlı#ın gerekler!n! yer!ne get!rem!yorum” d!ye b!r "!kâyet! yok. $"te 
buradan bütün Türk!ye’ye seslen!yorum.

Neden yok; çünkü, Türk!ye la!k b!r ülked!r; yan!, 75 b!n cam!de be" vak!t ezan 
okunmaktadır.

Ben!m vatanda"ım haccına g!tmekted!r, zekâtını vermekted!r, !badet!n! yap-
maktadır, mevl!d!n! okumaktadır ve 85 b!n d!n adamı da halkın h!zmet!nded!r.

E#er cam!ye s!yaset sokulmazsa, ne d!n!n devletten ne devlet!n d!nden "!kâyet! 
yoktur. Bu, çok öneml! b!r "ey; ger!s!n! dü"ündü#ünüz zaman, çok öneml! b!r "ey.

$slamın bütün "artlarını yer!ne get!rmes! !ç!n, bana göre, Türk!ye’n!n b!r nok-
sanı yoktur. Türk!ye, teokrat!k b!r devlet de#!ld!r; Türk!ye, la!k b!r devlett!r.

La!kl!k, demokras!n!n de, !nanç ve !badet hürr!yet!n!n de temel! ve tem!natı-
dır. Yan!, vatanda"ın !badet!ne karı"anlar, !nancına karı"anlar varsa, Ceza Kanunu-
nun 175’!nc! maddes!nden !t!baren b!rçok maddes! onlara ceza get!rm!"t!r.

Türk!ye Cumhur!yet!n!n “dar-ül harp” oldu#unu !dd!aya cüret edenler "unu 
asla unutmasınlar; d!nler!n en mütekâm!l! ve en ho"görülüsü olan îslam D!n!n! b!r 
saadet, barı" ve sevg! d!n! olarak bu topraklarda gönül rahatlı#ıyla ve !ç huzuruyla 
ya"amaya devam etmem!z, cumhur!yet sayes!nded!r.



Anayasa de#!"!kl!kler!yle !lg!l! çalı"malar yapılırken, uzun anayasacılık tar!-
h!m!zden ve çokpart!l! demokras!m!z!n b!r!k!mler!nden ders alınmalıdır. Temel 
hak ve hürr!yetler!n anayasal güvenceye alınmasında, !kt!darın anayasalar yoluy-
la sınırlandırılmasında, kısaca daha !y! !"leyen b!r demokras!n!n gel!"t!r!lmes!n-
de neler yapılması gerekt!#!, ancak bu tar!hî tecrübeler!m!z!n d!kkatle !ncelen!p 
sorgulanmasıyla ortaya konab!l!r. B!r ülken!n s!yasî tar!h!n!n o ülken!n anayasal 
tar!h!n! bel!rled!#! açık b!r gerçekt!r. Esasen, anayasalar, b!r anlamda târ!h proje-
ler!d!r; geçm!"ten gelece#e köprü kuran, b!rl!kte ya"ama kurallarıdır. Bu noktada, 
anayasal devlet!n, de#!"mez b!r yapı de#!l, ters!ne, de#!"en ko"ullar altında yen!den 
kurulması, korunması ve yen!lenmes! gereken b!r proje oldu#unu da hatırlatmak 
!st!yorum. Tüm dünyada oldu#u g!b!, ülkem!zde de, demokras!m!z!n ve devlet!-
m!z!n daha !y! !"let!lmes! beklent!s! kamuoyuna malolmu", bunlara çözüm aran-
maktadır.

21’!nc! Yüzyıla gerekt!#! "ek!lde hazırlanmamızı mümkün kılacak adımları 
atarken, tar!hî deney!m ve b!r!k!mler!m!z! tab!î k! gözardı etmemel!y!z. Ancak, 
dünün alı"kanlıkları !le gelece#!n !capları arasında b!r denge kurulması gerekt!#!n! 
de unutmamalıyız. Burada d!kkate alınması gereken b!r d!#er denge de, bazı b!l!m 
adamlarımızın !"aret ett!#! g!b!, temel hak ve hürr!yetler !le kamu düzen! arasın-
dak! denged!r. Sanıyorum k!, yönet!leb!l!r b!r devlet, bu dengen!n !y! kurulup, !y! 
!"lemes!yle mümkündür. Özgürlükler!n, hukukun üstünlü#üne dayanan demok-
rat!k otor!te !le korunab!lece#! unutulmamalıdır. Demokrat!k otor!tey! zaafa u#-
ratırsanız, özgürlükler! korumak mümkün de#!ld!r. Yüce heyet!n!z!n bu dengelere 
d!kkat ederek, toplumumuzun tüm kes!mler!nce arzulanan yapısal de#!"!mler! 
!ht!va eden b!r anayasal reform projes!n! ortaya çıkaracak anlamlı ve yapıcı b!r 
tartı"mayı er veya geç ba"lataca#ına yürekten !nandı#ımı b!r kere daha !fade etmek 
!st!yorum.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Müteadd!t ves!lelerle vurguladı#ım g!b!, uluslararası !l!"k!lerde her alanda 

yerle"!k kural ve kurumların sorgulandı#ı, yen! arayı"ların hız kazandı#ı b!r dö-
nüm noktasındayız.

Türk!ye’n!n kaybedecek vakt! yoktur. Dünyayla b!rl!kte soluk alıp vermek, bu 
arayı"ların !ç!nde yer almak ve bulunacak çözümler!n parçası olmak zorundayız; 
çözümlere katkıda bulunmak da zorundayız. Bunun !ç!n de, öncel!kle, s!yasî, eko-
nom!k, !darî ve adlî alanlarda gerekl! reformları b!r an önce gerçekle"t!rmel!y!z. 
Bu, Türk!ye’y!, parlak gelece#!ne ta"ıma mücadeles!d!r. Demokrat!k s!yasî rekabet, 
bu mücadelen!n daha ver!ml! b!r "ek!lde yapılmasını sa#layan b!r bayrak yarı"ıdır.

Bu yıl, Berl!n Duvarının yıkılı"ının 10’uncu yıldönümüdür. Duvarın yıkılı"ı, 
aynı zamanda !deoloj!k kutupla"manın sona ermes!n!n de sembolüdür. Bu gel!"me, 
20’nc! Yüzyıl boyunca s!yasete damgasını vurmu" olan sa#-sol sa%a"masını büyük 
ölçüde anlamsızla"tırmı" ya da en azından s!yasî farklılıkların k!tlelere !zahını güç-
le"t!rm!"t!r. S!yasî düzeydek! bu de#!"!me paralel sayılab!lecek b!r zamanlamayla 
küreselle"me olgusu, ulus-devlete bakı"ı de#!"t!rmeye ba"lamı", ekonom!k manada 
sınırların önem! azalmı"tır. De#!"en ko"ullar, s!yaset! ve s!yasî örgütlenmey! de#!-
"!me zorlamaktadır.



Tüm dünyada bu yönde b!r arayı" vardır. Türk!ye, dünya ölçe#!ndek! bu gel!"-
melerden do#al olarak etk!lenmekted!r. Devlet!n nasıl daha !y! !"let!leb!lece#!, b!r 
!ht!yaç olarak, tüm s!yas! part!ler!m!z!n gündem!nde yer almaktadır.

Cumhurba"kanı olarak göreve ba"landı#ımdan bu yana ben de, devlet refor-
mu konusu üzer!nde özell!kle çok durdum. Bunun, Anayasanın bana verd!#! “dev-
let organlarının düzenl! ve uyumlu çalı"masını gözetme” görev!n!n b!r gere#! ol-
du#una !nanıyorum. Devlet, topluma ve vatanda"a h!zmet !ç!n vardır. Tüm devlet 
organlarının ortak amacı, halkın refahını artırmak, hürr!yet, güvenl!k ve mutlulu-
#unu tem!n etmekt!r. Öyleyse, bu h!zmet!n nasıl daha !y! yapılab!lece#! konusunda 
dü"ünmek, herkes!n görev!d!r. Ça#ın !caplarına uygun b!r devlet reformu, soyut 
sloganlar de#!l, ancak somut öner!ler zem!n!nde gerçekle"t!r!leb!l!r. Bu öner!ler!n 
!çer!#!n! tartı"mak yarar sa#lar.

Tartı"maları !çer!kten z!yade k!"!lerle !rt!batlandırmanın Türk!ye’ye h!çb!r ya-
rarı olmadı#ını b!r kere daha vurgulamak !st!yorum; o zaman, tartı"ılmıyor, tartı"-
ma b!t!yor. Bu ba#lamda, anayasa reformu, yargı reformu, !darî reform konularıyla 
!lg!l! daha önce gündeme get!rd!#!m bazı dü"ünceler!m!, bu kürsüden, Yüce M!lle-
t!m!z!n, Yüce Heyet!n!z!n d!kkatler!ne tekrar sunmakta yarar görüyorum; bunlar 
ben!m dü"ünceler!md!r:

Anayasalar, devlet!n temel kurulu"u !le b!reyler!n temel hak ve hürr!yetler!n! 
bel!rleyen toplumsal sözle"melerd!r. Burada, öncel!kle temel hak ve hürr!yetler ko-
nusu üzer!nde durmak !st!yorum.

Bu ba#lamda, ça#da" evrensel standartlar bell!d!r. Demokras!ler cam!asının 
mensubu olan Türk!ye, $k!nc! Dünya Sava"ı sonrasında, uluslararası !nsan hak-
ları hukukunun gel!"mes!ne katkıda bulunmu"tur. Ba"ta Evrensel $nsan Hakları 
Beyannames! olmak üzere, !lg!l! d!#er B!rle"m!" M!lletler belgeler!nden Avrupa 
Konsey! Sözle"mes!ne, AG$T tarafından kabul ed!len muhtel!f belgelere kadar 
uzanan temel !nsan hakları belgeler!, bu alanda Türk!ye’n!n üstlend!#! uluslararası 
taahhütler!n çerçeves!n! ç!zmekted!r. Evrensel hukuk ve ça#da" demokras! hang! 
belgeler! ortaya koymu"sa, Türk!ye bu belgeler!n tümüne tara'ır, tümünü kabul 
etm!"t!r ve Mecl!s!’de bunun tümünü tasd!k etm!"t!r. Yan!, dünyada var olup da 
Türk!ye’de olmayan b!r "ey yok. Türk!ye b!r arayı"ların !ç!nde olamaz. Yapaca#ı "ey, 
bu evrensel belgelerde, taahhüt ett!#! evrensel belgelerde !"lemeyen hususlar varsa, 
onları !"ler hale get!rmekt!r. Yan!, demokrat!k Türk!ye Cumhur!yet!n!n temel!n! 
sorgulamakta h!çb!r yarar yoktur. $"te evrensel hukuk burada.

Yan!, Türk!ye, $nsan Hakları Beyannames!ne m! aykırı !" yapıyor, onu mu 
kabul etmem!"; o, uygulamadır; onun da denet!m yerler! vardır; evvela bu kürsü 
denet!m yer!. Veya Türk!ye, demokrat!k ülkelerle beraber kabul ett!#! dokümanlar-
dan herhang! b!r tanes!ne m! uymuyor; onun yer! de burasıdır. Y!ne de, bu belge-
lerle kabul ett!#!m!z, uygulama yapmadı#ımız ne varsa, bunları bulup çıkarmak ve 
bunları uygulanır hale get!rmek, demokras!m!z! ça#da" sev!yeye get!rmem!z !ç!n 
yapılacak gayet somut b!r olaydır.

Anayasanın, devlet!n kurulu"uyla !lg!l! bölümünü ele alırken, öncel!kle, s!yasî 
yapı üzer!nde durulmasında yararlar bulunmaktadır. $"te bu ba"ka b!r kısım. Bana 
göre, temel haklar ve hürr!yetler bölümünde Türk!ye’n!n b!r eks!#! yoktur; yan!, 
uluslararası dokümanlara bakıldı#ı zaman. Anayasanın, devlet!n kurulu"uyla !lg!l! 



bölümünü ele alırken !"te burada mesele var; yan!, bu nasıl !"leyecek. Bu nokta-
da temel mesele, kuvvetler ayrılı#ına !"lerl!k kazandırılmasıdır. S!stem, kuvvetler 
ayrılı#ıdır. Yasama organı, etk!l! denet!m gücüne kavu"turulmalıdır. Demokrat!k 
denet!m!n daha etk!l! b!r hale get!r!lmes! ve yasama faal!yet!n!n daha t!t!z b!r !nce-
lemeye tab! tutulab!lmes! !ç!n, anayasal deney!m!m!z çerçeves!nde 20 yıllık uygu-
laması olan senato, yen!den !hdas ed!lmel!d!r.

Yasama organı seç!mler!nde, seçmen !le vek!l! arasındak! ba#ı güçlend!re-
cek dar bölge ço#unluk s!stem!ne geç!lmes! f!kr! üzer!nde durulmalıdır; yan!, bu 
ülken!n vatanda"ı, kend!s!n! k!m!n tems!l ett!#!n! b!lmel!, bu da#ılmamalı ve ve-
k!l!ne b!r "ey !nt!kal ett!recekse, onu yanında bulmalıdır. 69 m!lletvek!l! bulunan 
$stanbul’da vatanda" k!m! arayacak, k!m! bulacak!..

De#erl! m!lletvek!ller!,
Onun !ç!nd!r k!, gel!n, bu dar bölgey! dü"ünün; Türk demokras!s!n!n selamet! 

bakımından söylüyorum. Part!ler!n malî kaynakları ve s!yaset!n f!nansmanı say-
damla"tırılmalıdır. Part!ler h!çb!r suçlamanın altında olmamalıdır.

Yasama dokunulmazlı#ının kapsamı, ça#da" standartlarla uyumlu hale get!r!-
lerek daraltılmalıdır. Bu kürsünün hürr!yet!ne k!mse dokunamaz, dokunmamalı-
dır; ama, onun dı"ında b!rtakım "eyler e#er tartı"ılır hale gelm!"se ve bu tartı"ma-
lar, bu sıralarda oturan de#erl! m!lletvek!ller!n! sıkıntıya sokacak duruma gelm!"se, 
haksız yere gelm!"se, bunun çares!n!, y!ne bu Mecl!s bulmalıdır.

Cumhurba"kanı, !k! turlu seç!mle, halk tarafından seç!lmel!d!r. Bana göre, 
yed! sene Cumhurba"kanlı#ı uzundur ve cumhurba"kanı be" sene !ç!n seç!lmel!-
d!r; e#er, Mecl!s!n!z muvafık görürse, !k! defa seç!leb!lmel!d!r; ama, mutlaka halk 
tarafından seç!lmel!d!r. Bunun b!rtakım mahzurları vardır; ama, maksadınız, e#er 
demokras!y! güçlend!rmekse, demokras!n!n kurumlarına daha çok otor!te kazan-
dırmaksa, mutlaka halkın rızasına ve yetk!s!ne cumhurba"kanlı#ı makamını bırak-
mak lazımdır.

Parlamentoyu fes!h müesseses! !"ler hale get!r!lerek... “Fes!h” güzel b!r tab!r 
de#!l; buraya, ben, bunu böyle yazmı"ım ama sevd!#!m b!r tab!r de#!ld!r. Zaten, o 
yüzden, bu maddey! kullanamıyoruz; Abdülham!t, b!r defa feshett!; e#er, bu yetk! 
cumhurba"kanlarına ver!l!rse, önüne gelen fesheder d!ye. Bu, do#rudan do#ruya 
seç!m!n yen!lenmes! olayıdır. Zaman oluyor k!, göz gözü görmüyor Türk!ye’de; b!z, 
bunlardan dolayı bunalımlara g!tt!k. Zaman oluyor k!, seç!lm!" k!"!n!n, seç!m! ye-
n!lemekte sıkıntısı oluyor. Yapılacak !" ned!r; yapılacak !", seç!lm!" k!"!y! bu sıkın-
tıdan kurtarmaktır. Yan!, e#er, ülke rahatsızlanmı"sa, ülke, parlamentosunu tartı"ır 
hale gelm!"se, parlamentosuna olan güven!nde eks!kl!k olmu"sa, bunu devam et-
t!rmen!n b!r yararı yok. O, zaaf oluyor, otor!tede zaaf... O zaman, Cumhurba"kanı, 
Mecl!s Ba"kanıyla, varsa Senato Ba"kanıyla danı"arak, part!lerle danı"arak, seç!m! 
yen!leyeb!l!r.

Demokras!n!n güçlend!r!lmes! bakımından b!r hususu daha d!kkat!n!ze get!-
r!yorum. Seçmenler!n öneml! konularda do#rudan görü"ler!n! ortaya koyab!lme-
ler!ne !mkân tanıyacak "ek!lde, referandum müesseses!ne !"lerl!k kazandırılmalı-
dır. Bazen, y!ne, göz gözü görmez hale gel!yor; tartı"ıyoruz, tartı"ıyoruz; herkes 
b!rb!r!n! kötülüyor; hakem yok. Var g!b! görünen hakemler!n heps!, artık hakem 



olarak tanınmıyor. O zaman nereye g!tmel!d!r; hakkın sah!b!ne. Ve önde duran-
ların heps! vek!ld!r, hakkın sah!b! halktır. Yan!, referandum müesseses!ne !"lerl!k 
kazandırılması "arttır.

Ola#anüstü hallerden, bunalımdan çıkı" !ç!n gereken demokrat!k mekan!z-
malar Anayasaya dah!l ed!lmel!.

Burada, çok öneml! b!r "ey! daha söylemek !st!yorum. Cumhurba"kanın, ya-
saları b!r kere daha görü"mek üzere Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne ger! gönder-
me yetk!s! yen!den tanz!m ed!lmel!d!r. 85 maddel!k kanun çıkarıyorsunuz, 35 gün 
u#ra"ıyorsunuz, bunun !çer!s!nde belk! !k! veya üç hususun b!r defa daha konu-
"ulması gerekeb!l!yor, memleket allak bullak oluyor bunlar tartı"ılırken, 35 gün, 
40 gün tartı"ılmı" b!r yasayı, çok zaruret olmadıkça Cumhurba"kanı nasıl veto 
edecek, soruyorum?.. Ets!n efend!m... Ee, Cumhurba"kanının !"!, s!stem! çıkmaza 
sokmak de#!l k!. E#er bu l!ne-veto ded!kler!; yan! b!r kanunun !çer!s!nde b!r veya 
!k! maddey! veya üç maddey!, ne !se, Cumhurba"kanı veto etme yetk!s!ne sah!p 
olursa, hem bu kadar çek!len emek bo"a g!tmez hem de her "ey !"ler, sonra onu b!r 
defa daha çabucak konu"ursunuz, !k! maddey! üç maddey!.

Bunları ben kend!m !cat etm!" de#!l!m. Bu sıkıntılarla kar"ı kar"ıya olan 
memleketler!n heps! bunlara sırtını çev!r!yor de#!l, çare arıyor ve böylece, b!r sı-
kıntı ortadan kalkıyor. En son Amer!ka B!rle"!k Devletler!nde böyle b!r uygulama-
ya g!tt!ler.

Köklü b!r yargı reformu gerçekle"t!r!lmel!d!r. Yargı ba#ımsızlı#ının güvence-
ler! sa#lamla"tırılmalıdır.

Bu amaçla, yargı ba#ımsızlı#ıyla !lg!l! ele"t!r!ler d!kkate alınarak eks!kl!kler 
g!der!lmel!d!r. Adalet!n geç tecell! etmes! Türk!ye’de en öneml! "!kâyet konuların-
dan b!r!d!r. Bu !t!barla, mahkemeler!m!z!n, adalet!n tevz!!n! gec!kmeks!z!n gerçek-
le"t!reb!lmeler! !ç!n gereken tedb!rler süratle alınmalıdır. Bunun b!r yolu, Adalet 
Bakanlı#ımızın bütçeden aldı#ı payın artırılması !se, d!#er!, yüksek yargı organları 
üzer!ndek! yükün azaltılmasıdır, !t!razların ele alınaca#ı ara kademe denet!m mah-
kemeler! !hdas ed!leb!l!r. Mahkemeler!n sayısının artırılması, davaların daha hızlı 
görülmes!n! sa#layacak muhahkeme usulüne geç!lmes! g!b! hususları kapsayacak 
de#!"!kl!klerle daha !y! !"leyen yen! b!r adlî yapılanmaya g!d!lmel!d!r.

E#er b!r ülkede devlet -devlet! topyekûn alıyorum- ceza veremeyen devlet du-
rumunda !se, o ülken!n kanunlarını !cra etmekte çok büyük güçlü#ünüz olacaktır. 
&unu demek !st!yorum: Mahkemelere !nt!kal eden hususların net!ceye ba#lanması 
yıllar alıyorsa, bu esnada yen! af kanunları çıkıyorsa ve bu esnada hap!shanelerden 
adamlar kaçıp g!d!yorsa, o ülkede kanun hak!m!yet!n! sa#lamak mümkün de#!l-
d!r. Ceza yoktur, !bret! müess!re yoktur, ıslah olma yoktur. Bence, sanıyorum k!, 
Türk!ye’n!n en öneml! meseleler!nden b!r!s!, yargıyı !"ler hale get!rmekt!r. $"ler hale 
get!rmekten kastım "u, yargı da#ıtımını çabukla"tırmaktır. Tab!î k!, burada çok 
hassas olan b!r nokta, haksızlıklar olmamalıdır. Zaten uzadı#ı zaman haksızlıklar 
kalkıyor mu orta yerden; uzadı#ı zaman, !"te böyle haksızlıklar çıkıyor.

Devlet yönet!m!n! menfaat, nema da#ıtan b!r yer olmaktan çıkarmak lazımdır. 
Bunu sa#lamanın yolu, devlet!n ekonom!k ve t!carî faal!yetler!n !ç!nden tümüyle 
çıkmasından geçmekted!r. Falanca adam kred! alacakmı"; n!ye devlete gelmel! o? 



Alacaksa, verecek olan adam dü"ünsün, ta"ınsın, parasını ger! alab!lecekse vers!n; 
ama, banka devlet!n !se veya b!r yerde devlet!n nüfuzu lazım !se, o zaman s!yaset! 
bundan arındıramazsınız. Bunlar "ahsî kusurlar de#!ld!r, s!stem!n kusurlarıdır ve 
k!m devlet yönet!m!nde görev alsa, bunlarla kar"ı kar"ıya kalır. Bunun kest!rmes! 
var; gel!n, paraya pula müteall!k "eyler!n, menfaata müteall!k "eyler!n, t!carete, sa-
nay!e müteall!k "eyler!n tümünden devlet! sıyıralım. Bunlar, vakt!yle lazımdı; ama, 
Türk!ye, bugün, o sev!yeler!n üstüne çıkmı"tır.

Ve n!hayet -y!ne, reformlara devam ed!yorum; bunu çok önemsed!#!m! !fade 
edey!m- 65 m!lyonluk Türk!ye Ankara’dan !dare ed!lemez; !dare ed!l!yor mu; ed!le-
m!yor !"te; yan!, 65 m!lyonluk Türk!ye’n!n bütün !dares!n! buraya topladık, bunun 
da altından kalkamıyoruz ve halk, akın akın gel!yor, gelecek tab!î. Halk gelmezse, 
daha da kötü. Gel!yor, o kapıya gel!yor, bu kapıya gel!yor, bu kapıya gel!yor. Yüzde 
90’ının h!ç buraya gelmemes! lazım. Taa, uzak yerlerden kalkıp gel!yor. $"te, orada 
hallolacak "eyler! oraya aktarmak lazım.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Onun !ç!nd!r k!, bu yerel yönet!mler reform kanunu tasarısını b!r an evvel 

yasala"tırın; ama, !"leyecek "ek!lde yasala"tırın; yan!, !çer!#! olsun, sadece, ya'ası 
olmasın; mutlaka b!r fayda sa#lasın. Ve bence, bu, hükümet!n veya muhalefet!n !"! 
de#!ld!r; bu, Türk!ye’n!n !"!d!r.

Devlet reformu konusunda, uluslararası platformda da çalı"malar var; her 
ülkede var. Ben, s!ze, burada, b!r m!sal verece#!m. Amer!ka B!rle"!k Devletler!, 
Oca#ın 14’ünde, Ba"kan Yardımcısı Al Gore’un ba"kanlı#ında b!r toplantı yaptı, 40 
devlet buraya !"t!rak ett!. Bu toplantının sonunda -bunun adı “Devlet!n Yen!den 
!n"aı !ç!n Küresel Forum- "u net!cey! çıkardılar: “21’!nc! Yüzyılda b!r ülken!n güçlü 
!kt!sadî avantajlara sah!p olab!lmes!n!n yolu, etk!l!, !"leyen ve halkının deste#!ne 
sah!p, demokrat!k b!r devlet yaratmaktan geçmekted!r. Etk!s!z, yava" hareket eden, 
a"ırı merkez!yetç! b!r devlet yapısı, 21’!nc! Yüzyılın yüksek hızlı ve yüksek tekno-
loj! kullanan ekonom!s!nde, özell!kle özel sektörün d!nam!zm! önünde en temel 
engel olacaktır. Dolayısıyla, önümüzdek! yüzyılda refaha ula"ılması, vatanda"ların 
ve p!yasaların !stekler!ne cevap vereb!lecek esnek ve etk!l!, kararları vatanda"a en 
yakın düzeyde alab!len b!r devlet yapısı gel!"t!r!lmes!ne ba#lıdır. Kısaca, devlet, 
yen! ça#ın !caplarına uygun olarak yen!den !n"a ed!lmel!d!r. Devlet! kötüleyerek 
b!r yere varamayız. Her k!m!n ne f!kr! varsa, gels!n devlet!n yen!den !n"aına katkı-
da bulunsun; !"te meydan...

E#!t!m ve sa#lık alanlarında köklü reformlar gel!"t!r!lmel!d!r. E#!t!m, sa#lık ve 
çevre 21’!nc! Asrın en öneml! meseleler! olacaktır.

B!r hususu daha burada kaydetmek !st!yorum. Devlet! daha !y! !"letmek, va-
tanda"ın demokrat!k d!kkat ve uyanıklılı#ıyla mümkündür. Devlet de vatanda"ı-
nın somut ve yapıcı ele"t!r!ler!ne açık olmalıdır. S!v!l toplumla devlet arasındak! 
!l!"k!ler! tanz!m edecek temel çerçeve, özgürlükler !le sorumluluklar arasındak! 
denged!r. Ça#da" devlet!n vatanda"ı, demokrat!k vatanda"lık b!l!nc!ne sah!p olan 
b!reyd!r. Unutulmaması gerek!r k!, demokras!y! güçlü kılan da, ya"atan da esas !t!-
bar!yle budur.

Kurtulu" Sava"ının ate" çember!nden geçen Türk Halkı, alınyazısını kend! 
!rades!yle bel!rleme hakkını elde etm!"t!r; Allah’ın yazdı#ı ba"ka; yan!, kend! !rade-



s!yle, !mparatorluktan ulus-devlete, tebaadan vatanda"a geç!lmes!yle, Türk M!llet!, 
e"!t vatanda"lardan olu"an b!r topluluk hal!n! almı"tır. Bu, kökten b!r de#!"!kl!k, 
b!r devr!md!r. Artık, devlet!n sah!b!, efend!s!, hanedan veya hal!fe de#!l, m!llett!r. 
Egemenl!k hakkını Tanrı’dan alan ve yalnız Tanrı önünde sorumlu olan pad!"ahlık, 
b!r daha ger! gelmemek üzere g!tm!"t!r. H!ç k!msen!n, ba"ka türlü dü"ünmes!ne 
gerek yoktur.

“M!llî !radey! hâk!m kılmak” !lkes!, b!r devr!m! !fade etmekte !d! 1919’da; 29 
Ek!m 1923’te, bu !lke mantıkî sonucuna er!"m!", Türk!ye, b!r cumhur!yet olarak ta-
r!h sahnes!ne çıkmı"tır. Cumhur!yet “egemenl!k kayıtsız "artsız m!llet!nd!r” sözün-
de !fades!n! bulur. Bu !lkeyle, Osmanlı s!yasî s!stem!, kökünden ortadan kalkmı"tır. 
Atatürk, bunu, kes!n b!ç!mde !fade eder: “Yen" Türk"ye’n"n esk" Türk"ye’yle h"çb"r 
alakası yoktur. Osmanlı hükümet" tar"he geçm"#t"r. %"md", yen" b"r Türk"ye do$mu#-
tur” d!yor Atatürk Nutuk’un 437’nc! sayfasında. “Devlet!n d!n! Dîn-! îslâmdır” d!-
yen Osmanlı toplum düzen!, la!k Türk!ye Cumhur!yet!n!n toplum düzen!yle taban 
tabana zıttır. Türk!ye Cumhur!yet! !le Osmanlı devlet s!stem! arasında ba# kuru-
lamaz.

Bu noktada, Osmanlı, tamam!yle ve kes!nl!kle son bulmu"tur. Ancak, kültürel 
bakımdan Osmanlı dönem!nden devraldı#ımız zeng!n b!r m!ras vardır. Bu m!ras, 
bugün de etk!ler!n! sürdürmekted!r. Bu da son derece do#aldır. M!llet!m!z!n, tar!h 
!ç!ndek! yürüyü"ünün öneml! b!r dura#ı olan ve evrensel tar!he damgasını vurmu" 
olan Osmanlı kültür ve meden!yet!yle haklı b!r gurur duyuyoruz. Cumhur!yet, ta-
r!h "uuru !ç!nde, Osmanlı m!rasına sah!pt!r.

Rus ordularının, Kuzey Karaden!z, Balkanlar ve Ka)aslara her g!r!"!nde, 
1783’ten ber!, b!rb!r! ardına gelen göçlerle, Anadolu, bugün, $mparatorlu#un etn!k 
ve kültürel b!r m!nyatürü hal!ne gelm!"t!r.

Osmanlı kültürünü ben!msem!", anad!l! Türkçe olmayan yüzb!nlerce Arna-
vut, Bo"nak, Pomak, G!r!tl!, Karada#lı, Çerkez, Abaza, Çeçen, Gürcü, bu yurda 
gel!p yerle"m!"lerd!r. Onları, buraya, Anavatan’a ko"turan "ey, ortak tar!h, ya"am 
tarzı, kültürdür. Anadolu Türkü onları kend!s!nden saymı", kucak açmı", onlar da 
kend!ler!n!, Anadolu Türkünden saymı"lardır. Tar!h ve kültürün, etn!k men"eden 
çok daha güçlü b!r sosyal vakıa oldu#unu, daha !y! hang! örnek göstereb!l!r.

Onlar, canı gönülden Türk!ye Cumhur!yet! vatanda"ı olmu"lar, modern 
Türk!ye’n!n olu"ması ve yükselmes!nde hayatî h!zmetlerde bulunmu"lardır. Ana-
dolu, onlar !ç!n gerçek b!r anavatandır.

Bu etn!k çe"!tl!l!#! b!r zeng!nl!k olarak kabul eden cumhur!yet felsefes!n!n 
ürünü olan anayasalarımız, herkes!n hukuk önünde e"!t oldu#u b!r Türk vatanda"-
lı#ı, her !nancı aynı düzeyde saygın gören son derece ho"görülü b!r d!n serbestl!#!, 
!nanç ve !badet hürr!yet! get!rm!"t!r. Huzur !ç!nde ortak n!metler!n! payla"tı#ımız 
bu güzel yurdu, bu sa#lıklı cumhur!yet rej!m!n! korumak herkes!n yararınadır. Bu 
gerçe#! h!çb!r zaman unutmayalım.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Buraya kadar yaptı#ım konu"mada, 20’nc! Asrın !ç!nde en müh!m had!se ola-

rak Türk!ye Cumhur!yet!n! asrın !ç!nden çıkardım. &!md!, 2000’l! yıllara g!rerken, 
acaba Türk!ye Cumhur!yet! ne vaz!yette, ona da b!r bakmamızda yarar var.



Cumhur!yet!n kazanımlarının, m!llet!m!z!n 20’nc! Yüzyıldak! bu büyük ba-
"arısının !çer!de ve dı"arıda daha !y! b!l!nmes!, öncel!kl! meseleler!m!zden b!r!d!r. 
Cumhur!yetle b!rl!kte 20’nc! Yüzyılın en ba"arılı sosyal ve s!yasî de#!"!m ba"arısını 
hayata geç!rmem!ze ra#men, 21’!nc! Yüzyıla g!rerken Türk!ye’n!n b!r !maj sorunu 
vardır. Bu !maj sorununun ortaya çıkmasında yurt dı"ındak! b!ze hasım çevreler!n, 
ku"kusuz, payı vardır. Tab!î k!, meseley! sadece bu çerçevede görmek b!z! çözüme 
götürmez. B!r kere daha vurgulamak !st!yorum k!, laf sah!b!nden ço#alır. Türk !n-
sanı ülkes!n!n !majından memnun hale geld!#!nde, !maj sorunumuz büyük ölçüde 
a"ılmı" olacaktır.

E#er b!z d!yorsak k!, b!zden ne köy olur ne kasaba; hak!katen, b!zden ne 
köy olur ne kasaba. Evvela, ba"kaları b!ze, s!zden her "ey olur demeden önce, b!z 
kend!m!z demem!z lazım onu. $maj sorunu... Bunun üzer!nde çok duruyorum 
ve yıllardır duruyorum. Dı"arıdan bakanlar -hasta adam g!tt!; hasta adam k!md!; 
Osmanlı’ydı- b!r tara'an, bakıyorlar, bunlar da mı hasta acaba d!ye, b!z!m söy-
lemler!m!ze; b!r tara'an da, b!z!m meydana get!rd!#!m!z net!ceye bakıyorlar b!r 
gar!pl!k var bu !"te; bunlar hasta falan de#!l d!yor; ama, b!z, kend!m!z “hastayız” 
d!yoruz. Olmaz... Olmaz... H!çb!r yararı yoktur. Kızdı#ımız, ö)elend!#!m!z zaman 
kend! kend!m!z! vurmanın b!r manası yok.

$maj sorunu, daha çok !nsan hakları alanında ülkem!ze yönelt!len ele"t!r!lerle 
!rt!batlı b!r konu olarak kar"ımıza çıkmaktadır. Bu ba#lamda, d!kkatle de#erlend!-
r!lmes! gereken husus "udur;

Ülkem!ze kar"ı yönelt!len ele"t!r!ler!n b!rço#u haksız ve temels!zd!r. Adam 
buralara gel!yor. “Allah Allah, s"z"n #eh"rler"n"z"n sokaklarında sava# mı oluyor” d!ye 
bana soruyor. Ondan sonra, gel!yor; 4 m!lyon nüfuslu Ankara’da, gecen!n yarısın-
da, !sted!#! her yere g!d!yor; herkes g!d!yor, çoluk çocu#u, kadını, kızıyla; ona da 
"a"ırıyor, hang!s! do#ru g!b!... Nereye !stersen g!t.

Kolaylıkla düzelt!leb!lecek bazı eks!kl!kler!m!z neden!yle, dı" tanıtıma yönel!k 
çabalarımızın etk!s!z kalması önlenmel!d!r; Türk!ye’n!n !majı açısından önem ve 
öncel!k ta"ımaktadır. Bu adımlar atılırken, ülken!n !dare ed!leb!l!rl!#!n!n ve ün!-
ter devlet yapımızın h!çb!r "ek!lde zedelenmemes!, tab!î k!, hayatî b!r konu ola-
rak önemle göz önünde bulundurulacaktır. B!r toplumsal seferberl!k yapmamız 
lazımdır. Tur!zm! m! artırmak !st!yoruz; buna ba#lı. Bakın, Polonya’ya 5 m!lyar 
dolar yabancı sermaye gel!yor; b!z, 800 m!lyon ancak zor bela alıyoruz; n!ye; !"te, 
o sebepten dolayı. Yan!, mutlaka, kend! kend!m!z!, hak etmed!#!m!z b!rtakım töh-
metler!n altında tutup, !majımızı yaralamamızın manası yok. B!z, öyle ba"kalarının 
söyled!#! g!b!, kötü falan de#!l!z; h!ç hak etmey!z bunları...

Türk!ye, varlarını ve gerçek potans!yel!n! dünyaya daha !y! anlatmalıdır. B!r 
bakalım Türk!ye’ye, bu Türk!ye ne; buradan, bu Yüce Mecl!s!n kürsüsünden baka-
lım. Ben!m söyled!kler!mde b!r h!laf varsa, b!r!s! gels!n “bunlar do#ru de#!l” des!n. 
Ben!m söyled!kler!m s!yaset de#!l, s!yaset üstüdür.

Ça#da" hukuka dayalı b!r devlet kurulu"u oldu#u kadar, aynı zamanda, halk 
!ç!n b!r ya"am tarzı olan cumhur!yet sayes!nde, Türk kadını, erke#!yle e"!t hale 
gelm!", toplumsal ve kamusal hayatta hak ett!#! yer! almı"tır. Demokrat!k cumhu-
r!yet!n Türk kadınına toplum !ç!nde verd!#! rol sayes!nde ulusal gücümüz en az !k! 
m!sl!ne çıkmı"tır.



Cumhur!yet, e"!tl!k, özgürlük ve uygarlıktır; !nsanlık onurunu her "ey!n üs-
tünde tutmaktır. Cumhur!yet, cehalete, yoksullu#a, fukaralı#a, çares!zl!#e kar"ı ve-
r!len mücadelen!n adıdır. Cumhur!yet!n temel!ndek! !dd!a, vatanda"larını, ça#da" 
b!r devlet!n vatanda"ı yapmaktır.

Türk!ye, cumhur!yet tar!h! boyunca hızlı b!r kalkınma gerçekle"t!rm!"t!r ve 
76 yılda, tarım önces! b!r toplumdan, sanay!le"m!" demokrat!k b!r kent toplumu 
hal!ne gelmey! ba"armı"tır.

Pek de öyle de#!l falan demes!n k!mse. 1923’ten 1999’a kadar geçen 76 sene 
zarfında, bu ülke, ortalama yüzde 5 kalkınma hızını sa#lamı"tır ve 1923’ten 1999’a, 
bu ülken!n nüfusu 13 m!lyondan 65 m!lyona gelm!"t!r; 6 defa artmı"tır. Gene, 
1923’te 50 dolar c!varında bulunan adam ba"ına gel!r!, 1999’da 6 b!n dolara gelm!"-
t!r nüfusunun 6 defa artmasına ra#men. Bakın 1923’e, ney!n!z var...

Cumhur!yet!n, ça#da" e#!t!m en öneml! ba"arılarından b!r!d!r. Bugün, kurul-
du#u gündek! tüm nüfusu kadar çocu#u bulunan m!llet!m!z, cumhur!yet sayes!n-
de ülken!n her kö"es!nde okula g!deb!lmekted!r.

1923’te tek b!r ün!vers!tes! olan Türk!ye’n!n, bugün, ülken!n her kö"es!ne ya-
yılmı" 72 ün!vers!tes!, 1,5 m!lyon ün!vers!te ö#renc!s! vardır. Ün!vers!te profesörle-
r!n!n de yüzde 25’! kadındır.

Bu, Avrupa’dak! en yüksek orandır ve Türk kadınının gurur tablosudur. Cum-
hur!yet sayes!nde nüfus artı" oranı, yüzde 3,5’lerden yüzde 1,5’lere !nm!"t!r. Ço-
cuk ölüm oranı dünya standartlarına yakla"tırılmı"; yan!, -bugün, hâlâ 42-43’tey!z 
ama- 250’lerden oraya !nm!"t!r; dünya standartlarına !nmek !ç!n hâlâ yüzde 6’ları 
yakalamamız lazım.

Türk ekonom!s! cumhur!yetle b!rl!kte modern yapılara kavu"mu", bugün, 
dünyayla rekabet eder hale gelm!"t!r. $"te burada; yüzde 75’! köylü ve ç!'ç! olan 
b!r Türk!ye’den, dünyanın 135 ülkes!ne sanay! ürünü satan b!r Türk!ye’ye gelm!"!z-
d!r ve n!hayet Türk!ye, 188 ülkede, Dünya Bankası raporlarına göre, 16’ncı büyük 
ekonom!ye sah!pt!r. 400 m!lyar dolar -e#er, Ç!n’! alırsanız, Ç!n, bunun a"a#ı yuka-
rı 2-2,5 m!sl!; ama, nüfusu 1 m!lyar- adam ba"ına gayr! saf! m!llî hâsıla ve par!te 
bakımından 6 b!n 712 dolar. Son olarak G-7 grubu ülkeler! Mal!ye Bakanları ve 
Merkez Bankası Ba"kanları 25 Eylül 1999 tar!h!nde Wash!ngton’da toplandılar ve 
G-20 kuruldu; yan!, G-7’ye 13 tane daha memleket ekled!ler. Onlardan 2 tanes! 
kurum; bunlardan b!r!s! de Türk!ye’d!r; yan!, Türk!ye, !#neden !pl!#e her "ey! satın 
alan Türk!ye, h!çb!r "ey! olmayan Türk!ye, 75 sene zarfında bakın hang! memleket-
ler!n arasına g!rd!: Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Almanya, Fransa, $ng!ltere, $talya, 
Japonya, Kanada -hemen "unu söyleyey!m k!, Türk!ye’n!n t!caret!n!n yüzde 70’! 
Avrupa B!rl!#! ülkeler!yle ve Türk!ye, bu Avrupa B!rl!#! ülkeler!ne dün aldı#ı sana-
y! ürünler!n!n heps!n! satıyor. Brez!lya, Arjant!n, Ç!n, H!nd!stan, Meks!ka, Rusya, 
Güney Afr!ka, Güney Kore. Türk!ye, !"te, bu 20 ülken!n !ç!nde.

2000’l! yıllara g!rerken, her alanda büyümü", gel!"m!", uygarlı#ı yakalamı" b!r 
Türk!ye var. B!r tarım toplumu olan ve bütün !ht!yaçlarını dı"arıdan satın alan, 
13 m!lyon nüfuslu b!r Türk!ye’den tekrar tekrar söylüyorum, b!raz evvel ded!m k!, 
kend!m!z! kötüleyerek b!r yere varamayız; kend!m!z! nasıl !y!leyece#!z, !y!lemem!z 
!ç!n sebep ned!r; !"te, onun !ç!n bunları söylüyorum- !hracatının yüzde 90’ı sanay! 



ürünü olan b!r Türk!ye’ye gel!nm!"t!r. Türk!ye, uça#ını, den!zaltısını, otomob!l!n!, 
kamyonunu, otobüsünü, elektron!k c!hazlarını, her çe"!t gem!y!, telefonunu yap-
makta ve !hraç etmekted!r. 22 memlekete, Türk!ye’de yapılan telefon !hraç ed!l!-
yor. Bu sanay!le"m!" b!r Türk!ye’d!r; !hracatının yüzde 70’! -b!raz evvel söyled!-
#!m g!b!- kalkınmı" pazarlaradır; düz cam üret!m!nde dünyada 2’nc!d!r, seram!kte 
Avrupa’da 3’üncü, dünyada 6’ncıdır, ç!mentoda Avrupa’da 2’nc!d!r, dem!r-çel!kte 
dünyada 14’üncü, Avrupa’da 7’nc!d!r, !n"aatta dünyada !lk 10 !çer!s!nded!r.

1923’tek! nüfusu kadar çocu#a okul ve ö#retmen vermekted!r. Bu sene Al-
manya, Fransa ve $ng!ltere’de !lkokula kaydolan çocukların yekûnu kadar ben!m 
ülkemde çocuklarım okula kaydoldu. 2 m!lyon 500 b!n ton tahıl üreten Türk!ye, 30 
m!lyon ton tahıl üret!r hale gelm!"t!r.

77 m!lyon k!lovat/saat elektr!kten 115 m!lyar k!lovat/saat elektr!#e gelm!"t!r. 
Ee, tab!î, 75 sene... Sava" yılları g!rm!", yanmı" yıkılmı" b!r memleket. Onun !lk 20 
senes!nde b!rçok sıkıntısı vardı Türk!ye’n!n; ama, 1950’de 1 m!lyar k!lovat/saatten 
a"a#ı olan elektr!#!, bugün, 114 m!lyar k!lovat/saat.

1940’ta 1066 traktörü var Türk!ye’n!n, 1950’de 3 b!n traktörü var, 1965’te 54 
b!n traktörü var -ben!m devraldı#ım Türk!ye oydu- bugün, 1 m!lyon traktörü var. 
1950’de 58 b!n telefonu olan Türk!ye’n!n bugün 17 m!lyon telefonu var. Cumhu-
r!yet!n ba"ında 307 ö#ret!m üyes!, 2 b!n 914 ö#renc!l! b!r darülfünun... Yılda 188 
b!n mezun veren, 60 b!n ö#ret!m üyel!, 1,5 m!lyon ö#renc!l!, 72 ün!vers!teye sah!p 
Türk!ye. $stanbul Ün!vers!tes! bu sene 8 b!n 500 mezun verd!; b!r tek ün!vers!te ve 
o gençler!n sev!nc!n! görmek lazımdı. O, Türk!ye Cumhur!yet!n!n ba"arısıydı. Ve 
n!hayet, 307 ö#ret!m üyes!, 3 b!n ö#renc!... Cumhur!yet!n ba"ında kaç tane ün!ver-
s!te b!t!rm!" adamımız var; b!r bakın, b!r avuç. 188 b!n ö#renc! mezun olmu"tur bu 
sene. Bu da azdır; bunu da söyleyey!m de.

1000 doktorlu Türk!ye’de -20’l! yıllar- 77 b!n doktorlu sa#lık h!zmet!ne gel!n-
m!". Aksayan !"!m!z yok mu; var. Yüce Mecl!sten r!ca ed!yorum; bu 38 b!n k!"!l!k 
sa#lık personel!n!n kadrolarını ver!n. Hastane... $"te burada hastane; hastanen!n 
üç katı çalı"mıyor; çünkü, doktor var, amel!yathane var her"ey var; fakat, yardımcı 
personel yok. Yan!, tasarrufu ba"ka yerden yapın.

40 b!n köyünün -bu rakamı hep böyle kullandık da onun !ç!n, aslında 35 b!n 
köy, 75 b!n mezra olarak kullanmak belk! daha !y!; ama, ben gene böyle mukayese 
!ç!n söylüyorum- h!çb!r!s!ne ula"ılamayan Türk!ye’n!n, 319 b!n k!lometre -k!, bu-
nun !çer!s!nde epeyces! asfalt- köy yoluyla ula"amadı#ı köyü yok, mezraı da yok.

40 b!n köyünün h!çb!r!s!nde elektr!k olmayan Türk!ye’n!n, bugün, elektr!#! 
olmayan mezraı dah! yoktur.

Okul, ö#retmen, telev!zyon, ülken!n her kö"es!ne g!tm!"t!r. Türk!ye’n!n su-
lanab!l!r topraklarının yarısı sulanmaktadır. 1950’de 3 barajı olan Türk!ye’n!n, 
1998’de 198 barajı ve 1000 gölet! var.

Ve n!hayet, 1923’te adam ba"ına 50 dolar m!llî gel!r, 1998’de 6 b!n küsur dolar-
dır. Çok part!l! demokras!y! ben!msenm!" ve 1946’dan 1999’a kadar 14 genel seç!m 
yapılmı"tır Türk!ye’de. $n!lm!"t!r, çıkılmı"tır; ama, ba", suyun üstünde durmu"tur. 
Hür seç!m, hür parlamento, hür basın, hür yargı, hür ün!vers!te, hür send!ka, hür 
!nanç, hür v!cdan, hür z!h!n, hür meydan, hür sokak, hür s!v!l örgütler. Bunların 
hang!s! Türk!ye’de yok; heps!, Türk!ye’de var. $"te Türk!ye bu...



Yolsuz, okulsuz, susuz, ı"ıksız, hek!ms!z, !laçsız, traktörsüz, kamyonsuz, te-
lefonsuz, fabr!kasız, velhâsıl h!çb!r "ey! olmayan 13 m!lyon nüfuslu Türk!ye’den; 
15 m!lyon çocu#unu okutan, her kö"es!ne g!d!leb!len, !nsanları da toprakları da 
suya kavu"mu", her kö"es! aydınlık, her kö"es!nde telefonu, telev!zyonu mevcut, 1 
m!lyon traktörü, 10 b!nlerce fabr!kası olan dünya devlet! Türk!ye... Bu, küçültül-
memel!d!r.

Aslında bu ba"arı, b!r m!llet!n ba"arısıdır ve bu zamanlar !çer!s!nde gel!p 
geçm!", bu m!llete h!zmet etm!" hep!n!z!n ba"arısıdır. Bunun !çer!s!nde hep!n!z 
varsınız. Onun !ç!n, meydana get!rd!#!m!z bu Türk!ye’y!, b!rtakım karamsarlıklara 
tesl!m etmeyel!m. Bunu görmezl!kten gelmek, örtmek, küçümsemek, bence !nkar-
cılık olur.

&!md!, Türk!ye b!r defa daha büyümeye hazırlanıyor. Önümüzdek! on sene 
!çer!s!nde el!m!ze geçen !mkânları çok !y! kullanaca#ız. Bu büyümen!n !çer!s!n-
de yen!den enfrastrüktürümüzü büyütece#!z. 60 b!n k!lometre asfalt yolu olan 
Türk!ye’n!n, 1500 k!lometre otoyolu olan Türk!ye’n!n, yen! otoyollara, yen! gen!" 
yollar, bölünmü" yollara !ht!yacı var. Traf!k kazaları yılda 5 b!n - 6 b!n vatanda"ımı-
zın canını alıyor. B!z, Türk!ye’n!n altyapısını çok güzel yaptık, bugün dardır; yapıl-
dı#ı zaman, gen!" oldu#undan "!kâyetler vardı. Bunu, b!r defa daha, önümüzdek! 
on seneye cevap verecek "ek!lde yapaca#ız.

Türk!ye’ye elektr!k lazım. 114 m!lyar k!lovat/saat elektr!k yetm!yor. 2020 yı-
lında, Türk!ye’n!n 528 m!lyar k!lovat/saat elektr!#e !ht!yacı var; 30 m!lyar b!r!nc! 
bölümde, 100 m!lyar c!varında da !k!nc! bölümde, dolar olarak yatırım yapmamız 
lazım ve yen! otoyollar Türk!ye’n!n her tarafını kaplamalı. Yen! sanay!, yen! tur!zm, 
yen! b!r çok "ey...

Ne yapacaksımz böyle; yan!, bunlarla ne yapmak !st!yorsunuz d!ye bana so-
rarsanız; önümüzdek! 20 sene zarfında, Türk!ye’y!, dünyanın !lk 10 ülkes! arası-
na sokmak !st!yoruz. Kend!l!#!nden olmaz; yapılacak !"ler bunlardır ve bunlar 
do#rudur ve bana göre, bunları yapmak !ç!n Türk!ye’n!n !mkânları da vardır, !"te, 
20’nc! Yüzyılın !ç!nden çıkardı#ımız, ça#da", modern; b!rçok problemler! olma-
sına ra#men kalkınmı", sanay!le"m!" ve dünyayla entegre olmaya hazır Türk!ye... 
Türk!ye’n!n dünyayla münasebetler!nden bahsetmek !st!yorum ve dünyayla müna-
sebetler!ne geld!#!m zaman görülecekt!r k! -s!ze takd!m ett!#!m küçük k!tapçıkta 
bunu çok !y! yazdım, bunların heps! ben!m, yan!, burada söylemesem, okuma-
sam b!le, ben!m sözler!md!r, onlardan ben sorumluyum. Sanıyorum, Türk!ye’n!n 
dünyayla olan münasebetler!, b!r dünya devlet!n!n münasebetler!d!r. Sovyetler 
B!rl!#!n!n da#ılmasından sonra, b!r yen! co#rafya meydana gelm!"t!r. Daha b!rçok 
ülke, bu co#rafyanın farkında de#!ld!r; bu, Avrasya co#rafyasıdır. Burada, Türkçe 
konu"an 5 yen! cumhur!yet çıkmı"tır orta yere. B!z, b!r tara'an Avrupa B!rl!#!ne 
üye olmaya çalı"ırken, öbür tara'an, Ka)asya’da ve Ortaasya’da yen!den kurulan 
bu cumhur!yetlerle fevkalade !y! münasebetler kurmu"uzdur, bu karde" ülkelerle 
münasebetler!m!z! gel!"t!rm!"!zd!r.

16 b!n Orta Asyalı genç Türk!ye’ye gelm!", Türk!ye’n!n ün!vers!teler!nde e#!t!m 
görmü" ve bugün, herhang! b!r tanes!, Anadolu Türkçes!n!, b!z!m Anadolu’dak! ço-
cuklarımız g!b! konu"maktadır, b!z!m çocuklarımızdır onlar da ve gerçekten, 100 
sene kopmu" olan köprü yen!den kurulmaktadır.



Orta Asya’da yapılmı" bulunan !"ler!n yüzde 80’!n! Türk !"adamları ve Türk 
müteahh!tler! yapmı"lardır. Her g!tt!#!n!z yerdek! otel, Türk müteahh!tler! tarafın-
dan yapılmı"tır ve oralara g!den ba"ka yabancılar, Türk!ye’y! oralarda görüp !mre-
n!yorlar; bana kaç tanes! söyled!. Alma Ata’dak! Ankara Otel!, Astrahan’dak! otel, 
A"kabat’tak! oteller, Kırgız!stan’dak! otel, Bakü’dek! oteller, heps!n! Türkler yapmı"-
tır; çünkü, b!z!m o !nsanlara manevî borcumuz vardır. Bu, çok öneml! b!r olaydır.

Türk!ye’n!n Avrasya’yla olan münasebetler!n!n çok sıcak ve çok karde"ane b!r 
durumu vardır, bu durum devam etmel!d!r. Türk!ye, b!r gün, Avrupa B!rl!#!n!n 
parçası olacak, üyes! olacak. Bugünden yarına b!rtakım sıkıntılarımız vardır, bu 
sıkıntıların !çer!s!nde, tab!î k!, b!z!m b!rtakım "eyler!m!z! be#enm!yorlar.

Aslında, müzakereye oturdukları b!rçok ülken!n -k!, o ülkeler!n heps!yle b!z 
dostuz- Avrupa B!rl!#!ne alınması lazım, Kıbrıs müstesna; çünkü, onun ba"ka ta-
ra%arı var. Ama, o ülkelerden, b!z 50 sene !ler!dey!z, heps!nden 50 sene !ler!dey!z. 
Onlar alınsın; ama, Türk!ye’n!n dı"lanması d!yem!yorum; çünkü, Türk!ye’y! dı"-
lanmı" da saymıyorum, Türk!ye, dı"lanamaz; e#er, önünde sonunda... Zaten, bu-
gün, Türk!ye, Gümrük B!rl!#!n!n b!r üyes! olarak Avrupanın !ç!nded!r. Üç sened!r, 
Türk!ye’n!n ürett!#! her mal, Avrupa’nın ürett!#! malla rekabet ed!yor. Ondan son-
rak! kısmı, bence, kend!m!z! Avrupa standartlarına; !darede, hukukta ve her "eyde 
uydurmamız lazım, kend! "artlarımız !ç!nde. Bunu yaparken, kes!nl!kle ün!ter dev-
letten, Türk!ye b!rl!#!nden, bütünlü#ünden ve Türk!ye’dek! huzurdan, sükûndan 
ödün veremey!z.

Türk!ye, kend! etrafında çok öneml! çemberler meydana get!r!yor ve 135 ül-
keyle münasebet!m!z var; daha evvel de söyled!m, 40-50 ülkeyle çok yakın müna-
sebetler!m!z var.

Üç be" cümleyle Kıbrıs meseles!nden bahsedece#!m.
Kıbrıs, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde, Sayın Denkta" tarafından anlatılmı", 

konu"ulmu" ve Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu husustak! d!rekt!f!, bütün par-
t!ler!n !"t!rak!yle ortaya konulmu"tur; bunda herhang! b!r de#!"!kl!k söz konusu 
de#!ld!r.

Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le b!z!m fevkalede !y! münasebetler!m!z var, bu 
münasebetler!n daha da gel!"t!r!lmes! !st!kamet!ndey!z. Sayın Ba"bakan Ecev!t’!n 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!ne yapmı" oldu#u gez! ba"arıdır ve uzunca zamandır 
b!rb!r!yle dost olan bu !k! ülke -burada büyük b!r Türk!ye, orada büyük Amer!ka- 
münasebetler!n! daha da gel!"t!rmeye bu gez! yardımcı olacaktır. Avrupa Güvenl!k 
ve $"b!rl!#! Te"k!latının -asrın- son toplantısı bu sene $stanbul’da yapılacaktır, Tür-
k!ye olarak ona hazırlanmaktayız ve bu toplantının çok ba"arılı b!r "ek!lde geçece-
#!n! umuyorum; toplantıya b!r çok devlet, 54 ülke katılacaktır.

Türk!ye’n!n güncel sorunları var. Bu güncel sorunların ba"ında !ç barı"ın, hu-
zurun, sükûnun korunması gelmekted!r; bu, devlet!n en öneml! !"!d!r, her devlet!n 
en öneml! !"!d!r. Bunun üzer!nde b!raz durdum. Terör, 15 sened!r sürüyor; 40 b!n 
k!"!n!n ölümüne sebep olmu"tur. Bu mücadeley! yürüten, ba"ta s!lahlı kuvvetler!-
m!z olmak üzere, bütün güvenl!k mensuplarımıza, yönet!c!ler!m!ze, herkese, on-
lara yardımcı olan halkımıza, huzurunuzda, m!nnet ve "ükranlarımı sunuyorum. 
Türk Halkı, do#ulusu-batılısı, kuzeyl!s!-güneyl!s!yle, 15 sened!r cereyan eden bu 



terör olayında çok büyük fedakârlıklar yapmı" ve 5 b!n genc!m!z "eh!t olmu"tur, 
5 b!n vatanda"ımız da "eh!t olmu"tur ve 30 b!ne yakın terör!st -k! onlar da b!z!m 
vatanda"larımız, b!z!m çocuklarımızdır- ölmü"tür.

Gayet tab!î k!, bu had!sey! ba"latanlar Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n! ma#-
lup etmen!n mümkün olmadı#ını b!lm!yorlar mıydı; b!l!yorlardı. Neyd! maksat? 
Maksat, do#u ve güneydo#udak! vatanda"larımızla -k! onlar cumhur!yet!n gerçek 
sah!pler!d!r ve Kurtulu" Sava"ının kahraman sava"çılarıdır. Ülken!n d!#er yerler!n-
dek! halkın arasını açmaktır. Do#u ve güneydo#u halkı, oradak! karde"ler!m!z bu 
oyuna gelmed!ler; onlar devlet!n yanında oldular. $"te Türk!ye Cumhur!yet Devle-
t!n!n, Atatürk’ün kurdu#u, koydu#u formül üzer!nde d!l, d!n, ırk, !nanç farkı göze-
t!lmeks!z!n herkes! e"!t sayan pol!t!kasının, !nsanları b!rb!r!ne ne kadar ba#layıcı 
oldu#u bu ves!leyle b!r defa daha görülmü"tür.

Buradan y!ne b!r ça#rı yapıyorum: Hâlâ yanlı" yola sevk ed!lm!" bulunan ve 
terörün !ç!ne !t!lm!" bulunan bu !nsanlara, Mecl!s!m!z!n daha önce çıkarmı" oldu-
#u P!"manlık Kanununu da d!kkate alarak, gel!n, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n 
adalet!ne tesl!m olun d!yorum.

Ülkem!zde fundamantal!st veya kökten d!nc! cereyanlardan "!kayetler var. 
Aslında Türk!ye’de d!n !"ler! !le devlet !"ler! ayrılmı"tır. E#er buna r!ayet ed!l!rse, 
h!ç k!msen!n "!kayet! olmaz. Okula, cam!e ve kı"laya s!yaset sokulmadı#ı sürece, 
Türk!ye ana çerçeves!n! korur ve k!mse k!msey! de rahatsız etmez; ama, Türk!ye 
Cumhur!yet! Devlet!n!n çerçeves!, demokrat, la!k, hukuk devlet!d!r.

E#er la!kl!#e kar"ı b!r hareket olacaksa veya b!r tavır varsa; onu, devlet! tehd!t 
eden cereyan sayarız, devlet olarak öyle sayarız.

Cumhur!yet!n kuruldu#undan ber!, daha esk! zamanlardan ber!, zaman za-
man d!n !"ler! !le devlet !"ler!n!n b!rb!r!ne karı"tırılması !stenm!"t!r, buna !rt!ca 
den!lm!"t!r. Bugün de bu çe"!t e#!l!mler vardır ve tab!î k!, bu e#!l!mlere kar"ı da 
devlet fevkalade hassastır ve aynen, devlete yönelm!" d!#er tehd!tler g!b!, bunların 
da herhang! b!r mesafe alamayaca#ı kes!nd!r.

Organ!ze suçlar, uyu"turucu... Bunların heps!n!n tedb!rler! alınmaktadır, üze-
r!nde gayet !y! b!r "ek!lde duruluyor.

Cezaevler!, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n çok öneml! sorunlarından b!r!-
d!r. Bu hususta, Hükümet!n, Mecl!s!m!zden yen! b!rtakım tedb!rler !stemes! gere-
kecekt!r ve bu cezaevler! sorununu kökünden halletmek !ç!n alınacak tedb!rlere, 
Mecl!s!m!z!n mutlaka destek olaca#ından em!n!m. Traf!k kazalarını söyled!m, yed! 
ayda 2 b!n 584 k!"! ölmü"tür maalesef. Orman yangınları, afetler; bunlar ülkem!z!n 
öneml! sorunlarıdır. Bunların yanında, b!r hususun üzer!nde durmadan geçmeye-
ce#!m; hayat pahalılı#ı. Hayat pahalılı#ı Türk!ye’de büyük k!tleler!n öneml! mese-
les!d!r. Hayat pahalılı#ının sebeb! b!r tane de#!l, b!rkaç tane. Hayat pahalılı#ını çe-
k!lmez hale get!ren en%asyondur. Türk!ye, en%asyonla çok beraber ya"adı. Türk!ye, 
bu en%asyon belasından kurtulmalıdır.

Bakınız, Türk!ye, zaten gel!r da#ılımı !y! olmayan b!r ülked!r. Nüfusun yüzde 
3 g!b! artmasından do#an çok öneml! !"s!z olayı vardır. Yüzde 40’ının hâlâ köylü 
olmasından do#an gel!r da#ılımındak!...



E#er sanay!de, h!zmetlerde çalı"an k!"! 7 alıyorsa, köyde çalı"an k!"! 1 alı-
yor; yan!, yüzde 40’ı köylü olan, tarımda olan Türk!ye !nsanının, gayr! safî m!llî 
hâsıladan aldı#ı pay sadece yüzde 15’t!r, 30 m!lyon !nsan fukaralı#ın !çer!s!nded!r. 
Buna b!r de en%asyonu ekle, gel!r da#ılımındak! bozuklu#u ekle... $"te, bunlar, çok 
sıkıntı ver!c! olaylardır. Bence, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, bu olaylar üzer!-
ne, en%asyon üzer!ne, gel!r da#ılımı üzer!ne çok e#!lmes! lazım.

Burada, kamu mal!yes!n! hep!n!z b!l!yorsunuz; her bütçe geld!#! zaman konu-
"uluyor, ondan sonra da konu"uluyor. Kamu mal!yes!n! sa#lıklı hale get!remed!kçe 
bu en%asyondan kurtulamayız.

Kamu mal!yes!n!n nes! varmı"!.. Topladı#ımız verg!ler, fa!zlere ancak yet!yor. 
Türk!ye, bu fa!z meseles!n! halletmel!d!r. Aslında, Türk!ye’n!n borcu çok de#!l; fa-
kat, borç kısa vadel!. Böyle, yüzde 80-90 fa!zlerle g!derek, yüzde 20-25 döv!z fa!z-
ler!yle sanay!le"mey! falan sürdüremey!z. Bunun üzer!nde, hükümet, çok hassas!-
yetle duruyor, çok güzel tedb!rler alındı, en%asyon yüzde 50’lere kadar !nd!r!ld!. 
Yüzde 50 falan çok fac!a; yan!, Avfupa’dak! bütün devletler!n enlasyonlarının ye-
künü kadar b!r "ey; belk!, daha da fazla. Türk!ye’n!n hedef! kalkınma, büyüme, 
gel!"me olmalı. Aslında, fukaralıktan kurtulmanın tek çares! budur; fukaralıktan 
kurtulmanın ba"ka yolu yok.

Devlet!n, yatırım programlarında sıkıntısı var. Bütçeler önünüze geld!#! za-
man, yatırım programları önünüze geld!#! zaman görüyorsunuz; Türk!ye bütçes!, 
devlet!n yatırımlarına para ayıracak durumda de#!l ve vasat! !" b!t!rme süres!, on 
!lâ on!k! sene. On !lâ on!k! sene !çer!s!nde b!ten b!r !"!n k!me ne faydası olur? Dev-
let !t!barını zedeleyen b!r durumdur ve mutlaka Türk!ye bütçes!n! yatırım yapab!-
l!r hale get!rmem!z lazım. Burada b!lhassa güvenl!kle !lg!l! savunma gücümüzün 
mutlaka muhafaza ed!lmes! kanaat!ndey!m.

Savunmamıza, 30 senede, 150 m!lyar dolarlık yen! c!haz almamız lazım. Al-
tın üçgen! tekrarlıyorum; !y! b!r demokras!, !y! b!r ekonom!, !y! b!r savunma. Bu 
söyled!kler!mden üçüncüsüne, dünyanın en d!s!pl!nl!, en !y! e#!t!lm!", en !y! c!haz-
landırılmı" s!lahlı kuvvetler!nden b!r!ne sah!b!z; övünüyoruz. Her ver!len görev! 
kahramanca yapmı"tır, yapmaktadır, yapacak güçted!r; ama, burada, e#!t!mde, 
d!s!pl!nde herhang! b!r zorumuz olmaz; c!hazlanmasını sürdüreb!lmes! lazımdır. 
Do#u ve Güneydo#u Anadolu’da ba"lamı" bulundu#umuz yen! kalkınma hareket! 
sürmel!. Hükümet burada da çok güzel projeler yaptı; önümüzdek! günlerde bun-
lara daha çok e#!lmem!z mümkün olacaktır.

Güneydo#u Anadolu Projes!n! söylemeden geçemem. 32 m!lyar dolarlık, 
dünyanın en güzel, büyük projeler!nden b!r!. 16 m!lyar dolar yatmı"tır; bu 16 m!l-
yar doların da büyük b!r kısmını Keban, Karakaya ve Atatürk Barajlarına elektr!k 
santralları ödem!"t!r. 25 m!lyar k!lovat/saat elektr!k üret!yor, 5 sentten, a"a#ı yukarı 
1 m!lyar 250 m!lyon dolar her sene; !"te, 15 senede ödem!"t!r bunları. $k!nc! bölü-
mü !ç!n 16 m!lyar dolar daha sarf etmem!z lazım. D!cle havzasında ba"ladı#ımız 
çok güzel tes!sler var ve sulamalar yapılmalı. 16 m!lyar dolar daha para !st!yoruz 
ve bu projen!n önümüzdek! on sene !ç!nde b!t!r!lmes! lazım. Bu hızla 50 senede 
ancak b!ter. D!kkat!n!ze get!r!yorum; her b!r!n!zden, bu projeye sah!p çıkmanızı 
!st!yorum. Mesele, sadece hükümetler!n !"! de#!ld!r.



Türk!ye kalkınmasında darbo#azlar meydana gelmemel!. Türk!ye elektr!ks!z 
kalmamalı. Nükleer enerj! üzer!nde hassas!yetle duruyorum. Türk!ye Ortaasya’dan 
gaz get!recek ve Ka)asya-Hazar bölges!nden petrol get!recek.

Türk!ye’n!n 2020 yılında 83 m!lyar metrem!kâp gaza !ht!yacı var. Türk!ye, 
halen 10 m!lyar metrem!kâp gaz kullanıyor. Türk!ye, gaza aç b!r memleket; daha 
!"!n ba"ındayız. Nereden bulursak, gaz alaca#ız; h!ç k!mse b!rb!r!ne kırılmasın. $"te 
Türkmen gazı, evet; mav! akım, ona da evet; Mısır’dan gaz veya l!k!tgaz, ona da 
evet; Katar’dan gaz, Cezay!r’den gaz... Net!ce !t!bar!yle, enerj!, b!z!m gelece#!m!z!n 
en öneml! man!velalarından b!r!d!r; enerj!s!z kalmayalım.

Ula"ım darbo#azına, !let!"!m darbo#azına g!rmeyel!m.
E#!t!m hamlem!z! devam ett!rel!m. Ün!vers!te projem!z, cumhur!yet!n el!n-

dek! en parlak projed!r, bunu devam ett!rel!m.
Sosyal güvenl!#!n herkes! kapsaması !ç!n gayretler sarf edel!m. Hastane ka-

pılarına gelen h!ç k!mse dönmes!n, “paran yok” d!ye dönmes!n; adamı, ya para 
vereb!lecek hale get!rel!m yahut para verecek hale gel!nceye kadar kollayalım.

43 organ!ze sanay! bölges! çalı"ıyor; 143’ü !n"a ed!l!yor; 9’u kamula"tırma 
sa+asında. 2000’l! yıllara g!rerken, Türk!ye’n!n çok parlak !k! projes! var. Bunlar-
dan b!r!nc!s!, Türk!ye’n!n her tarafında ün!vers!teler meydana get!rmek; d!#er! de, 
Türk!ye’n!n her tarafında küçüklü büyüklü organ!ze sanay! bölgeler! meydana ge-
t!rmek; Kars’ta, Van’da, S!!rt’te, B!tl!s’te, D!yarbakır’da...

Gaz!antep, tab!î, çok muhte"em b!r "ey; ama, Ed!rne’de, Kırklarel!’nde, 
Tek!rda#’da, Anadolu’nun her yer!nde bu sanay! bölgeler! gel!yor. Bu sanay! bölge-
ler!nde görülen had!se, Türk vatanda"ının d!nam!zm!n!n eser!d!r. Devlet!n buna 
destek vermeye devam etmes! lazım. Bu destek, daha çok, altyapı deste#!d!r. Köy 
h!zmetler!... Elektr!ks!z köy yok, susuz köy var. Hâlâ 35 b!n köy ve 75 b!n mezra 
!çer!s!nde, 10 b!ne yakın yerle"!m yer!nde su yok, bu ayıp. Bu ayıbı her g!tt!#!n!z 
yerde görürsünüz, bölgeler!n!zde vardır. Bu ayıbı ortadan kaldırmak !ç!n elb!rl!#! 
yapaca#ız.

Bunları, y!ne, en!ne boyuna yazdım, sanıyorum k!, bro"ürün !çer!s!nde ola-
caktır. Önümüzdek! yüzyılda nasıl b!r dünyada ya"ayaca#ız, kısaca ondan bahset-
mek !st!yorum.

Yen! yüzyıl, evler!m!zden çıkmadan uçsuz bucaksız b!lg! otoyollarından, dün-
yanın en ücra kö"eler!ne sanal seyahatler yapab!lece#!m!z, en uzak noktalardak! 
!nsanlarla haberle"eb!lece#!m!z, b!nlerce k!lometre ötedek! haber kaynaklarına 
ula"ab!lece#!m!z b!r yüzyıl olacaktır. B!naenaleyh, 21’!nc! Yüzyıl öncel!kle b!lg! ça-
#ıdır.

Dünya vatanda"lı#ı b!l!nc! güçlenecekt!r. Demokras!, küresel düzeyde yayı-
lacaktır. Ekonom!den s!yasete, kültürden e#!t!me tüm alanlarda yen! davranı"lar 
ortaya çıkacaktır.

Ulus devlete bakı" de#!"ecekt!r. Egemenl!k kavramı, dayanı"ma çerçeves! !çe-
r!s!nde yen! anlamlar kazanacaktır. Devlet, ça#ın !caplarına uygun olarak yen!den 
!n"a ed!lecek, en yakın düzeyde karar alab!len b!r yapıya kavu"acaktır.

S!v!l toplumun gücü ve etk!nl!#! artacaktır. &!rketler!n men"e!nden z!yade 
nerede üret!m yapaca#ı, k!mlere !st!hdam ve refah sa#layaca#ı öneml! hale gele-
cekt!r.



Ekonom!k faal!yet!n sınırları a"an b!r eylem olma vasfı güçlenecek, önümüz-
dek! yüzyılda, rekabet de küreselle"ecekt!r. Ülkeler!n zeng!nl!#!n!, sah!p oldukları 
!nsan kaynaklarının donanımı bel!rleyecekt!r. Ne kadar !y! e#!t!lm!"t!r !nsan?..

Gezegen b!l!nc! gel!"ecek, çevren!n tahr!batına kar"ı ortak mücadele güç-
lenecekt!r. Terör!zm, uyu"turucu kaçakçılı#ı, karapara aklanması, ırkçılık, sal-
dırgan etn!k m!ll!yetç!l!k, organ!ze suç g!b! sorunlarla h!çb!r ülken!n tek ba"ına 
ba" edemeyece#!, sınırları a"an bu sorunlara küresel çözümler aranması gerekt!#! 
do#rultusunda, esasen sa#lanmı" olan mutabakat daha da !ler!ye götürülecekt!r. 
Önümüzdek! yüzyılda böyle b!r dünyada ya"ayaca#ız. Türk!ye, böyle b!r dünyaya 
hazırlanmak durumundadır. Bu dünyaya hazırlanırken, hede%er!m!z oldu#u ka-
dar, u)umuz ve hayaller!m!z de büyük olmalıdır.

&!md!, ben, kend! v!zyonumu s!ze aktaraca#ım: Ben!m ortaya koydu#um v!z-
yon üzer!nde mutabık olmayab!l!rs!n!z ve bu v!zyonu aktarırken, ke"ke, ben, çok 
"ey söylemek mecbur!yet!nde kalmasam; ama, dünya "artları, az "ey söylemekle 
!kt!fa ett!rm!yor.

21’!nc! Yüzyılda; Türk!ye, dünyadak! gel!"m!" !lk 10 ülke arasına g!recek güçlü 
ve büyük b!r ülke olacaktır. Bunu, çocuklarımızın kafasına yerle"t!rmel!y!z; yan!, 
belk! büyükler!m!z!n kafasına yerle"t!rmekte zorluk çekmey!z aslında; ama, ço-
cuklarda h!ç çekmey!z; çünkü, onların gelece#!n! yapıyoruz. Türk!ye, demokrat!k, 
la!k, ün!ter b!r devlet olma vasfını koruyacaktır, !çbarı" buna ba#lıdır. Türk!ye, 
Atatürk’ün, anayasal vatanda"lık ve anayasal vatanseverl!#e dayanan m!ll!yetç!l!k 
anlayı"ına ba#lı kalarak, ırk, d!l, d!n, mezhep, c!ns!yet temel!nde h!çb!r ayırımcılı#a 
ve bölücülü#e geç!t vermeyecekt!r.

Türk!ye, Atatürk’ün en anlamlı m!raslarından b!r! olan kadın-erkek e"!tl!#!n! 
t!t!zl!kle koruyacak, Türk kadınının ekonom!k, toplumsal ve kamusal hayattak! ko-
numunun daha da güçlenmes! !ç!n gerekl! "artları yaratacaktır; Türk!ye, anayasal, 
!darî ve hukukî alanlarda ça#ın !cabına uygun gerekl! tüm dönü"ümler! gerçekle"-
t!ren b!r kapsamlı devlet reformunu mutlaka tamamlayacaktır.

Türk!ye, yargının hızlı, ad!l ve ba#ımsız çalı"masını sa#layacaktır. Türk!ye, 
uluslararası barı" ve güvenl!#!n muhafazasında etk!l! b!r ülke olmaya devam ede-
cekt!r. Türk!ye, ekonom!k alanda küreselle"men!n gerekt!rd!#! açılımları sürdü-
rürken, hukuk alanındak! evrenselle"meye de kararlılıkla uyum sa#lamaya devam 
edecekt!r. Türk!ye, Avrupa B!rl!#!ne tam üye olarak, meden!yetler çatı"masından 
söz edenler!n kehanetler!n! bo"a çıkaracak, Avrupa B!rl!#!n!n ço#ulcu yapısına, 
demokras!, la!kl!k ve $slamı ba#da"tırmı" b!r ülke olarak !lave b!r zeng!nl!k ka-
zandıracaktır. Türk!ye, caydırıcılı#ını koruyacak, önümüzdek! 30 yıl !çer!s!nde ya-
paca#ı 150 m!lyar dolarlık yatırımlarla, üstün savunma gücünde en ufak b!r zaaf 
meydana gelmes!ne !z!n vermeyecekt!r. Türk!ye, yapısal reformlarını sürdürerek, 
en%asyonu, Avrupa B!rl!#!n!n Maastr!cht standartlarına !nd!recek, dünyanın kal-
kınma çabalarına çok daha fazla kaynak sa#layacaktır. Türk!ye, nüfus artı"ını yüz-
de l’ler düzey!ne !nd!recekt!r. Her "ey!n kökü buradadır beyler. Yüzde 3 c!varında 
nüfus artı"ı, her sene 1,5 m!lyon çocu#un okul kapılarını çalmasıdır. B!z!m yüzde 5 
ekonom!k kalkınmamız, ancak 400 !lâ 500 b!n çocu#a hem !" ver!r hem okul ver!r. 
Yan!, böyle, !y! okutamadı#ımız, !y! bakamadı#ımız, !y! !" !mkânları sa#layamadı-
#ımız... Yan!, o b!r güç de#!l k!.



Türk!ye, b!lg! ça#ında b!lg! toplumu olmayı mutlaka ba"aracak, e#!t!m ve sa#-
lık alanındak! reformlar gerçekle"ecek, e#!t!m alanında yaptı#ımız hamle kültür 
alanına da !nt!kal edecek, !ler! okuryazarlık ve yüksek kültür düzey!yle tar!hten 
devraldı#ımız tüm sorunları çözecek ve Türk!ye, tar!h!yle barı"acaktır.

Türk!ye, ün!vers!te projes!n! gel!"t!recek, spordan sanat ve b!l!me, yaratıcı b!-
reylere sah!p b!r m!llet oldu#unu kanıtlayacaktır. Türk ekonom!s!, uzun vadede, 
ortalama yüzde 5 kalkınma hızını mutlaka sürdürecekt!r. Y!ne, bunu çok önemse-
d!#!m! !fade etmel!y!m. Problem!n kökü nüfus artı"ı !se, problem!n çares! kalkın-
madır; yan!, yüzde 5’!n üzer!ndek! kalkınmayı sa#layab!lmekt!r.

Türk!ye, !let!"!m ve ula"ım altyapılarını ça#da" standartlara yükseltecek, îpek 
Yolu tekrar tar!h sahnes!ne gelecekt!r. Türk!ye, bütün vatanda"larını, ça#da" b!r 
sosyal güvenl!k "ems!yes! altına almayı ba"aracaktır. Türk!ye, kalkınırken de sa-
nay!le"!rken de çevrey! tahr!p etmeyecekt!r. Konu"mamın !ç!nde de söyled!m; 
100 m!lyar dolarlık özelle"t!rme programım Türk!ye’n!n tamamlaması lazımdır. 
Burada b!r hususu d!kkat!n!ze get!rmek !st!yorum: Adım atmı"ız özelle"t!rece#!z 
d!ye özelle"t!rm!yoruz -be" sene, altı sene yahut sek!z sene, on sene geçm!"- yen! 
!y!le"t!rme yatırımı da yapmıyoruz. Dün zarar etmeyen tes!sler, bugün, daha çok, 
zarar ed!yor. Yan!, özelle"t!rmey! yapıp b!t!rmed!#!m!z takd!rde, boyuna fukarala"-
maya g!d!yoruz. Yan!, en%asyonu neyle önleyece#!z? Kamu mal!yes! d!yoruz !"te, 
oradan gel!yor. Dün zarar etm!yordu. Özelle"t!rece#!z ded!k, bakmadık, satmadık, 
ondan sonra da, b!r süre sonra zaten k!mse almaz onları. Onun !ç!n, yapa yapa 10 
senede sa#ladı#ımız özelle"t!rme 5-6 m!lyar dolar. 100 m!lyar dolarlık tes!s!m!z 
var ve özelle"t!rmeye b!zden sonra ba"layan Do#u Avrupa ülkeler!n!n heps!, b!z-
den çok öne geçt!. Bulgar!stan, Romanya, Polonya, Macar!stan özelle"t!rmeler!n! 
b!t!rd!. $"!n enteresanı, bu ülkelerde, pek çok Türk !"adamı tes!s aldı. Yan!, kend! 
ülkes!nde tes!sler batmak üzere, ben! ça#ırıyor -Bulgar!stan’da- ben de g!d!yorum, 
özelle"t!r!lm!" b!r tes!s! almı", onu açıyoruz! Türk!ye, Karaden!z, Hazar ve Akden!z 
havzalarının refah, !st!krar ve barı"ında nâzım b!r rol oynamaya devam edecek.

Türk!ye, önümüzdek! 10 yıl !ç!nde tur!zm alanına yen! yatırımlar yapacak. 15 
m!lyar dolar özel te"ebbüs tarafından, b!r o kadar, 15 m!lyar dolar kadar da devlet 
tarafından tur!zme yatırım yapılmı"tır.

Bugün, Türk!ye, a"a#ı yukarı, 600 b!n-700 b!n yatak ve 10 m!lyon tur!st! ba-
rındıracak "ek!lde veya 100 m!lyon dolar tur!zm parasından -1970’l! yıllarda- 7-8 
m!lyar dolar tur!zm parasına gelm!" b!r ülked!r. Hedef, petrolden öneml!d!r. Hedef, 
1,5 m!lyon yatak, 25 m!lyon !nsan ve 15 m!lyar dolardır. Bunu, ödemeler dengem!z 
!ç!n fevkalade hayatî sayıyorum. $"te, bu !st!kamette devam etmem!z lazım.

B!r hususu daha d!kkat!n!ze get!rmek !st!yorum -gerç!, onun kanununu çı-
kardınız- Türk!ye’de, Türk!ye sathında, halen, 1 000’den fazla radyo var ve 300’e 
yakın da telev!zyon var. Bu telev!zyonlar, Türk!ye’n!n her kö"es!nde !sted!kler! g!b! 
ne"r!yat yapıyorlar. Yalnız, devlet!n ses! olan, daha çok devlet!n radyosu olan TRT, 
ülken!n d!nlen!lmes! lazım gelen b!rçok yer!nde d!nlen!lm!yor veya seyred!lm!yor. 
Bu olmaz!..

TRT, Avustralya’da seyred!l!yor, B!"kek’te seyred!l!yor, Suud! Arab!stan’da sey-
red!l!yor, Balkanların her yer!nde seyred!l!yor, Almanya’da seyred!l!yor; ama, b!z!m 
kend! ülkem!z!n b!rtakım kö"eler!nde seyred!lm!yor. Bu olmaz!.. Kanun çıkardı-



nız, kaynak lazım, hükümet meseley! b!l!yor. Hükümet b!r kaynak taleb!yle gel!rse, 
Yüce Mecl!s!n buna destek vermes!, aynı zamanda ben!m de r!cam ve taleb!md!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
21’!nc! Yüzyıla g!r!yoruz. Bu, sadece takv!m bakımından de#!l, önümüzdek! 

yüzyılın sorunlarını gö#üslemeye, "artlarını ve uluslararası yarı"ı kabullenmeye 
hazır oldu#umuz anlamına gelmel!d!r. Takv!m bakımından 21’!nc! Yüzyıla g!rer!z; 
fakat, b!z, e#er, 20’nc! Yüzyılda kalırsak, bu mesafey! öder!z, çocuklarımız öder; 
yan!, hak!katen, 21’!nc! Yüzyıla, sadece takv!m bakımından de#!l, 21’!nc! Yüzyılın 
standartlarıyla g!rel!m.

Demokras!, !nsan hakları ve p!yasa ekonom!s! kavramlarına dayanan, eko-
nom!de küreselle"en, hukukta evrenselle"en b!r dünya !ç!nde olaca#ız ve bugün 
!ç!n, bu dünyadan çok da ger!de de#!l!z, onları anlattım; yan!, pek çok alanda çok 
ba"arılarımız var; ekonom! bakımından -16’ncı durumdayız- e#!t!m bakımından, 
sa#lık bakımından pek çok gel!"meler yapmı"ız. Devlet!n fonks!yonu de#!"m!"t!r; 
fakat, önem! azalmamı"tır. Sanay! toplumundan b!lg! toplumuna geç!lm!" olacaktır. 
B!z, hâlâ, tarım toplumunda olamayız; yan!, tarım toplumundan sanay! toplumu-
na, sanay! toplumundan b!lg! toplumuna... B!z!m de, tarım toplumunun !ç!nden 
kısa zamanda çıkmamız lazım. Bu toplum, b!lg! toplumu, hür b!r toplum olacaktır; 
oda#ında k!"! vardır; k!"!n!n yaratıcı gücü, refahın kayna#ı olacaktır; sanıyorum k!, 
çok büyük devr!m bu.

Her "ey! devletten bekleyen toplum ve k!"! yer!ne, toplumun ve ülken!n !"ler!-
n! yüklenmeye hazır ve onun !ç!n yet!"t!r!lm!" “bu yükü ben de kaldırırım” d!yeb!-
lecek cesaret ve b!lg!ye sah!p b!r topluma geçmem!z lazım. Refah devlet!nden refah 
toplumuna geç!lm!"t!r; refah toplumu refahı kend!s! yaratacaktır.

Kalkınmanın kökü !nsan sermayes!d!r. Yüksek teknoloj!, e#!t!m, kültür, sa#-
lık, çevre, gündem!n ba"ında olacaktır. Ülkeler, hedef ve stratej!ler!n! gözden geç!r-
mek, yen!den saptamak durumundadır. Devlet!n küçülmes!, b!rey!n bütün kapa-
s!tes!n! ortaya koyması, ortamının mevcud!yet!, toplumun kend!ne güven!... Bunu 
çok önems!yorum, kend!ne güvenmeyen b!r toplum, gelece#! daha !y! yapma "evk! 
olmayan b!r toplum h!çb!r "ey yapamaz. Bu, aslında, sermayeden, "undan bundan, 
petrolden, kaynaktan, heps!nden öneml!d!r.

Daha güvenl!, daha hür, daha zeng!n, daha tem!z b!r dünya, !nsanlı#ın hedef! 
görülüyor. B!z de, bu dünyanın !ç!nde ya"ayaca#ız. Her alanda, uluslararası stan-
dartlarda ya"ayan, yarı"an b!r Türk!ye, global dü"ünen, global hareket eden, !y! 
e#!t!m görmü", !y! yet!"m!" Türk vatanda"ının eser! olacaktır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
16 Mayıs 1993 tar!h!nde Yüce Mecl!s!m!z tarafından Cumhurba"kanı seç!l-

d!m. Metn!, "u Anayasanın 103’üncü maddes!nde yer alan andı huzurunuzda !ç-
t!m. Geçen altıbuçuk sene zarfında, bu anttak! taahhütlere tamamen uydum. Onu 
müteak!p, y!ne huzurunuzda yaptı#ım konu"mamdak! vaatler!me de uydum; yan!, 
andı tak!p eden konu"mamda. Bu konu"mamdan !k! hususu d!kkat!n!ze get!rmek 
!st!yorum. Bunlardan b!r!nc!s!; ded!m k!: “Türk"ye Cumhur"yet"n"n, Türk M"llet"-
n"n b"rl"$"n" tems"l eden ve bütün vatanda#larımızın, onların s"yasî part"ler" dah"l, 
her türlü yasal örgütler"n" kucaklamak görev"yle yükümlü olan cumhurba#kanının, 



taraf olması veya tarafsızlı$a gölge dü#ürecek herhang" b"r davranı# "ç"nde olması 
dü#ünülemez. Tarafsızlı$ı, n"tel"$"nde s"yaset olan ülke ve dünya sorunları dı#ında 
kalmak, h"çb"r #eye karı#mamak #ekl"nde yorumlamak yanlı#tır. Cumhurba#kanı, 
Anayasanın kend"s"ne verd"$" görevler" yaparken, sa$duyunun ve kamu v"cdanının 
denet"m" altında bu görevler" gerçekle#t"recekt"r. Do$ruya, haklıya arka çıkmak, ülke 
menfaatlarını korumanın #artıdır.

Cumhurba#kanı, görev"n" yorumlarken, bazı moral ölçüler" bulacak, bunları 
kullanacaktır. Y"ne de, tartı#ılab"l"r b"r konum "çer"s"nde olundu$unu kabul ed"yo-
rum, yan", tarafsızlık olayını tartı#ıyorum; ancak, ben"m s"zlere söyleyece$"m, bu 
hususta, ölçülere ve sınırlara azam" d"kkat ve "t"na göster"lecekt"r.” Bunu söyled!m 
ve bunu yaptım. $k!nc! d!kkat!n!ze get!rmek !sted!#!m husus: Türk!ye Cumhur!-
yet!n!n!n bütün vatanda"ları; bölge, köken, d!l, d!n, mezhep ve c!ns!yet farkı göze-
t!lmeden kanun önünde e"!t haklara sah!p b!r!nc! sınıf vatanda"lardır, ülken!n ve 
devlet!n sah!b!d!rler ve böyle kalacaklardır. Böyle baktım bu ülken!n !nsanlarına.

$nsanlarımızı bu topraklar üzer!nde b!rle"t!ren, tasada ve kıvançta ortaklık, 
güzel b!r gelecek beklent!s!; tar!he beraber sah!p olma yanında, e"!tl!kt!r, ulusal 
egemenl!#!n ortak kullanımıdır. Esasında, ba"latılmı" bulunan demokrat!kle"me 
hareket!, ulusal egemenl!#!n bu ortak kullanımını her geçen gün b!raz daha kuv-
vetlend!rmeye ve zeng!nle"t!rmeye yönelm!" temel b!r reform n!tel!#!nded!r. Bun-
lara da uydum. Türk!ye’de !çbarı"ı bütün hede%er!m!z!n üstünde tutalım. Büyük 
Atatürk’ün kurdu#u Türk!ye Cumhur!yet!, demokrat!k, la!k ve ün!ter devlet pren-
s!pler!ne dayanmakla, !çbarı" !ç!n temel çerçevey! ortaya koymu"tur. Demokrat!k 
hak ve hürr!yetler, demokrat!k kural ve kurumlar, demokrat!k zem!nler ve bütün 
bunların sa#lıklı !"leyeb!lmes! !ç!n s!yasî !st!krara atfett!#!m önem! tekrarlamak !s-
t!yorum.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Cumhurba"kanı sıfatımla huzurunuzda yaptı#ım sek!z!nc! ve son konu"ma-

mın n!hayet!ne geld!m. Sözler!m! tamamlıyorum, “B"r tane Türk"ye vardır. Bu, b"-
z"m vatanımızdır, her #ey"m"zd"r ve hep"m"z"nd"r. Mutlulu$u her topraktan çok hak 
etm"# anamızdır. Mustafa Kemal ate#"yle karanlıkları del"p, dev atılımlarla onu yü-
celtmek, en uzak yıldızlara gururla adını yazmak, "nanın, ba# görev"md"r” d!yen... 
Bunu ben söylem!yorum; ben!m kar"ıma S!vas’ın b!r l!ses!nden b!r genç kız gel!yor 
bunları söylüyor; b!r defa daha okumak !st!yorum:

“B"r tane Türk"ye vardır. Bu, b"z"m vatanımızdır, her #ey"m"zd"r, hep"m"z"nd"r. 
Mutlulu$u her topraktan çok hak etm"# anamızdır. Mustafa Kemal ate#"yle karanlık-
ları del"p, dev atılımlarla onu yüceltmek, en uzak yıldızlara gururla adını yazmak, 
"nanın ba# görev"md"r” d!ye haykıran Türk gençl!#!, sonsuza kadar varlı#ımızın te-
m!natıdır. (Alkı#lar) M!llet!m!ze, devlet!m!ze, gelece#!m!ze ve kend!m!ze güven, 
kar"ıla"tı#ımız bütün zorlukların !lacıdır. Tekrar ça#rıda bulunuyorum; aman 
bunu zedelemeyel!m. Hep!n!z! saygı ve sevg!yle selamlıyorum.

Cenabı Allah, m!llet!m!z!n, devlet!m!z!n, hep!n!z!n yardımcısı olsun. Çok te-
"ekkür eder!m ben! d!nled!#!n!z !ç!n. (Ayakta Alkı#lar) 





Ahmet Necdet Sezer
(1941 -       )

13 Eylül 1941 tar!h!nde Afyon’da do#du. 1958 yılında Afyon L!ses!nden, 
1962’de Ankara Ün!vers!tes! Hukuk Fakültes!’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara 
Hak!m adayı olarak göreve ba"ladı. Askerl!#!n! Kara Harp Okulunda Yedek Subay 
olarak yaptı.

Sırasıyla; D!cle, Yerköy Hâk!ml!kler! ve Yargıtay Tetk!k Hâk!ml!#! görevler!n-
de bulundu. Meden! Hukuk alanında 1977-1978’de Ankara Hukuk Fakültes!nde 
yüksek l!sans (master) ö#ren!m!n! yaptı. 07 Mart 1983 tar!h!nde Yargıtay üyel!#!ne 
seç!ld!. Yargıtay 2. Hukuk Da!res! üyes! !ken Yargıtay Genel Kurulu’nca bel!rlenen 
üç aday arasından Cumhurba"kanı tarafından 27 Eylül 1988 tar!h!nde Anayasa 
Mahkemes! asıl üyel!#!ne atandı. 6 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemes! Ba"kanı se-
ç!ld!. 

5 Mayıs 2000 tar!h!nde, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! tarafından Türk!ye’n!n 
10. Cumhurba"kanı olarak seç!ld! ve 16 Mayıs 2000 tar!h!nde görev!ne ba"ladı. 28 
A#ustos 2007 tar!h!nde Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! tarafından Türk!ye’n!n 11. 
Cumhurba"kanı olarak seç!len Abdullah Gül’e görev!n! devrett!. 

1964 yılında Semra Hanım’la evlenen Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer 
üç çocuk babasıdır.





Y"rm" B"r"nc" Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 2000 Pazar

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Geç!c! Ba"kan Mehmet Vecd! Gönül
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 Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, sayın m!lletvek!ller!;
S!zler! !çten duygularla, en üstün ba"arı d!lekler!mle ve saygılarımla selamlı-

yorum.
Türk Ulusal Kurtulu" Sava"ının !ç!nde olu"an, ulusumuzun ba#ımsızlık hare-

ket!n! yöneterek ba"arıya ula"tıran ve ulusal !radey! tems!l eden Yüce Mecl!s!m!zde 
konu"maktan büyük onur duymaktayım.

Bu Mecl!s, “egemenl!k kayıtsız, ko"ulsuz ulusundur” !lkes!n!n özgür seç!mler 
yoluyla olu"turdu#u, demokrat!k rej!m!m!z!n temel kurumu, ulusal egemenl!#!n 
somutla"tı#ı ve tems!l ed!ld!#! yüce b!r organdır.

Her organ g!b! Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n de demokras!n!n temel!n! 
olu"turan “kuvvetler ayrılı#ı” anlayı"ına uygun b!ç!mde kend! yetk! ve sorumlu-
luklarını özenle yer!ne get!rmekte olması, anayasal düzen!m!z!n b!r güvences!d!r. 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n ve onun saygıde#er üyeler!n!n güven ve deste-
#!n!n korunması, saygınlı#ının yücelt!lmes! konusunda en üst düzeyde duyarlılık 
göster!lece#! ku"kusuzdur.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bugünkü konu"mamda, Türk!ye’n!n önündek! s!yasal, toplumsal ve ekono-

m!k sorunların tümünün b!r derlemes!n! yapmak ve bunların her b!r!n! tek tek 
ele almak çabası !ç!nde olmayaca#ım. Bunun yer!ne, ba"ladı#ımız yen! b!nyılda 
Türk!ye’n!n ça#da" uygarlık düzey!ne er!"me çabasında öncel!k vermes! gerekecek 
k!m! konular hakkındak! görü" ve dü"ünceler!m! s!zlerle payla"aca#ım. Bunlar, as-
lında, s!zler!n de yakından !zled!#!n!z ve bu yasama dönem!nde üzer!nde ayrıntılı 
b!ç!mde duraca#ınız konulardır.

Her "eyden önce, Türk!ye Cumhur!yet!n!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bü-
tünlü#ünün, Atatürk !lke ve devr!mler!n!n korunup kollanmasında hep!m!ze so-
rumluluk dü"mekted!r. Cumhur!yet!m!z!n de#!"t!r!lemez n!tel!ktek! temel özell!k-
ler!, ba"ta la!kl!k !lkes! olmak üzere b!zlere yol göstermeye devam etmekte olup, 



buna yöneleb!lecek hareketlere kar"ı kararlılıkla sava"ım vermem!z gerekt!#!n! 
vurgulamakta yarar görüyorum.

Ko"ulların her geçen gün farklı b!r boyut kazandı#ı yepyen! b!r dünyada ya-
"ıyoruz. Yakın geçm!"te !nsanlık !ç!n b!r dü" olmaktan öteye geçmeyece#! sanılan 
pek çok dü"ünce, günümüzde ya"ama geç!r!lm!"t!r.

B!r yandan anlamsız sava"lar, terör olayları, afetler, yoksulluk ve acılarla hatır-
layaca#ımız 20’nc! Yüzyıl, öbür yandan b!l!m ve teknoloj! alanında ba"döndürücü 
gel!"meler!n ya"andı#ı ve her alanda yepyen! b!r yapılanmanın ba"ladı#ı b!r ça# 
olmu"tur. Bu kapsamda, dü"ünce s!stemler! de de#!"m!"; demokras!, hukukun üs-
tünlü#ü, !nsan hakları kavramları, ulusların gelece#e yönel!"ler!nde bel!rley!c! rol 
oynayan evrensel de#erler olarak önem kazanmı"tır. Bu kavramlara, gerek özde 
gerek uygulamada ver!len de#er, bugün, artık, uygar olab!lmen!n tek ölçütüdür.

Hukuk devlet! kavramı, ça#da" demokras!ler!n bel!rley!c! özell!#!d!r. Ya"adı-
#ımız dünyada, y!ne ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ab!lmek, ancak hukuk devlet! 
!lkes!n!n evrensel ölçülere uygun olarak gerçekle"t!r!lmes!, gel!"t!r!lmes! ve korun-
masıyla olanaklıdır. Bugün, özgürlükçü demokras!lerdek! temel anlayı", devlet!n 
b!rey !ç!n var oldu#udur. Bu anlayı", b!rey!n toplumsal ya"amın her alanında öne 
alınmasını ve önde tutulmasını gerekt!rmekted!r. Ku"kusuz, böyle b!r sonuca va-
rılması, yalnızca sözünün ed!lmes!yle de#!l, hukuksal ve yönetsel düzenlemeler!n 
bu amaca yönel!k olarak gözden geç!r!lmes!yle olanaklıdır. Buna ek olarak, e#!t!m 
s!stem!m!z!n de bu temele oturtulması, d!#er b!r de#!"le bu anlayı"ın b!r ya"am 
b!ç!m!ne dönü"türülmes! gerekl!d!r.

Sonuçta, hukuk devlet!, b!reyler!n hak ve özgürlükler!n!n güvence altına alın-
dı#ı, yönetenler!n her türlü eylem ve !"lem!n!n yargı denet!m!ne ba#lı oldu#u, böy-
lel!kle b!reylere hukuk güvenl!#!n!n sa#landı#ı devlett!r. Bundan da anla"ılaca#ı 
g!b!, demokras! !le hukuk devlet!, b!r! olmadan d!#er! dü"ünülemeyecek !k! temel 
kavramdır.

Türk!ye’n!n k!m! sorunlarının temel!nde kurallara uymamak ve kurumsalla-
"amamak yatmaktadır.

Kuralların yönet!lenler !ç!n oldu#u, yönetenler!n kurallara uymama özgür-
lü#ünün bulundu#u anlayı"ı b!rçok sorunun kayna#ıdır. Sonuçta, demokrat!k ya-
"am, kurallara uymama özgürlü#ü kazanma yarı"ına dönü"mekted!r. (FP ve DYP 
sıralarından Alkı#lar) Yolsuzluklardan kayırmacılı#a, traf!k sorunundan organ!ze 
suç olgusuna b!rçok aksaklı#ın arkasındak! temel nedenlerden b!r! budur. O ne-
denle, yönet!m sorumlulu#u üstlenenler!n öncel!kle kurallara uyma ve uyulmasını 
gözetme konusundak! duyarlılı#ı büyük önem ta"ımaktadır. Toplumsal ve s!yasal 
ya"amda demokras! anlayı"ının ve gelene#!n!n gel!"mes! ölçüsünde bu sorunların 
üstes!nden gel!nmes!n!n yolu açılmaktadır.

Hukuk devlet! kavramının !"lerl!#! yönünden devlet!n hukuka ba#lılı#ı !le ya-
sama ve yürütme erkler!n!n ba#ımsız yargı tarafından denet!m! öneml! ve zorunlu 
!lkelerd!r. Bu anlamda, yargının ba#ımsızlı#ını pek!"t!recek ve zaman kaybının b!-
reyler yönünden yol açtı#ı zararları ortadan kaldıracak b!ç!mde adalet düzenekle-
r!n!n hızlı !"lemes!n! sa#layacak b!r yargı reformunun üzer!nde durulması gerek-
t!#! !nancındayım.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Cumhur!yet!n!n kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün ça#da" uygarlık dü-

zey!ne er!"mem!z yönündek! yönerges!yle uyumlu olacak b!ç!mde, Anayasamızda, 
Türk Ulusunun gereks!nmeler!ne yanıt olu"turacak !y!le"t!rmeler!n yapılması ve 
evrensel ölçütler!n hukuk s!stem!m!ze kazandırılması zamanı gelm!"t!r. Gerçekle"-
t!r!lecek anayasal de#!"!kl!kler, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k sürec!nde 
uyması gereken kıstasların kar"ılanması gere#!yle de örtü"mekted!r. Bu de#!"!k-
l!kler! Avrupa B!rl!#! !sted!#! !ç!n de#!l; fakat, halkımızın hak ett!#! düzenlemeler 
oldu#u !ç!n gerçekle"t!rmem!z gerekmekted!r. (FP ve DYP sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye’n!n ça#da", demokrat!k uluslar toplulu#u !ç!ndek! saygınlı#ını artır-
mak yönünde Anayasamızın gözden geç!r!l!p, özgürlükçü, katılımcı, güvencel!, 
devlet organları arasında görev ve yetk!ler! dengeleyen, hukuk devlet! !lkes!n! üs-
tün kılacak b!r anayasa olu"turulmasına gereks!nme bulunmaktadır. Türk!ye Bü-
yük M!llet Mecl!s! Anayasa Uyum Kom!syonu çalı"malarının yen! yasama yılında 
olgunla"tırılıp sonuçlandırılması !ç!n, s!z de#erl! m!lletvek!ller!ne tar!hî b!r sorum-
luluk dü"mekted!r. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu tar!hî sınavdan ba"arıyla 
çıkaca#ına !l!"k!n güçlü !nancımı bu fırsattan yararlanarak vurgulamaktan ayrı b!r 
mutluluk duymaktayım.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye, !nsan hakları alanında evrensel normlara uyum sa#lamak !ç!n, Ana-

yasa ve yasalarında gerekl! de#!"!kl!kler! yapmak zorundadır. Uygarlık düzey!n!n 
b!r gösterges! olarak kabul ed!len ve uluslararası alanda büyük gel!"me gösteren 
!nsan hakları hukuku ver!ler! hukukumuza yansıtılmalı, uluslararası sözle"meler 
kar"ısında Anayasa ve yasa kuralları gözden geç!r!lerek, sözle"melerde öngörülen 
evrensel standartlar hukukumuza kazandırılmalıdır.

Anayasaya göre, Cumhurba"kanı, yalnız “yürütme organı” !ç!nde de#!l, yargı 
yönünden de üstün b!r konuma ve öneml! yetk!lere sah!p bulunmaktadır. Yasaların 
!ptal! !stem!nde bulunab!lece#!nden, Anayasaya uygunlu#un yargısal denet!m!nde 
de öneml! b!r yetk!ye sah!pt!r. K!m! yüksek mahkeme üyeler!n! ve özell!kle Anaya-
sa Mahkemes! üyeler!n!, devlet!n ve bu ba#lamda yürütme organının da ba"ı olan 
Cumhurba"kanının seçmes!, yargı ba#ımsızlı#ı ve hukukun üstünlü#ü !lkes!yle 
ba#da"mamaktadır.

“Hukuk devlet!” ya da “hukuka ba#lı devlet”, yönetenler!n de yönet!lenler g!b! 
hukukla ba#lı kılınmasını öngörür. Devlet!n üstün otor!tes!n!n hukuka ba#lılı#ının 
sa#lanmasının !lk ko"ulu, yargı denet!m!n!n devlet!n tüm organlarını kapsaması-
dır.

Anayasanın 105’!nc! maddes!nde, Cumhurba"kanının resen !mzaladı#ı karar-
lar ve em!rler aleyh!ne yargı merc!ler!ne ba"vurulamayaca#ı; 125’!nc! maddes!nde, 
Cumhurba"kanının tek ba"ına yapaca#ı !"lemler!n yargı denet!m!n!n dı"ında tutu-
laca#ı; 159’ncu maddes!nde, Hâk!mler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına kar"ı 
yargı merc!ler!ne ba"vurulamayaca#ı; 129’uncu maddes!nde, uyarma ve kınama 
cezalarının yargı denet!m! dı"ında bırakılaca#ı bel!rt!lm!"t!r.

K!"!ler!n hukuksal durumlarını etk!leyeb!lecek olan Cumhurba"kanının dev-
let!n ba"ı sıfatıyla de#!l, yönet!m!n ba"ı sıfatıyla tek ba"ına yapaca#ı !"lemler ve 
d!#er konulardak! sınırlamalar hukuk devlet! !lkes!yle ba#da"mamaktadır.



Yasama ve yürütme organlarının !"lemler!n hukuka uygunlu#unu denetle-
mekle görevl! yargıçların güvencel! ve yargının ba#ımsız olması, hukuk devlet!n!n 
en öneml! gerekler!ndend!r.

Anayasanın 140’ncı maddes!nde “Hâk"mler, mahkemeler"n ba$ımsızlı$ı ve 
hâk"ml"k tem"natı esaslarına göre görev "fa ederler” den!lmes!ne kar"ın, adlî ve’ !darî 
yargıda görev yapan yargıçlar ve savcılar, Adalet Bakanının ba"kanlık yaptı#ı, müs-
te"arın do#al üyes! oldu#u ve d!#er üyeler!n Cumhurba"kanı tarafından seç!ld!#!, 
Hâk!mler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gözet!m ve denet!m! altındadırlar. Adalet 
Bakanı, yargıç ve savcıları gerekl! gördü#ü yerlerde, geç!c! olarak görevlend!reb!-
l!r.

Hâk!mler ve Savcılar Yüksek Kurulunun atama, yükselme, yer de#!"t!rme, d!-
s!pl!n ve her türlü özlük !"ler! hakkında aldı#ı kararlara kar"ı yargı yerler!ne ba"vu-
rulamaz. Ayrıca, Yargıtay, Danı"tay ve Uyu"mazlık Mahkemes! üyeler!n! seçmekle 
görevl! Hâk!mler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olu"um ve çalı"ma b!ç!m!nden 
do#an pek çok sakıncalar yargıç ba#ımsızlı#ı ve dolayısıyla hukuk devlet! !lkes!n! 
zedelemekted!r.

Hukuk devlet!n!n, hukukun üstünlü#ü !lkes!n!n gerçekle"mes!n! zorla"tıran, 
Anayasa yargısına !l!"k!n k!m! sorunlar bugüne kadar hâlâ a"ılamamı" bulunmak-
tadır.

Anayasanın geç!c! 15’!nc! maddes!n!n son fıkrası, bunlardan en öneml!s!n! 
olu"turmaktadır. Fıkraya göre, M!llî Güvenl!k Konsey! dönem! !çer!s!nde çıkarı-
lan yasalar !le kanun hükmünde kararnameler!n Anayasaya aykırılı#ı savlanamaz. 
Böylece, 12 Eylül 1980 !le 7 Aralık 1983 tar!hler! arasında çıkarılan yasaların ve ka-
nun hükmünde kararnameler!n Anayasaya uygunluk denet!m! yapılamamaktadır. 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nce Anayasa de#!"!kl!kler! yapılırken geç!c! 15’!nc! 
madden!n son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına da olanak bulunamamı"tır.

Anayasa Mahkemes!nce denetlenemeyen normların !k!nc!s!, ola#anüstü hal 
kanun hükmünde kararnameler!d!r. Anayasanın 148’!nc! maddes!ne göre “ola$a-
nüstü hallerde, sıkıyönet"m ve sava# haller"nde çıkarılan kanun hükmünde kararna-
meler"n #ek"l ve esas bakımından anayasaya aykırılı$ı "dd"asıyla Anayasa Mahke-
mes"nde dava açılamaz.” Anayasanın 121 ve 122’nc! maddeler!nde de, ola#anüstü 
hal ve sıkıyönet!m süres!nce, Cumhurba"kanının ba"kanlı#ında toplanan Bakanlar 
Kurulunun, bu durumların gerekl! kıldı#ı konularda kanun hükmünde kararna-
meler çıkarab!lece#! öngörülmekted!r. Böylece, bu rej!mlerde, temel haklara ve öz-
gürlüklere !l!"k!n get!r!leb!lecek sınırlama ve yasaklamalar yargı denet!m!ne ba#lı 
olmamaktadır. Oysa, anayasal b!r rej!m olan ola#anüstü yönet!m usuller!nde de 
hukukun üstünlü#ü !lkes! geçerl! olmak zorundadır. N!tek!m, Anayasanın 15’!nc! 
maddes!nde, sava", seferberl!k ve sıkıyönet!m veya ola#anüstü hallerde temel hak 
ve özgürlükler!n kullanılmasının durumun gerekt!rd!#! ölçüde durdurulab!lece#!-
n!n öngörülmes!ne kar"ın, ola#anüstü hal kanun hükmünde kararname kuralları-
nın 15’!nc! maddeye göre yargısal denet!m!n! yapma olana#ı bulunmamaktadır.

Ça#da" demokrat!k uluslar toplulu#una katılab!lmem!z !ç!n Anayasanın göz-
den geç!r!l!p, özgürlükçü, ço#ulcu, katılımcı, güvencel!, devlet organları arasında 
görev ve yetk!ler! dengeleyen, “hukuk devlet!” !lkes!n! sözde bırakmayıp ya"ama 
geç!ren b!r anayasa olu"turulması gerek!r. 



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Devlet organlarının hukuka ba#lanması ve hukukla sınırlanması, erkler ay-

rılı#ı !lkes!yle gerçekle"!r; devlet organlarının üstün kurallara ba#lılı#ı sa#landı#ı 
ölçüde de hukuk devlet! gel!"!r. Hukuk devlet!nde, yasama organı da dah!l olmak 
üzere, devlet!n tüm organlarının üstünde hukukun mutlak egemenl!#! vardır. Yasa 
koyucunun, !"lemler!nde, kend!n! her zaman Anayasa ve hukukun üstün kuralla-
rıyla ba#lı tutması gerek!r.

Anayasanın 6’ncı maddes!nde, egemenl!#!n kayıtsız ko"ulsuz ulusun oldu#u, 
Türk Ulusunun, egemenl!#!n!, Anayasanın koydu#u esaslara göre yetk!l! organla-
rı el!yle kullanaca#ı, h!çb!r k!mse ya da organın kayna#ını Anayasadan almayan 
b!r devlet yetk!s! kullanamayaca#ı bel!rt!lm!" yasama, yürütme, yargı organları-
nın görev ve yetk!ler!ne de 7’nc!, 8’!nc! ve 9’uncu maddeler!nde yer ver!lm!"t!r. Bu 
düzenlemeye göre, Anayasada, ba"langıç bölümünde de vurgulandı#ı g!b!, güçler 
ayrılı#ı !lkes! ben!msenm!"t!r. Güçler ayrılı#ı !lkes!ne göre, yasama, yürütme ve 
yargı organları kend! alanlarında ulusa !l!"k!n egemenl!#! kullanırlar, b!rb!rler!n!n 
görev ve yetk! alanlarına karı"mazlar.

Anayasanın 7’nc! maddes!nde, yasama yetk!s!n!n, Türk Ulusu adına Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!nce kullanılaca#ı, bu yetk!n!n devred!lemeyece#!; 8’!nc! mad-
des!nde, yürütme yetk! ve görev!n!n, Cumhurba"kanı ve Bakanlar Kurulu tarafın-
dan Anayasaya ve yasalara uygun olarak kullanılaca#ı ve yer!ne get!r!lece#! bel!rt!-
lerek bu !k! organın görev ve yetk! alanları ayrılmı"tır.

Anayasanın 87’nc! maddes!nde, yasa koymak, de#!"t!rmek ve kaldırmak, Tür-
k!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n görev ve yetk!ler! arasında sayılmı"tır. Parlamenter 
demokrat!k rej!m!n temel! olan yasama organları, !kt!dar ve muhalefet!yle tüm 
ulusun tems!lc!ler!nden olu"an organlardır.

Yasal düzenleme gereks!n!m!n!n yasama organınca kar"ılanması, temel ana-
yasa kuralıdır. Devlet!n amacı ve varlık neden!yle ba#da"mayan ve bel!rl! zamanlar 
!ç!n olu"an geç!c! ço#unlu#a dayanılarak çıkarılan yasalar, kamu v!cdanında olum-
suz etk!ler yaratır.

Anayasanın 87’nc! ve 91’!nc! maddeler!nde, Bakanlar Kuruluna bell! konu-
larda kanun hükmünde kararname çıkarma yetk!s! ver!leb!lece#!, yetk! yasasının, 
çıkarılacak kanun hükmünde kararnamen!n amacını, kapsamını, !lkeler!n! ve sü-
res!n! gösterece#! bel!rt!lm!"t!r.

Yasama yetk!s! aslî b!r yetk! olup, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne !l!"k!nd!r. 
Bakanlar Kuruluna ver!lecek kanun hükmünde kararname çıkarma yetk!s! !se, 
kend!ne özgü, ayrık, konu, amaç ve kapsam yönünden sınırlı ve türevsel b!r yetk!-
d!r. Bu yetk! ver!l!rken, Anayasada öngörülen ö#eler!n bell! !çer!#e kavu"turularak 
somutla"tırılması, konunun bel!rg!nle"t!r!lmes! ve ver!len yetk!n!n açıkça sınırlan-
dırılarak çerçeven!n ç!z!lmes! gerekmekted!r. Ayrıca, kanun hükmünde kararna-
me çıkarma yetk!s!n!n, öneml! konular, !ved! ve zorunlu durumlar !ç!n ver!lmes! 
ko"uldur.

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetk!s!n!n !ved! ve zorunlu olmayan 
durumlar !ç!n ver!lmes!, hemen her konuda düzenleme yetk!s! tanınarak uygula-
maya yaygınlık ve sürekl!l!k kazandırılması yasama yetk!s!n!n devr! anlamına gel!r 
ve Anayasayla ba#da"maz. (FP ve DYP sıralarından Alkı#lar)



Bu durum, yasama ve yürütme erkler! arasındak! dengen!n bozulmasına, 
yürütme organın yasamaya kar"ı üstün konuma gelmes!ne, kanun hükmünde ka-
rarname çıkarma yetk!s! ayrık ve türevsel b!r yetk! !ken, bu yetk!n!n aslî yetk!ye 
dönü"mes!ne neden olur.

Ayrıca, Anayasanın 91’!nc! maddes!nde “sıkıyönet"m ve ola$anüstü haller saklı 
kalmak üzere, Anayasanın "k"nc" kısmının b"r"nc" ve "k"nc" bölümler"nde yer alan 
temel haklar, k"#" hakları ve ödevler" "le dördüncü bölümünde yer alan s"yasî haklar 
ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez” ve 163’üncü maddes"n-
de “Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname "le bütçede de$"#"kl"k yapma 
yetk"s" ver"lemez” den!lerek, kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemeyecek 
konular bel!rt!l!p b!r yasak alan yaratılmı"tır. Yasak alana g!ren konuların yalnızca 
yasayla düzenlenmes! olanaklıdır.

Bütün bunlar, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n “yasama yetk!s!n!n devred!l-
mezl!#!” !lkes!ne özenle sah!p çıkması gerekt!#!n! göstermekted!r.

Anayasanın 11’!nc! maddes!nde, Anayasa hükümler!n!n devlet!n tüm or-
ganlarını ba#layan üstün kurallar oldu#u bel!rt!l!rken ve 104’üncü maddes!nde, 
Cumhurba"kanının Anayasanın uygulanmasını gözetmes! ve Anayasanın !lg!l! 
maddeler!ne uyarak görev yapması ve yetk! kullanması öngörülürken, amaçlanan, 
hukuk devlet! !lkes!ne geçerl!l!k kazandırılmasıdır. Cumhurba"kanının, daha ön-
cek! cumhurba"kanları dönem!nde oldu#u g!b!, kanun hükmünde kararnameler! 
Anayasaya ve hukuka uygunluk yönünden de#erlend!r!rken amacı, yürütmen!n 
organlarından b!r! olan Bakanlar Kurulunu ya da devlet !"ley!"!n! engellemek de#!l, 
tam ters!ne, yardımcı olup, Anayasaya ve hukuk devlet! !lkes!ne uygunlu#u sa#la-
maktır. (FP ve DYP sıralarından Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Anayasa de#!"!kl!#! ba#lamında zaman zaman gündeme gelen b!r konu da 

ölüm cezasının kaldırılmasıdır. Bu konuda b!r anayasa de#!"!kl!#!ne gereks!n!m 
bulunmamaktadır. Aynı sonucun, Türk Ceza Yasasının ölüm cezası gerekt!ren suç-
ların, ölüm cezası dı"ında, örne#!n, a#ırla"tırılmı" ömür boyu hap!s !le cezalandı-
rılmasını sa#layacak b!r gözden geç!rmeye ba#lı tutulmasıyla elde ed!leb!lece#!n! 
bel!rtmek !ster!m. Böylel!kle, uzun yıllardır uygulanmayan ölüm cezası yasal ola-
rak yürürlükten kaldırılmı" olacaktır.

Sayın Ba"kan, Yüce Mecl!s!m!z!n de#erl! üyeler!;
Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bütünlü#ü-

ne, ün!ter özell!#!ne, anayasal, demokrat!k, parlamenter düzen!ne kasteden ve 
1984’ten bu yana toplumsal ve ekonom!k ya"amımız yönünden öneml! b!r tehd!t 
olu"turan bölücü terör hareket!ne kar"ı devlet!n verd!#! sava"ım, öncel!kl! b!r konu 
olma özell!#!n! korumu"tur. Bu süre !çer!s!nde terörün yol açtı#ı zararın boyutları, 
ne yazık k! çok büyük olmu"tur.

15 A#ustos 1984’ten bugüne kadar Türk!ye genel!nde meydana gelen 36 b!n 
320 olayda, güvenl!k güçler!m!z 5 b!n 851 "eh!t ve 11 b!n 917 yaralı verm!"t!r. S!v!l 
halkın u#radı#ı saldırılar sonucu 5 b!n 435 vatanda"ımız ya"amını y!t!rm!", 6 b!n 
141 vatanda"ımız da yaralanmı"tır. Terör!stlerden 25 b!n 587’s! operasyonlarda öl-
mü", 850’s! yaralanmı", 9 b!n 217’s! de yakalanmı"tır. 2 b!n 476 terör!st !se tesl!m 
olmu"tur.



Gel!nen noktada, terörün "!ddet boyutu, ez!c! b!r güç kullanımı !le baskı ve 
denet!m altına alınmı"tır. Devlet!n resmî d!l!, bayra#ı, sınırları, egemenl!k hakları 
her türlü tartı"manın üstünde olup, bunların korunması devlet!n me"ru hak ve 
görev!d!r. H!çb!r devlet!n kend! anayasal düzen!n!n yıkılmasına ve ülken!n bölün-
mes!ne ho"görüyle yakla"masına olanak yoktur.

Amacı ne olursa olsun terör!zm!n h!çb!r türünün haklı görülmes! dü"ünüle-
mez. Günümüzün c!ddî tehd!tler!nden b!r! olan terör!zm!n ve terör eylemler!ne 
katılanların ve bunu destekleyenler!n uluslararası toplum tarafından en güçlü b!-
ç!mde kınanmaları gerek!r. Bu tehl!ke kar"ısında uluslar arası !"b!rl!#!n!n güçlend!-
r!lmes!, terör eylemler!ne parasal deste#!n önlenmes! ve terör!stler!n adalet önüne 
çıkarılmasını öngören uluslararası sözle"me ve kararların tam olarak uygulanması 
gerekmekted!r. Tüm ülkeler! bu yönde özend!rmeye ve onların terör örgütler!n!n 
ve ba#lantılı k!m! paravan kurulu"ların etk!nl!kler!ne engel olmaları yönünde çaba 
harcamaktayız.

Bölücü terör örgütünün 1999 yılında aldı#ı, k!m! unsurlarıyla yurt dı"ına çe-
k!lme kararına ve eylemler!n terörle sava"ımda sa#lanan ba"arılar sonucu azalma-
sına kar"ın, bu tehd!t kar"ısında uyanık olmamız gerekl!l!#! ortadan kalkmı" de-
#!ld!r. Ülke huzuru, güvenl!#! ve !ç barı" yönünden, terör eylemler!n!n Türk!ye’n!n 
gündem!nden tamamen dü"mes! zorunludur. D!#er ülkelere dü"en sorumluluk da, 
teröre destek sonucunu do#uracak, sa#duyudan uzak yakla"ımlara yönelmemeler!-
d!r. Teröre "u veya bu b!ç!mde ver!len destek ve terör!stlere göster!len ho"görünün 
sonunda ters tepece#! ve bu ülkeler!n kend! çıkarlarına zarar verece#! b!l!nmel!d!r. 
Bunun geçm!" dönemlerden örnekler! az de#!ld!r.

Terörle sava"ımda son derece ba"arılı operasyonlar sürdüren Türk S!lahlı 
Kuvvetler!n!n ve d!#er tüm güvenl!k güçler!n!n büyük b!r özver! ve sorumluluk 
duygusuyla görevler!n! yer!ne get!ren mensuplarına, !lg!l! kamu yönet!c!ler!ne ve 
bu tehl!ke kar"ısında serg!led!#! b!rl!k, beraberl!k ve dayanı"ma !ç!n ulusumuza 
takd!r duygularımı d!le get!rmey! b!r görev b!l!r!m.Bu ves!leyle az!z "eh!tler!m!z! 
rahmet, kahraman gaz!ler!m!z! m!nnetle anıyorum. &eh!t ve gaz!ler!m!z!n yakın-
larına sabır ve güç d!l!yorum. Yüce Mecl!s!m!ze de, bu ülken!n kahraman asker-
ler!ne ve güvenl!k güçler!ne terörle mücadelede her zaman sa#ladı#ı destekten 
dolayı te"ekkürler!m! sunuyorum. Terörün etk!ler!, Do#u ve Güneydo#u Anadolu 
Bölgeler!m!zde, esk!den ber! d!#er bölgelerle var olan gel!"m!"l!k farklılıklarına ek 
olarak, yo#un b!r yıkıma yol açmı" ve bu bölgem!zdek! ekonom!k ve toplumsal ger! 
kalmı"lık b!r ölçüde teröre altyapı olu"turan öneml! b!r etken olmu"tur.

Bugün terörle sava"ımda sa#lanan ba"arı, Do#u ve Güneydo#u Anadolu 
Bölgeler!m!z!n yurdun d!#er bölgeler!yle her alanda bütünle"mes!n!n sa#lanması 
amacıyla gerçekç! ve uygulanab!l!r yen!den !mar ve onarım önlemler!n!n harekete 
geç!r!lmes! !ç!n elver!"l! b!r ortam yaratmı" bulunmaktadır.

Türk!ye Cumhur!yet! Devlet! kamu yönet!m!, ekonom!, sa#lık, e#!t!m, kültür 
ve toplumla !l!"k!ler alanlarında b!r d!z! önlem !çeren b!r eylem planını bölgede 
uygulamaya koymu"tur.

Bunun yanı sıra, Sek!z!nc! Be" Yıllık Kalkınma Planı da bölgen!n kalkındırıl-
ması !ç!n öneml! hükümler !çermekted!r. Söz konusu önlemler!n, yeterl! kaynak 



sa#lanarak !ved!l!kle ve ba"arılı b!r b!ç!mde uygulanmasını Türk!ye Cumhur!yet!-
n!n gelece#! yönünden ya"amsal önemde görmektey!m.

Devlete kar"ı terör yoluyla b!r sonuç alınamayaca#ının terör örgütünün ken-
d!s! tarafından da geç de olsa anla"ıldı#ı günümüzde, geçm!"!n karamsarlı#ının 
yer!n! özgüvene ve gelece#e umutla bakab!len b!r ortama bırakmı" olması ulusça 
memnunlukla kar"ıladı#ımız olumlu b!r gel!"med!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Devlet!n s!yasal, toplumsal, hukuksal ve ekonom!k düzen!n! de#!"t!rerek, d!nî 

esasları temel alan teokrat!k b!r düzen kurulmasını amaçlayan !rt!ca, devlete sızma 
özell!#! ve s!lahlı eylem yetene#!yle ula"tı#ı yüksek tehd!t düzey!yle toplumumuz-
da haklı kaygılar uyandırmaktadır. Anayasada bel!rt!len demokrat!k, la!k sosyal 
yapımızı yıkmayı amaçlayan her tehd!d! oldu#u g!b!, !rt!ca tehd!d!n! de önlemek 
devlet!n ana görevler! arasındadır.

Türk!ye Cumhur!yet!n!n de#!"t!r!lemez temel n!tel!kler!nden olan la!kl!k !lke-
s!n!n yol göster!c! olaca#ı Anayasamızda bel!rt!lm!"t!r. Y!ne Anayasamızda, k!m-
sen!n, devlet!n sosyal, ekonom!k, s!yasal ya da hukuksal temel düzen!n! kısmen de 
olsa, d!n kurallarına dayandırma ya da s!yasî ya da k!"!sel çıkar ya da nüfuz sa#lama 
amacıyla her ne b!ç!mde olursa olsun, d!n! veya d!n duygularını yahut d!nce kutsal 
sayılan "eyler! !st!smar edemeyece#! ve kötüye kullanamayaca#ı öngörülmekted!r.

Demokras!ler!n kend!n! koruma hakkı tartı"ma götürmez b!r olgudur. De-
mokrat!k toplum düzen!n!n b!reye sa#ladı#ı haklar yanında, yükled!#! görev ve 
sorumlulular da bulundu#u unutulmamalıdır.

Türk!ye’de kar"ı kar"ıya bulunulan dı" destekl! !rt!ca faal!yetler!ne kar"ı, Ana-
yasa ve demokrat!k hukuk düzen! çerçeves!nde, devlet!n tüm kurum ve kurulu"ları 
!le s!v!l toplum kurulu"ları tarafından anayasal düzen!m!z!n temel!n! olu"turan la-
!kl!#!n korunması ve bu ba#lamda d!n!n s!yasal amaçlarla kullanılmasının önlen-
mes! ve ulusal e#!t!m!n bu tür hareketler!n etk!s!nden kurtarılması amacıyla top-
tan sava"ım ver!lmekted!r. Bu sava"ımda, toplumun aydınlatılması özel b!r önem 
ta"ımaktadır. $rt!caya kar"ı bu sava"ım, temel dayana#ını ve gücünü Atatürk !lke ve 
devr!mler!nden, Anayasa ve yasalardan ve ulusumuzun ça#da" de#erler ve uygar-
lık yönünde gel!"me az!m ve kararlılı#ından almaktadır. Bu kararlılık kar"ısında, 
karanlık dü"ünceler!n es!n kayna#ı oldu#unda ku"ku bulunmayan bo"a çabaların 
ba"arısızlı#a mahkûm olması kaçınılmazdır.

Bu sava"ımın, halkın d!nî !nançlarına kar"ı çıkmak g!b! göster!lmes! de ba"lı-
ba"ına b!r d!n sömürüsüdür. Demokrat!k la!k düzen!n, !nanç sah!b! !nsanlarımızın 
b!rey olarak d!nî yükümlülükler!n! yer!ne get!rmeler!ne engel olu"turmadı#ını, 
yer! gelm!"ken vurgulamak !ster!m. $rt!ca !le sava"ımda ba"arılı olunmasında, teh-
d!d!n boyutları hakkında sa#lıklı tanıya ve tehd!d!n ortadan kaldırılmasına !l!"k!n 
anlayı" b!rl!#!ne varılmasına gereks!nme duyulmaktadır.

Yüce Mecl!s!m!z!n ve tems!l ett!#! halkımızın bu konudak! duyarlılı#ı ve yasa 
uygulayıcılarının görev b!l!nc! ve sorumlulu#u bu sava"ımın güvences!d!r, !rt!ca !le 
sava"ımda gereks!nme duyulan ve Yüce Mecl!s!m!ze sunulan tasarıların !ved!l!kle 
yasala"ması ve etk!n b!ç!mde uygulamaya konulması, bu konuda ba"arıya ula"ma-
mızı sa#layacaktır.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yıkıcı, bölücü ve !rt!ca yönel!ml! eylemler ba#lamında öneml! b!r konuya de-

#!nmekte yarar görüyorum. &u anda Türk!ye genel!nde yayın yapan 1196 radyo 
kanalından 261’!n!n ve 359 telev!zyon kanalından 66’sının, yayın !lkeler!ne aykırı 
olarak !deoloj!k amaçlı yayın yaptı#ı bel!rlenm!"t!r. Bunun altında, yıkıcı ve bölücü 
ö#eler!n, k!tleyle !let!"!mde özel radyo ve telev!zyon yayınlarının oynadı#ı öneml! 
rolden yararlanma amacı yatmaktadır.

Bu durum, ülkem!zde özgür yayın hakkının kötüye kullanılmasına üzücü b!r 
örnek olu"turmaktadır. Yıkıcı, bölücü ve !rt!caî yayınlara kar"ı zaman y!t!r!lmeden 
gerekl! adımların atılab!lece#!n! umuyorum.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ulusal ve uluslararası düzeyde örgüt olu"turarak, yasalara aykırı b!ç!mde hak-

sız çıkar ve yüksek kazanç sa#lamayı amaçlayan örgütlü suçlar, b!rçok ülkede ol-
du#u g!b! toplumumuzda da sava"ım vermem!z gereken b!r sorun olmaya devam 
etmekted!r. Kamuoyunda haklı olarak kaygılara yol açan ve toplumsal !st!krarı teh-
d!t eden örgütlü suçlara kar"ı her türlü yasal olanaktan yararlanılarak sürdürülen 
sava"ım, öneml! b!r konu olma özell!#!n! korumaktadır.

Örgütlü suçlara kar"ı yönetsel ve yasal önlemler! !çeren b!r eylem planı çerçe-
ves!nde sürdürülen sava"ımda son yıllarda ba"arılı sonuçlar elde ed!lm!"t!r.

Küreselle"en dünyanın ortak sorunlarından b!r! olan yolsuzluk, ortaya çık-
tı#ından bu yana kamu kes!m!n! !lg!lend!ren b!r olgu olarak ele alınmakta, top-
lumsal düzen! ve kamu kaynaklarını a"ırı derecede yıpratan b!r toplumsal hastalık 
olarak kabul ed!lmekted!r. Her ülken!n !ç!nde bulundu#u ko"ullara göre farklılık 
gösteren yolsuzluk olayı, ülkem!zde, üzer!nde özenle durulması gereken b!r boyut 
kazanmı"tır.

Günümüzün küreselle"en dünyasında ülkelerdek! yolsuzlukların uluslararası 
ba#lantıları olab!lmekte ve ortaya çıkan olumsuzluklar gel!"m!"-azgel!"m!" ayırımı 
yapmaksızın tüm ülkeler! etk!lemekted!r.

Yolsuzluklar, yalnızca günümüz toplumlarına özgü olaylar de#!ld!r. Yolsuzlu-
#un, devlet örgütünün ortaya çıkı"ından ber! var oldu#u !ler! sürülmekted!r. He-
men her toplumda de#!"!k b!ç!mlerde kend!n! gösteren bu toplumsal olayın yapı-
sal, et!k, bürokrat!k ve ekonom!k nedenler! vardır.

Türk!ye’de yolsuzlu#un sosyoekonom!k nedenler!; hızlı nüfus artı"ı, çarpık 
kentle"me, e#!t!m eks!kl!#!, çalı"anlar arasındak! ücret uçurumu ve yeters!zl!#!, ge-
l!r da#ılımındak! adalets!zl!k ve bütün bunların neden oldu#u toplumdak! et!ksel 
çöküntü b!ç!m!nde sıralanab!l!r.

Toplumun et!k ve hukuksal kurallarını !hlal eden yolsuzluk yanında, dar b!r 
çevreye büyük çıkar sa#lanmasına olanak veren, kamu kaynaklarını bel!rl! çevrele-
r!n çıkarına dönü"türen, kıt kaynakların kamu yararına e"!tl!k ve adalet !lkeler!ne 
uygun, akılcı kullanımına engel olan tüm s!yasal ve yönetsel yozla"maları da yol-
suzluk kapsamında ele alıp de#erlend!rmek zorunlu duruma gelm!"t!r.

B!reysel et!k dü"üklükler! !le sosyoekonom!k ko"ullardan kaynaklanan rü"-
vet olgusunun, yolsuzluk olaylarında hep !lk sırayı !"gal etmes!, ço#u kez, sorunu 



büyük boyutlarıyla görmeye engel olu"turmaktadır. Ku"kusuz, rü"vetle sava"ım 
büyük önem ta"ımaktadır. Ancak, bu sava"ım, b!z! rü"vet olaylarının çok üzer!nde 
büyük kaynakların y!t!r!lmes!ne neden olan s!yasal, yönetsel ve ekonom!k yolsuz-
luklarla sava"ım amacından uzakla"tırmamalıdır.

Yolsuzlu#un olumsuz etk!ler!, önce demokras!n!n temel!n! olu"turan hukuk 
devlet! !lkes! alanında görülür; hukuka ba#lılık ve güven yok olur.

Bunun yanı sıra, yolsuzluk, yasal otor!teye kar"ı duyulan saygıya büyük zarar 
ver!r; s!yasal otor!te !le halk arasında yabancıla"ma ba"lar.

Ekonom!k yolsuzlu#un en bel!rg!n örne#!n! olu"turan kayıtdı"ı ekonom! ve 
genel anlamda verg! kaçırma olgusunun boyutları çok yüksek düzeylere ula"ır. Yol-
suzluk ortamında büyük kaynakların y!t!r!lmes! söz konusudur.

Kamuda çalı"anların ücret rej!m! de yolsuzlu#un b!r ba"ka neden!d!r. “E"!t !"e 
e"!t ücret” !lkes!yle düzenlenen personel rej!m!, aradan geçen 30 yılı a"kın zaman 
!ç!nde bozulmu", bürokrat!k kademeler ve sını%ar arasında uçurumlar olu"mu"tur. 
Bunun yanında b!r hususu önemle vurgulamak gerek!r k!, ücret, çalı"manın ölçüsü 
olmamalıdır. Kamu h!zmet! kutsal b!r görevd!r; bu h!zmette yer alan tüm görevl!-
ler, en alt kademes!nden en üstte bulunanlara kadar, e#er görevler!n! en !y! b!ç!m-
de yer!ne get!r!rlerse, bu b!l!nce ula"ırlarsa, bundan ülkem!z ve halkımız kazançlı 
çıkar; bu !"!n onuru da, görevler!n! hakkıyla yapmanın v!cdan rahatlı#ını ta"ıyan 
kamu görevl!ler!n!n olur.

Yolsuzluk, toplum ya"amının, demokrat!k rej!m!n ve b!rey et!#!n!n büyük 
a"ınmaya u#ramasına, bunların sonucunda da sosyal çöküntüye neden olur.

Yolsuzlukların önlenmes!nde, devlet!n, gerekl!l!k, ver!ml!l!k, tutarlılık ve 
etk!nl!k !lkeler!ne göre yapılandırılması, kamu personel rej!m!n!n !y!le"t!r!lmes!, 
kamu h!zmet!n!n aksatılmadan yürütülüp bu h!zmetlere hız kazandırılması, kamu 
yönet!m!n!n n!tel!kl! h!zmet sunacak b!ç!mde saydamla"tırılması, yönet!m üzer!n-
dek! s!yasal baskıların azaltılması öneml! rol oynayacaktır.

Yolsuzlukların önlenmes!nde denet!m, ku"kusuz öneml! b!r etmend!r. Tüm 
kamu b!r!mler! !le !"lemler!n!n geleneksel düzenl!l!k denet!m! yanında !çdenet!m 
ve ver!ml!l!k denet!mler! !le uygulama ve karar alma süreçler!nde denetlenmes! 
olanaklarının artırılması, yolsuzlukların en alt düzeye !nd!r!lmes!nde yardımcı 
olacaktır. Ayrıca, kamu !haleler!, dı"t!caret, kamu borçlanmaları, bankacılık, ser-
maye p!yasaları, yatırım te"v!kler!, özelle"t!rme g!b! yüksek yolsuzluk r!sk! ta"ıyan 
alanlarda saydamlı#ın sa#lanması, yolsuzlukların ortadan kaldırılmasında etk!n 
olacaktır.

Yolsuzlu#u önlemen!n b!r yolu da, yönetsel !"lem, düzenleme ve kararların 
yasalara uygunlu#unun sa#lanmasıdır; ancak, yasalara uygunlu#un her zaman tek 
ba"ına yolsuzlu#u önlemeye yetmed!#! de b!r gerçekt!r. Uygulayıcıların n!yetler!, 
bu yönden, en az yasaya uygunluk kadar öneml! b!r etkend!r.

Yolsuzlukla sava"ımda alınması gereken önlemler, haz!ne b!rl!#! !lkes!n!n 
ben!msend!#!, bütçen!n sam!m!yet ve denkl!k !lkeler!ne uygun hazırlanab!ld!#!, 
ekonom!k ve sosyal gel!"meler! olumlu etk!leyecek b!r gel!r-g!der yapısına kavu"-
turulab!ld!#! ve özell!kle bütçe, fon, dönersermaye ve vakıf da#ınıklı#ının g!der!le-
b!ld!#! ölçüde ba"arılı olacaktır.



Yolsuzlukları önlemek !ç!n saydam b!r devlet yapısı olu"turulmalıdır. Bu 
amaçla, halkın b!lg! alma, b!lg!ye ula"ma ve b!lg!lend!rme hakkı güvence altına 
alınmalıdır. Yönet!mde saydamlı#ın sa#lanması, açıklık ve etk!n b!r denet!m, yol-
suzluk yapılmasını büyük ölçüde engelleyecekt!r.

Ulusumuzun ya"am b!ç!m! olarak ben!msed!#! demokrat!k rej!m!m!z!n ça#-
da" kural ve kurumlara, kamu yönet!m!n!n saydamlı#a kavu"turulması, halkımı-
zın, bürokratların ve pol!t!kacıların tem!z toplum yaratmak az!m ve kararlılıkları, 
yolsuzlukla sava"ımda var olan ve alınacak önlemler!n ba"arı "ansını artıracaktır.

Ülkem!z!n demograf!k gel!"!m!nde cumhur!yet!n !lanından günümüze kadar 
öneml! dalgalanmalar olmu"tur. Cumhur!yet!n kurulu"undan 1960’lı yıllara ka-
dar, ça#da" !lkeler! gerçekle"t!recek yen! !nsanın yet!"t!r!lmes! !ç!n nüfus artırıcı 
pol!t!kalar uygulanmı"tır. Bu dönemde, farklı dünya anlayı"ı ve u)u olan !nsanı 
yet!"t!rme çabasındak! e#!t!m kurumlarının amacı “cumhur!yet, ulus, ça#da"la"-
ma” üçlüsünü gerçekle"t!rmek olmu"tur. 1960’lı yıllarda nüfus artı"ını özend!rme 
yer!ne demokras! ve !nsan hakları çerçeves!nde sa#lıklı ve e#!t!ml! nüfus artı"ını 
öngören pol!t!kalar yürürlü#e konulmu" !se de, bu pol!t!kaların ba"arısı !ç!n ge-
rekl! kaynak ayrılamamı"tır. Sonrak! yıllarda alınan önlemler ve halkın bu yönde 
e#!t!lmes! yeterl! olmamı"tır. 1999’a kadar her yıl yüzde 2’n!n üzer!nde gerçekle"en 
nüfus artı"ı, 1999 yılında yüzde 1,5’e dü"ürülmü"tür. Gel!"m!" ülkelerde b!ndelerle 
anlatıldı#ı ve ülkem!z!n kaynak yeters!zl!#! göz önünde bulundurulursa bu oranın 
ne kadar yüksek oldu#u yeter!nce vurgulanmı" olur.

Hızlı nüfus artı"ı ekonom!ye büyük sorunlar yüklemekted!r. Gel!r da#ılımı-
nın bozulmasında, !"s!zl!kte, kalkınmanın gerçekle"t!r!lemey!"!nde, sa#lıksız kent-
le"mede, e#!t!m ve sa#lık sorunlarının büyümes!nde a"ırı nüfus artı"ı öneml! et-
mend!r; toplumun sosyal ve kültürel gel!"!m!n! etk!lemekted!r.

Nüfus artı"ının olumsuz b!r etk!s!, gel!r da#ılımındak! denges!zl!#! artırma-
sında görülür. Devlet $stat!st!k Enst!tüsünün 1994 yılına !l!"k!n son !stat!st!kler!ne 
göre, Türk!ye genel!nde yüzde 20’l!k bölümlerden en altta yer alan grupta ulusal 
gel!rden alınan pay yüzde 4,9, alt orta grupta yüzde 8,6, orta grupta yüzde 12,6, 
üst orta grupta yüzde 19 ve üst grupta yüzde 54,9’dur. Gruplar arasındak! uçuru-
mun yorumu gerekt!rmeyecek kadar açık olması, gel!r da#ılımındak! denges!zl!#! 
ve adalets!zl!#! tüm açıklı#ıyla gözler önüne sermekted!r.

Yüksek nüfus artı"ı, !"gücü sunumunu artırmaktadır. Bu artı"a yanıt verecek 
çalı"ma alanı yaratab!lecek yen! yatırımlar gerçekle"t!rmek ço#u kez kaynak yeter-
s!zl!#!nden dolayı gerçekle"t!r!lememekted!r.

Bu yüzden, gel!"mekte olan ülkeler, artarak süren !"s!zl!k sorunuyla kar"ı kar-
"ıya kalmaktadır. Nüfus artı"ındak! yüksekl!k, b!r yandan tüket!m e#!l!m!n! artırıp 
üretmeden tüketmeye, öte yandan yatırımlara aktarılacak fonların azalmasına, ya-
tırımların n!tel!kler!n! etk!leyerek, kaynakların, k!"!ler!n ya"am düzeyler!n! ve top-
lumun gönenc!n! yükseltecek ekonom!k yatırımlar yer!ne demograf!k yatırımlara 
yönelmes!ne neden olmaktadır.

Nüfus artı" hızının yüksek olması sa#lıksız b!r kentle"men!n de temel neden!-
d!r. Nüfus artı"ı özell!kle kırsal alanda daha yo#un b!ç!mde ya"anmaktadır. Kırsal 
alandak! bu yo#un artı", ekonom!k nedenlerle ve özell!kle 1980’lerden sonra gü-
venl!k neden!yle kentlere do#ru hareketlenm!"t!r.



Kentlerde ya"ayanlar 1935’te nüfusun 23,5’!n! olu"tururken, 1997’de bu oran 
yüzde 65’e yükselm!"t!r. Sa#lıksız kentle"me, ekonom!k ve sosyal b!rçok sorunu 
b!rl!kte get!rmekted!r. Kent yerle"meler!nde ya"ayan !nsanların farklı kültürel n!te-
l!kler! ve ya"am b!ç!mler! !k!l! toplum yapısının olu"masına neden olmu"tur. Kent-
lerdek! çarpık yapıla"ma da bu sa#lıksız kentle"men!n sonucudur.

Ayrıca, kırsal kes!mden gerçekle"t!r!len göç olgusu, üret!m!n dü"mes!ne ne-
den olmu"tur. Nüfusunun büyüklü#ünü, artı" hızını, co#raf! da#ılımını ve n!tel!-
#!n! etk!leyerek toplumun öngörülen ereklere ula"masını sa#lamak ve ekonom!k 
gel!"m!"l!k düzey!n! artırmak olanaklıdır. Bunun !ç!n, !y! hazırlanmı" programlar-
la olu"turulan nüfus pol!t!kalarına gereks!n!m vardır. Nüfus planlamasını gerçek-
le"t!r!p nüfus artı"ı denet!me alınmadan büyük projeler! ya"ama geç!rme olana#ı 
yoktur.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Konu"mamın ba"ında da !"aret ett!#!m g!b!, ça#da" demokras!lerde devlet, 

b!rey !ç!n vardır. Devlet, yurtta"ına h!zmet götürmek, onun gereks!nmeler!ne ya-
nıt olacak uygulamalarda bulunmak ve toplumsal ya"antıyı düzen !ç!nde !"leyecek 
b!ç!mde örgütlenmek durumundadır. Bu ba#lamda, devlet!n toplumsal ya"amdak! 
rolünün, vatanda"ımızın saygısını pek!"t!recek b!r etk!nl!k düzey!ne ula"tırılması 
yönünde Türk!ye’n!n devlet yapısında gerekl! düzenlemeler!n yapılması gerekmek-
ted!r. Bürokrat!k !"lemler!n azaltılıp kolayla"tırılması ve dolayısıyla çabukla"tırıl-
masına gereks!nme vardır.

Günümüzde, kamu yönet!m!ne yönelt!len temel ele"t!r!ler; ver!ms!zl!k, yava"-
lık, kaynak kullanımında savurganlık, a"ırı merkez!yetç!l!k, kadrolarda "!"k!nl!k, 
halkla !l!"k!lerde yeters!zl!k, de#!"en ko"ullara uyum sa#lama esnekl!#!nden ve yö-
netsel saydamlıktan yoksunluk, görev, yetk! ve sorumluluk denges!n!n !y! kurula-
mamı" olması, e"güdüm eks!kl!#! g!b! konular üzer!nde odaklanmaktadır. Dünya 
genel!nde ve ülkem!zde ya"anan sosyo-ekonom!k gel!"meler !le b!l!m ve teknolo-
j!dek! hızlı de#!"!m, uluslararası rekabet ve küreselle"me olgusunun da etk!s!yle, 
kamu yönet!m!n!n merkezî ve yerel düzeydek! örgütlenmes! ve !"ley!"!n!n yen!den 
düzenlenmes!n! zorunlu kılmakta, kamu yönet!m anlayı"ını, !"ley!"!n!, !nsan kay-
naklarını, b!l!msel ve teknoloj!k gel!"meler! bütüncül b!r yakla"ımla ele alan, köklü 
b!r de#!"!kl!#! gerekt!rmekted!r.

Kamu yönet!m!n!n yen!den düzenlenmes!nde öncel!kle devlet!n b!r bütün 
olarak !"lev!n!n, do#rudan, dolaylı, gözet!c!, denetley!c!, yol göster!c! ya da !zley!c! 
olacak b!ç!mde yer alaca#ı etk!nl!kler!n bel!rlenmes! gerekmekted!r.

Ça#ın teknoloj!k gel!"meler!ne, h!zmet!n kapsamı ve yürütülü" b!ç!m!ne 
!l!"k!n yen! anlayı"lar ve gereks!nmelere göre kamu yönet!m!n!n tümüyle gözden 
geç!r!lerek, etk!nl!k, ver!ml!l!k, açıklık g!b! !lkeler çerçeves!nde yen!den düzenlen-
mes!, devlet!n öneml! konularından b!r!n! olu"turmaktadır.

Devlet!n etk!nl!#!n!n artırılmasında öneml! b!r ö#en!n, devlet memurlarının 
özlük haklarına !l!"k!n b!r devlet personel reformunun !ved!l!kle gerçekle"t!r!lmes! 
oldu#unda ku"ku bulunmamaktadır.

Kamuda, norm kadrolara ve nesnel ölçütlere dayalı, gerekl! n!cel!k ve n!tel!k-
te personel çalı"tırmaya yönel!k b!r !"e alma pol!t!kasının !zlenmes!, atamalarda 



meslekî b!lg! ve l!yakat!n esas alınması, çok sayıda ödeme kalem!n! !çeren mevcut 
karma"ık ücret s!stem! yer!ne, e"!t !"e e"!t ücret !lkes!ne dayalı b!r s!steme geç!lerek, 
ücret denges!zl!#!n!n g!der!lmes!, send!kal hakların gel!"t!r!lmes! sa#lanmalıdır.

Anayasanın 127’nc! maddes!nde, yönet!m!n bütünlü#ü !lkes! çerçeves!nde, 
kamu görevler!nde b!rl!#!n sa#lanması, toplum yararının korunması ve yerel ge-
reks!nmeler!n gere#! g!b! kar"ılanması amacıyla, merkezî yönet!m!n yerel yöne-
t!mler üzer!nde !darî vesayet yetk!s!ne sah!p olması öngörülmü"tür.

Yerel yönet!mler, seç!mle olu"turulan, yasalarca bel!rlenm!" yetk!ler!, özel ge-
l!rler!, personel kadrosu, yönet!m b!r!mler!, karar ve yürütme organları bulunan 
özerk kamu tüzel k!"!ler! olarak tanımlanmakla b!rl!kte, Anayasa ve !lg!l! b!rçok ya-
samızdak! kurallarla merkezî yönet!me tanınan yetk!ler, yerel yönet!mler!n yönet-
sel özerkl!#!ne sınırlamalar get!rm!"t!r. Merkezî yönet!m yerel yönet!m arasındak! 
görev da#ılımında, a#ırlık merkezî yönet!mden yanadır. Bu durum d!kkate alına-
rak, yerel yönet!mlere yetk!, malî kaynak ve g!r!"!m gücü verecek b!r yerel yönet!m 
reformundan uzun süred!r söz ed!lmekted!r. Bu yen!den düzenleme çalı"masının 
gec!kt!r!lmeden yapılması önem ta"ımaktadır.

Yerel yönet!mler !ç!nde en küçük b!r!m olan köyler!n !"levler! artırılmalı, ken-
d! kend!ler!ne yeterl! b!r örgütlenmeye kavu"ab!lmeler! !ç!n, özgel!rler!n! artırıcı 
düzenlemeler yapılmalıdır.

$l özel !dareler!n!n yetk!ler!n!, görevler!n!, örgüt yapısını ve bütçe gel!rler!n! 
açıklıkla bel!rleyen yen! b!r yasal düzenleme gerekl!d!r.

Devlet, toplumsal ya"amda gereks!nme duyulan h!zmetler!n tümünü kar"ı-
layab!lecek durumda de#!ld!r. Aslında bunu beklemek de gerçekç! ve do#ru ol-
maz. Ça#da" demokras!lerde, devlet!n h!zmetler!n! tamamlayacak ya da var olan 
bo"lukları dolduracak ve toplumsal denet!m rolü oynayacak s!v!l toplum örgütler! 
ortaya çıkmı"tır. Bu örgütler, demokras!de gereks!nme duyulan ö#eler olmaya ba"-
lamı"lar ve önemler! g!derek artmı"tır. Ülkem!zde de son yıllarda yararlı ve ba"arılı 
çalı"malar yapan s!v!l toplum örgütler!n!n sayısı oldukça artmı" ve s!v!l toplum 
hareket!nde epey yol alınmı"tır. Bu örgütler!n, k!m! konularda, kamuoyuna özlem 
duyulan !lg! ve duyarlılı#ı kazandırmakta etk!l! oldukları mutlulukla gözlenmek-
ted!r. $çten d!le#!m, Türk!ye’de güçlenen s!v!l toplum hareket!ne anayasal güvence 
sa#lanmasıdır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Hukuk devlet! !lkes!n! temel alan demokras!ler!n gücü !le toplumların ula"tı#ı 

ekonom!k gel!"m!"l!k düzey! arasında ko"utluk bulundu#unu görmektey!z.
Demokrat!k toplum, ço#ulcu demokras! !le temel hak ve özgürlükler! !çer-

mekte ve güvenceye almaktadır. Bu ö#elerden b!r!n!n eks!kl!#! ya da !çer!#!n!n ye-
ters!zl!#! toplum düzen!n!n demokrat!kl!#!n!n tartı"ılmasına neden olmaktadır.

Bugün, ekonom!k yönden gel!"m!", ulusal gel!r! yüksek, sanay!le"m!" Batı ül-
keler!nde, demokras!ler!n !"ley!"!nde herhang! b!r sorunla kar"ıla"ılmamaktadır. 
Batı demokras!ler!n!n en büyük özell!#!, temel hak ve özgürlükler !le demokrat!k 
toplum düzen!n!n korunması arasındak! gerekl! dengey! sa#lamı" olmalarıdır. Bu 
dengey! sa#layamayan toplumlarda demokras! yeterl! güvenceden yoksun demek-



t!r. Ekonom!k kalkınmada görecel! olarak ger! kalmı" ülkelerde ya demokras!n!n 
h!ç var olmadı#ını ya da tam !"lemed!#!n!, zaman zaman c!ddî sorunlarla kar"ıla"-
tı#ını görmektey!z. Ekonom!k gel!"!m çabamızın önem!, yalnız halkımızın gönenc! 
yönünden de#!l, fakat demokras!m!z!n daha da güçlenmes! ve sa#lıklı !"ley!"! yö-
nünden de kend!n! h!ssett!rmekted!r.

Devlet, tüm kurum ve kurulu"larıyla b!rl!kte daha sosyal ve daha demokrat!k 
yapılanmalı; sosyal adalete ve demokras!ye, evrensel düzeyde geçerl!l!k kazandı-
rılmalıdır.

Ça#da" demokras!ler, ço#ulcu ve katılımcı özell!kler!yle öne çıkarlar. Katılım-
cılık özell!#!, s!yasal part!ler!, demokras!ler!n vazgeç!lmez ö#es! yapmı"tır. Anaya-
samız da, ça#da" b!r anlayı"la, s!yasal part!ler!n, demokrat!k s!yasal ya"amın vaz-
geç!lmez ö#eler! oldu#unu bel!rtm!"t!r.

Demokras!lerde, çok part!l! ya"am asıldır. Ça#da" demokras!y!, çokpart!l! s!-
yasal ya"amın yarattı#ını söylemek yanlı" olmaz. Demokras!n!n gel!"!m! !le çok 
part!l! s!yasal ya"am b!rb!r!ne ba#lıdır. Demokras!ler, çok part!l! s!yasal rej!m!n 
egemen oldu#u toplumlarda f!l!zlen!p gel!"eb!l!r. Anayasada, s!yasal part!ler!n ön-
ceden !z!n almadan kurulacakları, Anayasa ve yasalar çerçeves!nde etk!nl!kler!n! 
özgürce sürdürecekler! bel!rt!lm!"t!r. Bundan amaç, s!yasal part!ler!n, etk!nl!kte 
bulunurken, eyleml! engellerden ve karı"malardan uzak olmasının sa#lanmasıdır.

Anayasamıza göre, yurtta"lar, s!yasal part! kurma ve yöntem!ne göre part!-
lere g!rme ve part!lerden ayrılma hakkına sah!pt!rler. S!yasal part!ler!n etk!nl!k-
ler!, part! !ç! düzenlemeler! ve çalı"maları, demokras! !lkeler!ne uygun olmalıdır. 
Seçme, seç!lme ve s!yasal etk!nl!kte bulunma, s!yasal part! kurma, s!yasal part!lere 
g!rme ve part!lerden çıkma özgürlükler!, demokrat!k süreçte, s!yasal katılma yö-
nünden son derece öneml!d!r.

S!yasal part!ler!n etk!nl!kler!, çalı"maları ve özell!kle part! !ç! düzenlemeler!-
n!n demokras! !lkeler!ne uygun olması, anayasal gerekl!l!kt!r. Kend! !ç yapılarında 
ve uygulamalarında demokras!n!n gerekler!ne uygun davranmayan, demokrat!k 
kuralları geçerl! ve etk!n kılmayan s!yasal part!ler!n, demokrat!k devlet !lkes!n! 
tüm kural ve kurumlarıyla gerçekle"t!rmes!n! beklemek güçtür.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ya"adı#ımız dünya, özell!kle 1980’l! yıllardan !t!baren çok hızlı b!r de#!"!m 

sürec!ne g!rm!"t!r, önce t!caret, daha sonra sermaye hareketler!n!n serbestle"me-
s!yle ba"layan bu de#!"!m sürec!, b!lg!sayar ve !let!"!m teknoloj!ler!ndek! ba" dön-
dürücü gel!"melerle büyük b!r !vme kazanmı"tır. Küreselle"me olarak adlandırılan 
bu süreç, önce ekonom!k alanda kend!n! gösterm!", daha sonra sosyal ve kültürel 
alanda da etk!l! olmaya ba"lamı"tır.

Özell!kle b!lg!sayar ve b!lg! !let!"!m! teknoloj!ler!n!n gel!"mes!yle, hem üret!-
c!ler hem de tüket!c!ler bakımından b!lg!ye ula"mak çok daha hızlı ve kolay duru-
ma gelm!" ve bunun sonucunda, rekabet ve rekabet ko"ulları da küreselle"m!"t!r.

Küreselle"me olgusu, !nsan hakları, hukukun üstünlü#ü g!b! kavramların 
önem!n!n artmasına, demokras!n!n gel!"mes!ne yol açmaktadır. Bu alandak! gel!"-
meler!n 21’!nc! Yüzyılda daha da artaca#ı, dünya nüfusunun g!derek daha büyük 



b!r kes!m!n!n, demokras!n!n sa#ladı#ı !nsanca ya"ama ve kend!n! gel!"t!rme ola-
naklarından yararlanaca#ı olası sayılmaktadır.

Böyle b!r ortamda ba"lıca !k! ö#e ön plana çıkmaktadır: $nsan ve b!lg!. Bu !k! 
ö#ey! b!r araya get!reb!len ekonom!ler, kalkınma yarı"ında, d!#erler!ne göre daha 
avantajlı duruma geleceklerd!r.

B!r yandan !nsanın s!yasal, hukuksal ve sosyal alanda b!rey olarak önem!, d!-
#er yandan da !y! e#!t!lm!", b!lg! teknoloj!ler!n! kullanab!len, üretkenl!#! yüksek, 
n!tel!kl! !"gücü olarak !nsan ö#es!n!n kalkınma sürec!ndek! rolü artmaktadır. O 
halde, bu !k! ö#eye a#ırlık veren kalkınma stratej!ler! 21’!nc! Yüzyılda ba"arılı ola-
caktır; yan!, demokrat!k, sosyal ve hukuksal de#erler s!stem!n! gel!"t!ren, bu s!s-
temde yaratıcı dü"ünceye sah!p b!reyler yet!"t!ren, bu b!reyler!, b!l!msel, teknoloj!k 
gel!"meler! !zleyecek, hatta, bu gel!"melere katkıda bulunab!lecek b!r e#!t!m s!ste-
m!yle destekleyen, ba"ta b!lg! ve !let!"!m teknoloj!ler! olmak üzere, kalkınma !ç!n 
gerekl! ekonom!k, sosyal ve kurumsal altyapıyı kuran ve b!l!m ve teknoloj! alanın-
dak! ara"tırma, gel!"t!rme etk!nl!kler!ne a#ırlık veren ülkeler, kalkınma yarı"ında, 
bu ko"ullan sa#layamayan ülkelerle arayı açacaklardır.

Bununla b!rl!kte, küreselle"men!n en bel!rg!n özell!#!, gel!"m!" ülkeler!n daha 
hızla gel!"mes!ne kar"ılık, ger! kalmı" ülkeler!n daha da ger! kalması, dünyanın 
varsıl ve yoksul kes!mler! arasındak! uçurumun g!derek gen!"lemes!d!r.

Ülkeler, küreselle"men!n olumlu yanlarından daha çok yararlanmak, olum-
suz etk!ler!n! de en aza !nd!rmek !ç!n, b!r yandan ulusal pol!t!kalar olu"turmaya 
çalı"ırken b!r yandan da, son B!rle"m!" M!lletler Genel Kurulunun kanıtladı#ı g!b!, 
uluslararası düzlemde ortak çözüm arayı"ına g!rmekted!rler.

Y!rm!nc! Yüzyıl sona ererken dünya küreselle"me olgusuyla kar"ı kar"ıya kal-
mı"tır. So#uk sava"ın sona ermes! uluslararası pol!t!ka alanında bu sürec! hızlan-
dırmı"tır. Küreselle"me, devletler ve uluslar !ç!n yen! sorunlar yaratmı"tır. Ancak, 
aynı zamanda yen! olanakların, fırsatların ortaya çıkmasını da sa#lamı"tır. Bugün 
öneml! olan, küreselle"men!n herkes !ç!n yararlı sonuçlar do#urmasını, bu süreç-
ten herkes!n yararlanmasını sa#lamaktır.

Dünya gündem!n!n son y!rm! yıllık bölümünü !"gal eden küreselle"me olgu-
su, dünya ülkeler!n!n s!yasal ve ekonom!k bütünle"mes!n! amaçlayan yen! b!r dün-
ya düzen!n! anlatmaktadır. Ku"kusuz, gel!"en dünya düzen!n!n dı"ında kalınması 
do#ru görülemez. Ancak, ulusal egemenl!k ve ulus devlet n!tel!kler!nden ödün 
ver!lmeden, dünya uluslar toplulu#unun e"!t haklara sah!p onurlu b!r üyes! g!b! 
davranılması, anayasal düzen!n gere#!d!r.

Son yıllarda uluslararası örgütlenmeler!n ve b!rl!kler!n ortaya çıkmasıyla ül-
keler!n ba#ımsızlık kavramı üzer!nde k!m! de#!"!kl!kler olaca#ı beklent!s! do#mu"-
tur. Küreselle"me ve buna ba#lı uluslar arası örgütlenmeler, ba#ımsızlıkta a"ınma-
ya da ulusal egemenl!#! zedeleme anlamında alınamaz.

Bu kavramlar, ülkeler!n ortak !nsanlık !deal! do#rultusunda b!rb!rler!ne kar-
"ılıklı olarak aynı ölçüde gösterd!kler! özver! ve anlayı" sonucu gerçekle"t!r!len 
olguları, varılan uluslararası boyutu anlatır. Bu nedenle, devletlerarası !l!"k!ler ve 
!"b!rl!kler!, ba#ımsızlı#ın ortadan kaldırılması ve ulusal egemenl!kten vazgeç!lmes! 
anlamına gelmemekted!r.



Ulusal egemenl!#!n geçerl! olab!lmes! ve ba#ımsızlıktan söz ed!leb!lmes! !ç!n 
öneml! olan nokta, dı"!l!"k!ler! düzenlerken, devlet!n karar verme yetk!s!n! elden 
çıkarmayacak dengey! koruyab!lmekt!r.

Devlet!n gelece#! üzer!nde do#rudan etk!s! olan ya"amsal önemdek! karar-
larda, yabancıların karı"masını önley!c! kuralların get!r!lmes!, ba#ımsızlı#ın ko-
runması yönünden zorunludur. Türk!ye, a#ır güncel ekonom!k sorunlarına çözüm 
aramanın yanında, dünyada ya"anan hızlı teknoloj!k de#!"!m sürec!ne uyum san-
cıları çek!yor.

Cumhur!yet!n kurulu"u sonrasında, gel!"m!" ülkeler! yakalamayı, g!derek on-
lardan üstün duruma gelmey! ekonom!k ve toplumsal pol!t!kaların temel! yapan 
Türk!ye, son Avrupa B!rl!#! adaylı#ıyla bu do#rultusunu sürdürmeye çalı"makta-
dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün özenle vurguladı#ı ça#da" uygarlık düzey!n! yaka-
lama, g!derek onu geçme amacına da, y!ne O’nun bel!rtt!#! g!b!, ça#da" b!l!m ve 
tekn!#!n yol göster!c!l!#!nde ula"aca#ız. Bu nedenlerle, Türk!ye, küreselle"men!n 
olası zararlarını en aza !nd!rmey!, buna kar"ılık yararlarını artırmayı !çeren ulusal 
b!r pol!t!ka !zlemel!d!r.

Türk!ye, ekonom!, t!caret, !let!"!m, çevre ve dı"pol!t!ka g!b! alanlarda küre-
selle"men!n yarattı#ı olanaklardan yararlanab!lecek ve ortaya çıkan yen! sorunla-
rın üstes!nden geleb!lecek b!ç!mde hazırlıklı bulunmak zorundadır. Günümüzün 
dünyası, tıpkı b!reyler g!b!, ulusların da kend!ler!n! sürekl! olarak yen!lemes!n!, 
gel!"t!rmes!n! gerekl! kılmaktadır. Türk!ye’n!n, yet!"m!" !nsan gücü ve zeng!n kay-
naklarıyla, bu gel!"!m!n! ba"arıyla gerçekle"t!r!p, yen! b!nyılda en !ler! ülkeler ara-
sında yer!n! alaca#ına ku"kum yoktur.

Son b!r yıl boyunca, ülke ekonom!s! b!r d!z! olumlu ve olumsuz gel!"meye 
tanıklık etm!"t!r. Ülke, b!r yandan Marmara Bölgem!zde ya"anan depremler!n 
yaralarını sarmaya u#ra"ırken, b!r yandan da oldukça a#ır b!r ekonom!k !st!krar 
programının uygulanmasını ya"amaktadır. Bu sırada, Avrupa B!rl!#!ne aday üyel!k 
yolunun açılması ve enerj! alanında uluslararası anla"maların yapılması, ekonom! 
!ç!n yen! olanaklar ve sorumluluklar yaratmaktadır. Ulusal çıkarlar önde tutularak, 
dünyadak! gel!"melere, özell!kle de Avrupa B!rl!#!ne uyum sa#lanması !ç!n, yasal 
ve kurumsal düzenlemeler yapılması gerekmekted!r.

Bugün, k!"! ba"ına gel!r!m!z 3 b!n doların altındadır; yüksek oranda !"s!zl!k, 
gel!r da#ılımında a"ırı denges!zl!k, bölgelerarası gel!"m!"l!k farkının daha da art-
ması, tasarruf ve yatırım yeters!zl!#! ya"anmaktadır. Üret!m ve h!zmet sektörler!n!n 
uluslararası pazarlarda rekabet edeb!lecek etk!nl!k ve ver!ml!l!k düzey!n! yakalama 
çabaları sınırlı kalmaktadır. Teknolo!j!k yeterl!l!#!m!z! güçlend!rme yönünde ye-
terl! atılımlar yapılamamı"tır. $ç ve dı" borç yükü a#ırdır. Yıllardır ya"anan yüksek 
oranlı en%asyondan kurtulmanın kolay olmayaca#ı anla"ılmaktadır. Sa#lıklı b!r 
gel!r-g!der yapısına kavu"turulamayan devlet bütçes!, ba"ta e#!t!m, adalet, sa#lık 
ve ula"tırma olmak üzere, en temel kamu h!zmetler!n!n toplumun gereks!nmeler! 
ölçüsünde kar"ılanmasına olanak vermemekte, yeters!z kalmaktadır.

Tüm bu olumsuzluklara kar"ın, genç ve dev!ngen nüfusu ça#da"la"mayı amaç 
ed!nen, !ler!ye bakan, g!r!"!mc! toplumsal yapısı, sanay!le"me düzey!, ço#u sektör-
lerde dı" pazarlarda rekabet etme ba"arısı, bulundu#u co#rafyanın sa#ladı#ı do#al 
kaynakları, tar!hsel ve kültürel b!r!k!m!n!n ola#anüstü zeng!nl!#!, la!k sosyal hu-



kuk devlet! temel!ne dayalı b!r demokras!y! ya"atmada gösterd!#! d!renme gücüyle 
Türk!ye, ekonom!k olarak da gelece#e büyük umutlarla bakılması !ç!n yeterl! do-
nanıma sah!pt!r.

Son yıllarda kalkınma ve gel!"me kavramları yen! boyutlar kazanmı"tır. Daha 
önce, genell!kle ulusal gel!r, k!"! ba"ına dü"en ulusal gel!r g!b! ölçütlerle açıklanan 
kalkınmı"lık kavramı, artık !nsan ö#es!ne daha fazla a#ırlık ver!lerek tanımlanma-
ya çalı"ılmakta ve bu ba#lamda ya"am kal!tes! kavramı önem kazanmaktadır. Top-
lumu olu"turan !nsanların yararlandı#ı, e#!t!m, sa#lık, sosyal güvenl!k g!b! h!zmet-
ler!n ve tem!z !çme suyu, kanal!zasyon, konut, !ç!nde ya"anılan çevre g!b! çe"!tl! 
altyapı h!zmetler!n!n n!tel!k ve n!cel!kler! ve bu h!zmetlerden toplumun yararla-
nab!lme dereces! g!b! göstergeler, ulusal gel!r düzey! !le b!rl!kte ya"am kal!tes!n! 
bel!rleyen temel ö#eler olmaktadır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülke ekonom!s!, 1998’!n !k!nc! yarısından ba"layarak, b!r küçülme sürec! ya-

"amı"; toplam ulusal üret!m, 1999’da, b!r öncek! yıla göre, yüzde 6,4 oranında azal-
mı"tır. B!r ba"ka anlatımla, ekonom!, ulusal gel!r hesaplarının düzenl! tutuldu#u 
yılların en a#ır üret!m ve gel!r dü"ü"üne tanıklık etm!"; deprem ve !st!krar progra-
mı, bu sırada gündeme gelm!"t!r. (FP ve DYP sıralarından Alkı#lar)

Ülke ekonom!s!, bu yılın ba"larında uygulamaya konulan !st!krar önlemle-
r!yle b!r onarım sürec! ya"amaktadır. $st!krar sınırlamalarına kar"ın, toplam ulu-
sal üret!m!n 2000 yılının !lk üç ayında yüzde 4,2; !k!nc! üç ayında da yüzde 4,3 
oranında büyümes! olumludur ve ekonom!n!n gelece#! !ç!n umut ver!c!d!r. (MHP 
sıralarından Alkı#lar)

Ancak, ekonom!n!n büyümes!n!n alt sektörlerdek! durumu !ncelend!#!nde, 
yılın !lk altı ayında tarım ve sanay! sektörler!ndek! büyümen!n toplam !çer!s!ndek! 
payının dü"ük olması, !n"aat sektöründeyse eks! büyüme ya"anmı" olması d!kkat 
çek!c!d!r. Ver!lere göre, !lk altı ayda ekonom!n!n hızla büyüyen kes!mler!, dı"alım 
yüzde 29,6 ve t!caret yüzde 10,4’tür. Ula"tırma, haberle"me ve d!#er h!zmet sektör-
ler! de ülke ortalaması dolayında b!r büyüme göstermekted!r.

Ekonom!k büyümen!n sektörel durumu !le sektörler!n çalı"an sayılarının 
kar"ıla"tırılması, çok kabaca da olsa gel!r da#ılımını göster!r. 1999 ve 2000 yılla-
rı ver!ler! !ncelend!#!nde, toplam !"gücünün yüzde 60 dolayındak! b!r bölümünü 
olu"turan tarım, sanay! ve !n"aat çalı"anlarının ekonom!n!n büyümes!nden, d!#er 
sektörlere göre, daha az pay aldıkları gözlenmekted!r.

Sonuç olarak, ekonom!n!n “gerçek üret!c!” den!len tarım, sanay! ve !n"aat sek-
törler!n!n gel!r artı"ının yava"lı#ı, son b!r yıl boyunca gel!r bölü"ümünün bu sek-
törlerde çalı"anların zararına olarak de#!"t!#!n! kanıtlamaktadır den!leb!l!r. (DYP 
sıralarından bravo sesler", alkı#lar; FP sıralarından Alkı#lar)

Gel!r da#ılımının üret!c! sektörler!n zararına bozuldu#unun b!r ba"ka göster-
ges! tarım üret!c!ler!n!n durumudur. Son b!r yıl boyunca ç!'ç!ler!n sattı#ı ürünle-
r!n f!yatı en%asyon oranının yüzde 20-25 altında kalmaktadır. (DYP sıralarından 
Alkı#lar) Ç!'ç!ler!n gel!r! en%asyona yen!k dü"mekted!r.

Ç!'ç!ler!n satın aldı#ı akaryakıt, gübre g!b! k!m! g!rd!ler!n f!yat artı"ı da 
ortalama en%asyonun çok üzer!nded!r. Ek olarak, b!rçok ürünün satı"ında ürün 



bedeller! zamanında ödenememekte, ç!'ç!ler geç ödeme neden!yle ayrıca kayba 
u#ramaktadır. (FP ve DYP sıralarından Alkı#lar)

Özetle, ekonom!n!n büyümes! çok olumlu olmakla b!rl!kte, bu büyümen!n 
üret!m sektörler! yönünden sa#lıklı olmasına ve gel!r da#ılımının g!derek bozul-
masına yol açmamasına özen göster!lmes! önem ta"ımaktadır.

Ekonom!n!n tarım, sanay! g!b! üret!m sektörler!n!n toplam sab!t sermaye 
yatırımlarından aldı#ı pay son yıllarda azalma e#!l!m! göstermekted!r. Gelenek-
sel olarak kamu yatırımlarından yüzde 10’un üzer!nde pay alan tarım sektörünün 
bu payı 1998-1999’da yüzde 8’lere dü"mü"tür. Kamu kes!m! !malat sanay!mden el 
çekmekte; ancak, bu bo"luk özel sektör tarafından doldurulamamaktadır. Özel sek-
törün toplam yatırımları !çer!s!ndek! !malat sektörünün payı, 1996’da yüzde 26,2; 
1997de yüzde 22,9’dan, son !k! yıl, yüzde 20’lere dü"mü"tür. Kısaca, ekonom!n!n 
üret!m sektörler!n!n yatırım payı azalmaktadır. Gerçekte, son !k! yıl boyunca özel 
sektörün toplam yatırımları, sab!t f!yatlarla azalmaktadır. Azalma oranı, b!r öncek! 
yıla göre 1998’de yüzde eks! 3,8; 1999’da da eks! 11,6’dır. Aynı yıllarda kamu yatı-
rımları yüzde 4-5 dolayında da olsa artmı"tır.

Devlet $stat!st!k Enst!tüsü ver!ler!ne göre, ekonom!de !st!hdam ed!lenler!n 
toplamı, 1999 N!sanında 21 m!lyon 590 b!n’den 2000 yılının !lk üç aylık dönem!nde 
19 m!lyon 6 b!ne dü"mü"tür. Ver!ler!n kanıtladı#ı acı gerçek, son b!r yılda 2 m!lyon 
584 b!n k!"!n!n daha !"s!z kaldı#ıdır. $"gücüne katılma oranına !l!"k!n varsayımlar 
b!r yana, !"s!zl!k oranı artmı", 7,9’dan 8,3’e yükselm!"t!r; eks!k !st!hdamla b!rl!kte, 
bu oran yüzde 17,4’ü bulmaktadır. (DYP sıralarından Alkı#lar)

Burada, b!r noktanın altı özenle ç!z!lmel!d!r. Ülkem!zde, l!se ve yüksekokul 
b!t!ren, yan! e#!t!ml! gençler arasında !"s!zl!k oranı, ülke ortalamasının çok üze-
r!nded!r. Gerçekten de, 2000 yılı ver!ler!yle, e#!t!ml! gençler arasında !"s!zl!k ora-
nı yüzde 23,7’d!r; eks!k !st!hdamla b!rl!kte bu oran, yüzde 31,6’ya yükselmekted!r. 
Ülke ekonom!s!, geçerl! ücretten !" !steyen her üç e#!t!lm!" gençten b!r!n! !"s!z bı-
rakmaktadır. Bu, yalnız, gençler! k!"!l!ks!z kılmakla kalmamakta, e#!t!me büyük 
paralar harcayan a!leler!n! de yıkıma sürüklemekted!r. Bu büyük yaranın, e#!t!m 
düzen!nden ba"layan ve ekonom!n!n yen! !" alanları yaratmasına uzanan b!r d!z! ek 
önlemle b!rl!kte ele alınması gerekmekted!r.

$"s!zl!k sorunu, toplumumuzu, hem ekonom!k hem sosyal yönden çok olum-
suz etk!lemekted!r; ekonom!k yönden, mevcut !"gücünün kullanılmaması, dola-
yısıyla üret!m düzey!n!n dü"ük kalmasına neden olmaktadır; sosyal yönden de, 
b!reyler!n geç!mler!n! !nsanca sa#layab!lecek b!r !" bulamamaları, gelece#e umutla 
bakamamalarına, mutsuz ve karamsar olmalarına yol açmaktadır. Ekonom!n!n 
temel! üret!md!r. Üretmeyen, üret!m!n! artıramayan ülke, ekonom!k yönden kal-
kınamaz. Toplumun ula"tı#ı ekonom!k kalkınma düzey! !le demokras! ve hukuk 
devlet! !l!"k!s!n! gözardı edemey!z. Ülkedek! demokras!, e#!t!m, sa#lık ve hukuk 
düzey! de, k!"! ba"ına dü"en gel!rle orantılıdır. Güçlü b!r ekonom!k yapı, demok-
ras!n!n de, e#!t!m!n de, adalet!n de güvences!d!r. Bu nedenle, ülkem!zde, e#!t!m, 
sa#lık, adalet ve demokras! düzey!n!n yükselt!leb!lmes! !ç!n her etk!nl!k alanında 
üret!m! ve böylece k!"! ba"ına dü"en gel!r! artırarak, ekonom!k gel!"m!"l!k düze-
y!m!z! yükseltmek zorundayız. Üretmeyen ve üret!m!n! artırmayan k!"! veya ulus 
yoksulluktan kurtulamaz.



Avrupa B!rl!#!ne uyum çalı"malarının ba"latıldı#ı dönemde Türk!ye’n!n s!-
yaset!nde, !darî yapılanmasında ve ekonom!s!nde öneml! dönü"ümler yapması 
gerekmekted!r. Türk!ye’n!n küreselle"en dünyada yer!n! alab!lmes!, toplumun gö-
nenç, huzur ve mutlulu#u buna ba#lıdır. $nsan hak ve özgürlükler!n! korumada, 
yolsuzlukla sava"ımda, adalet! sa#lamada ger! kalmamalıyız. Yolsuzluk ekonom!-
s!n!n zeng!nler üretmes!ne ve bunların ülkede etk!nl!k kazanmasına olanak ver!l-
memel!d!r,. (FP ve DYP sıralarından Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ekonom!k alanda ya"adı#ımız sıkıntıların ortaya çıkmasına ve çözümün ge-

c!kmes!ne ve sonuç olarak Türk Ulusunun gönenç düzey!n!n hak etm!" oldu#u 
düzey!n altında kalmasına yol açan nedenler!n ba"ında, 25 yılı a"kın b!r süred!r 
ya"amakta oldu#umuz yüksek en%asyon ve ekonom!k !st!krarsızlık gelmekted!r. 
B!rkaç yıl dı"ında, son 25 yıldır Türk ekonom!s! yüzde 60’lar !le yüzde 100’ler ara-
sında de#!"en b!r yapısal en%asyon sürec! !ç!nde bulunmaktadır. Bu süreç, b!r yan-
dan gel!r da#ılımını dargel!rl!ler aleyh!ne bozarken, d!#er yandan da ekonom!n!n 
üretkenl!#!n! azaltmakta ve uzun vadede daha yüksek büyüme hızlarına ula"ılab!l-
mes!n! engellemekted!r.

Uygulanmakta olan $st!krar Programının esas amacı da, en%asyonu dü"ür-
mekt!r. F!yat !stat!st!kler!, en%asyonu dü"ürme amacına ula"ılması !ç!n daha çok 
çaba göster!lmes! gerekt!#!n! !"aret etmekted!r; ancak, en%asyonla sava"ımın yükü-
nün, toplumun de#!"!k kes!mler!n!n üzer!ne, bunların ekonom!k gücüne göre den-
gel! da#ıtılmasına özen göster!lmel!d!r. Dar ve sab!t gel!rl!ler üzer!ndek! en%asyon 
baskısının azaltılması yer!nde olacaktır.

Ekonom!n!n !st!krara kavu"ması amacıyla bundan sonra alınacak önlemler!n 
de#!"!k kes!mler arasında sa#lanacak b!r toplumsal uzla"maya dayandırılması ye-
r!nde olacaktır. Böyle b!r toplumsal uzla"ma, yalnız programın ba"arısı !ç!n de#!l, 
toplumsal gönenc!n güçlend!r!lmes! yönünden de yararlı olacaktır.

Uzun vadede ba"arılı olacak b!r kalkınma stratej!s! toplumun tüm kes!mler! 
tarafından üzer!nde ana hatlarıyla uzla"ılmı", ben!msenm!" b!r stratej! olmak zo-
rundadır. Bu açıdan, özel sektörün, s!v!l toplum örgütler!n!n, !"ç! ve !"veren kes!m-
ler!n!n katılımının sa#lanması, pol!t!kaların kararlı ve tutarlı b!r b!ç!mde uygulan-
ması açısından çok öneml!d!r. Bu katılım sürec!n!n toplumumuz !ç!n uzun vadede 
en yüksek faydayı sa#layacak ortak b!r noktada bulu"ab!lmes! !ç!n, her kes!m!n 
kend! kısa vadel! çıkarlarını gözetme yer!ne, uzun vadede tüm toplumun çıkarları-
nı gözeten ve ekonom! b!l!m!n!n temel kurallarını d!kkate alan b!r yakla"ım !ç!nde 
olmaları önko"uldur. Türk!ye’n!n ula"mı" oldu#u toplumsal ve kurumsal gel!"m!"-
l!#! ve demokras! gelene#! bu ko"ulu yer!ne get!reb!lecek düzeyded!r.

Dı" t!carette, d!kkat ed!lmes! gereken b!r gel!"me gözlenmekted!r. 2000 yılının 
!lk altı aylık dönem!nde 1999’un aynı dönem!ne göre dı"satım yüzde 4,5 artarak 
13,4 m!lyar dolara, dı"alım yüzde 36 artarak 25 m!lyar dolara yükselm!"t!r. 1999’un 
Ocak-Haz!ran dönem!nde 5,6 m!lyar dolar olan dı"t!caret açı#ı, 2000 yılının ocak-
haz!ran dönem!nde yüzde 107,5 oranında b!r artı"la 11,6 m!lyar dolar olmu"tur. 
Petrol f!yatlarındak! artı"ın da katkısıyla dı"t!caret açı#ı büyümekted!r. Bu dı"t!ca-
ret açı#ı konusunda öneml! b!r gösterge sayılan dı"satımın dı"alımı kar"ılama oranı 
1999’un !lk altı aylık dönem!nde yüzde 69,4’ten 2000 yılının aynı dönem!nde yüz-



de 53,4’e dü"mü"tür. Dı"t!caret açı#ının g!derek büyümes!, ekonom!n!n önündek!.
öneml! güçlüklerden b!r!d!r.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Gel!r ve g!derler!yle dengel! ve sa#lıklı b!r bütçe yapısı, ekonom!k !st!krarın en 

öneml! dayanaklarından b!r!d!r. Yıllarca sürdürülen bütçe açıkları, a#ır ko"ullarda 
!ç ve dı" borçlanmaya neden olmu" ve ekonom!y! sık sık bunalıma sürüklem!"t!r. 
Son yıllarda bütçe d!s!pl!n! amacıyla alınan önlemler bu yönden olumludur. An-
cak, konunun b!r de bütçe gel!rler! yönü vardır. Bütçe gel!rler!n!n esasını verg!ler 
olu"turur.

Türk!ye’n!n verg! yapısı, verg!lemen!n temel !lkeler!nden uzaktır. Verg!ler, az 
gel!rl!den az, çok gel!rl!den çok oranda alınmalı; ekonom!k etk!nl!kler! özend!rme-
l!, etk!n ve ver!ml! olmalıdır.

Varlıklı !le yoksulu ayırmayan, bu nedenle de, verg!ler!n en adalets!z türü olan 
dolaylı verg!ler!n toplam verg!ler !ç!ndek! payı yüzde 60’lardadır. (FP ve DYP sıra-
larından Alkı#lar) Öncel!kle, bu durumun düzelt!lmes! yer!nde olacaktır.

D!#er olumlu yanları yanında, kayıtdı"ı ekonom!k faal!yetler! kayıt altına ala-
cak olan 1998’de çıkarılan Verg! Yasasının tümüyle uygulanmasından vazgeç!lme-
s!n!n, verg! adalets!zl!#!n! daha da a#ırla"tıraca#ı söyleneb!l!r.

Verg! yükünün, toplumun de#!"!k kes!mler! üzer!nde, onların gel!r!ne göre 
dengel! da#ıtıldı#ı da söylenemez. Ücretl! ve maa"lıların, toplam ulusal gel!rden 
aldıkları pay, en son ver!lerle, yüzde 25-30’lar düzey!nded!r. Buna kar"ılık, bu ke-
s!m!n verg! yükü, toplam verg!ler!n yüzde 60’ı dolayındadır. Bu denges!zl!#!n g!-
der!lmes! gerek!r.

Ek olarak, büyük boyutlara ula"tı#ı bel!rt!len verg! kaçak ve kayıplarının or-
tadan kalkması !ç!n gerekl! önlemler alınmalıdır. Ülkem!zde verg! yükü, b!r ba"ka 
anlatımla, toplam ulusal gel!rden verg! olarak alınan pay, Avrupa B!rl!#! ülkeler!ne 
göre çok azdır; ortalama olarak onların yarısı dolayındadır. Bu durum, öncel!kle 
bütçe açıklarına ve devlet!n a#ır ko"ullarda borçlanmasına neden olmaktadır. Büt-
çe gel!rler!n!n yeters!zl!#!, sonuçta, kamu h!zmetler!ne yansımakta, adalet, e#!t!m 
ve sa#lık g!b! temel kamu h!zmetler!ne dah! bütçeden yeterl! kaynak ayrılamamak-
tadır.

Bugünlerde, gelecek yılın bütçe hazırlıkları yapılmaktadır. Hükümet!m!z, 
2001 yılı bütçes!n!, 2000 yılı bütçes! dolayında tutaca#ını açıklamı"tır. En%asyonla 
sava"ım bakımından böyle b!r yakla"ım gerekl!d!r; ancak, 2001 bütçes!n!n geçen 
yılın düzey!nde tutulması, kamu h!zmetler!n!n, gerçek anlamda ya da reel olarak, 
en%asyon oranında daraltılması demekt!r.

En%asyonla sava"ım gerekçes!yle de olsa, bütçe sınırlamasının, en azından 
adalet, sa#lık ve e#!t!m g!b! temel kamu h!zmetler!nde uygulanmaması yer!nde 
olacaktır.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye, özelle"t!rme konusunda çok daha açık b!r tutum serg!lemel!d!r. On-

be" yıl boyunca uygulanmakta olan özelle"t!rmen!n yasal ve kurumsal düzenleme-
ler!nde öneml! eks!kl!kler, yeters!zl!kler vardır.



Kamu yararı, ülken!n uzun döneml! gel!"mes!, k!m! stratej!k üret!m ve h!z-
met b!r!mler!n!n kamu !"letmes! olarak kalmasını gerekt!reb!l!r. Bölgesel gel!"me 
!ç!n gerekl! g!r!"!mler!n de kamu !"letmes! olarak kalmasında yarar olab!l!r; ancak, 
eldek! kamu !"letmeler!n!n ekonom!n!n kurallarına göre ve özerk yönet!lmeler!, 
etk!n ve ver!ml! çalı"malarının sa#lanması gerek!r.

Özelle"t!rme gel!rler!n!n, bütçe açıklarının kapatılması ya da devlet borçları-
nın ödenmes! amacıyla kullanılmasından kaçınılması uygun olur. Özell!"t!rme ge-
l!rler!, yen! yatırımlara dönü"türülmel!d!r. Ülken!n b!l!m ve teknoloj! yeterl!l!#!n!n 
güçlend!r!lmes!, bölgesel gel!"me, ula"ım ve !let!"!m altyapısıyla, e#!t!m ve sa#lık 
g!b! !nsana yönel!k yatırımlara öncel!k ver!lmes! dü"ünülmel!d!r.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
B!l!m ve teknoloj! alanındak! hızlı gel!"meler, ulusal ekonom!k ve toplumsal 

gel!"mem!z!n yen! ko"ullara göre b!ç!mlend!r!lmes!n! zorunlu kılmaktadır. Günü-
müzde, yalnız sermaye ve !"gücünün sayısal büyümes!, ekonom!k gel!"mey! sa#la-
maya yetmemekted!r.

Bunlara ek olarak, toplumun b!l!m ve teknoloj! yeterl!l!#!n!n güçlend!r!lme-
s!, kurumla"ma, kamu yönet!m!n!n yolsuzluktan uzak, etk!n ve ver!ml! çalı"ması, 
tar!hî ve kültürel de#erler!n korunması ve çevre duyarlılı#ı uzun döneml! gel!"me-
n!n ve ça#ı yakalamanın ana ö#eler!d!r.

Küreselle"me kar"ısında, özell!kle gel!"m!" ülkeler, kend! çıkarlarını korumak 
amacıyla, ulusal yen!l!k pol!t!kaları !zlemekted!r. Devlet!n ekonom!dek! yer!, yıllık 
ulusal gel!rden bütçeye ayrılan pay azalmamakta; g!derek, b!l!m, teknoloj! ve e#!-
t!m altyapısını güçlend!recek yönde artırılmaktadır.

Yapılan ara"tırmalar, gel!"mekte olan ülkeler!n, gel!"m!" ülkelere yet!"mes!n!n 
ya da onları yakalamasının, öyle kend!l!#!nden, yalnızca p!yasa ko"ullarına daya-
lı olarak gerçekle"emeyece#!n! kanıtlamaktadır. Ülkeler, bu amaçla, ulusal yen!l!k 
programları gel!"t!rmekte, b!l!nçl! b!r kalkınma yakla"ımı serg!lemekted!r. Bu sü-
reçte, devlete de yen! görevler dü"mekte, devlet!n gel!"mec! özell!#! yen! b!r düzle-
me ta"ınmaktadır.

Türk!ye, sanay!le"mes!n!n yarı yolundadır ve bu a"amada ortaya çıkan b!l!m 
ve teknoloj!ye dayalı üret!m yöntemler!n! yakalamalıdır. Bu amaca ula"ılması !ç!n, 
ülken!n, b!l!m, teknoloj! ve yen!l!k yeterl!l!#!n!n çok daha güçlend!r!lmes! gerek-
mekted!r.

B!l!m, teknoloj! ve yen!l!k yeterl!l!#!n!n güçlenmes! !ç!n, yerl! ara"tırma ve 
gel!"t!rmeye önem ver!lmes!, en !ler! teknoloj!ler!n alınması ve özümsenmes!yle 
b!rl!kte, bunlara yerl! katkı payının da sürekl! olarak yükselt!lmes!, bunun gerekt!r-
d!#! kurumla"manın sa#lanması, özel-kamu ayırımı yapılmadan tüm ulusal üret!m 
güçler!n!n, b!l!m !nsanlarının, mühend!s ve tekn!syenler!n, !"ç!ler!n ve öbür !" ve 
meslek sah!pler!n!n bu amaçla !"b!rl!#! yapmaları gerekl!d!r.

E#!t!mde b!rl!#! gerçekle"t!ren, !nsanın yaratıcı yetenekler!n! güçlend!rmey! 
amaçlayan ve bütüncül b!r toplumsal ve ekonom!k gel!"me anlayı"ına dayanan 
Atatürk devr!mler!yle, Türk!ye, bu konularda yeterl! tar!hsel deney!m ve b!r!k!me 
sah!pt!r. Öneml! olan, cumhur!yet!n o topyekûn gel!"me, !lerleme ve ça#da"la"ma 



anlayı"ını yen!den ve günün ko"ullarına uygun olarak ya"ama geç!rme beceres!n! 
göstermekt!r.

Türk!ye, b!l!msel ve teknoloj!k gel!"melere daha yüksek oranda katkı yapa-
b!lmel!, daha da öneml!s!, ara"tırma ve gel!"t!rme çalı"malarının sonuçlarını, eko-
nom!k get!r!ye, yen! mal ve h!zmet üret!m!ne ve katmade#ere dönü"türmey! ba-
"armalıdır. Türk!ye’n!n, Avrupa B!rl!#!ne yalnız ucuz !"gücüne dayalı el eme#!yle 
de#!l, bey!n gücüne dayalı eme#!yle g!rmes! gerekl!d!r. B!lg! toplumuna ancak bu 
do#rultuda atılacak ulusal b!l!nçl! adımlarla ula"ılab!l!r. Türk!ye’n!n ekonom!k ve 
toplumsal gel!"men!n önünde g!den ülkeler! yakalaması ya"amsal önemded!r. Hal-
kın gönenc!n! artırmanın ve dünyada rekabet edeb!lmen!n çıkar yolu da budur.

Ekonom!m!z!n uzun yıllardır sah!p oldu#u yapısal bozukluklarını da ortadan 
kaldırmak üzere ba"latılan !st!krar programının kararlılıkla uygulanması b!r ge-
rekl!l!kt!r. Bu ba#lamda, en%asyonun dü"ürülmes! erekler!nden asla ödün ver!lme-
mes! gerekmekted!r. Bugün, dünyada gel!"m!"l!k düzey! yüksek h!çb!r ekonom!de 
en%asyon, ülkem!zdek! oranda de#!ld!r. Türk!ye’n!n uzun yıllar yüksek en%asyon 
oranına sah!p oldu#u dü"ünülürse, "u andak! dü"ü" e#!l!m!n!n üm!t ver!c! n!tel!#! 
anla"ılır. Halkımızın geçt!#!m!z yıllarda kanıksadı#ı en%asyonun yüksek oranının 
dü"ürüleb!lece#!ne olan !nancının yaygınla"ması da, bu sürec! olumlu yönde etk!-
leyecek b!r ps!koloj! yaratmaktadır.

Türk!ye’n!n ekonom!k alanda önündek! öncel!kl! ere#!, yatırımları, üret!m!, 
!hracatı ve dolayısıyla ulusal gel!r! artırmak olmalıdır. Bunu sa#layacak pol!t!kalar 
uygulanmalı, özend!r!c! önlemler alınmalıdır.

Ulusal gel!r!n b!reysel ve bölgesel olarak daha ad!l payla"ımı da, üzer!nde 
Özenle durulması gereken b!r d!#er öneml! konudur. Gel!r da#ılımının bozulma-
sının, toplumsal uyum ve !st!krarı olumsuz etk!led!#!, toplumsal k!m! patlamanın 
kayna#ı oldu#u unutulmamalıdır.

Ulusal gel!r!n da#ılımını dengelemede verg!ler öneml! b!r araçtır. Verg! top-
lama düzenekler!n!n Batılı toplumlardak! g!b! etk!n kılınmasına gereks!n!m bu-
lunmaktadır.

Ça#da" devlet anlayı"ı, ulusal dü"ünce b!rl!#!n!n yol göster!c!l!#!nde ortak 
çıkarlara h!zmet edecek stratej!ler bel!rlenmes!n! gerekt!r!r. Ekonom!k ve Sosyal 
Konsey!n demokrat!k katılıma olanak verece#! dü"ünces!yle olu"turulmu" olması, 
ça#da" devlet anlayı"ına uygundur. Bu Konsey!n, toplumsal d!yalog ve uzla"maya 
yardımcı olacak b!ç!mde ve toplumsal katılım ve kapsayıcılık, gen!" tems!l !lkeler! 
do#rultusunda gözden geç!r!lmes!n!n yararlı olaca#ına !nanmaktayım.

Türk ekonom!s!nde tarımın öneml! ve ayrıcalıklı b!r yer! bulundu#unu b!l-
mektey!z. Ayrıca, toplam !st!hdamın yarısına yakın b!r bölümü tarım kes!m!nde-
d!r. Bu kes!mde gel!rler!n dü"ük oldu#u da b!r gerçekt!r. Tarım pol!t!kasının bel!r-
lenmes!nde, Avrupa B!rl!#! kıstaslarını gözönünde bulundururken, ekonom!m!zde 
öneml! b!r konuma sah!p olan bu kes!m!n gereks!nmeler!n! de gözetecek uzur! 
döneml! b!r bakı" yönüne sah!p olmamızda yarar bulunmaktadır.

Bölgelerarası toplumsal-ekonom!k kalkınmı"lık farklılıklarının yol açtı#ı göç 
olgusu ve bunun neden oldu#u sa#lıksız kentle"me, b!r sorun olma özell!#!n! ko-
rumaktadır. Denet!ms!z göç, hem kentlerde yerle"me hem de sa#lık, e#!t!m, enerj! 



g!b! temel h!zmetler!n sunulması bakımından darbo#azlar yaratmaktadır. D!le#!m, 
g!derek bu bölgelerarası gel!"m!"l!k düzey! farklılı#ının ortadan kaldırılmasını sa#-
layacak önlemler!n kararlılıkla uygulanmasıdır. Son zamanlarda, kentten köye ger! 
dönü" açısından rastlanan sev!nd!r!c! örnekler!n önümüzdek! dönemde artmasını 
ummaktayım.

Öneml! olan, halkımızın köyde kalmasını özend!recek ekonom!k ve toplum-
sal b!r temel!n yaratılab!lmes!d!r. Bu sa#landı#ında köylümüz, ekonom!k beklent!-
ler!n! kar"ılamak kaygı ve umuduyla kentlere göç etme gere#!n! duymayacaktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Burada ça#da"la"manın ve ekonom!k kalkınmanın temel dayana#ı oldu#una 

!nandı#ım e#!t!m konusuna de#!nmek !st!yorum. E#!t!m!n, "u anda, Türk!ye’n!n 
en öneml! ve öncel!kl! konusunu olu"turdu#u kanısındayım. E#!t!m, uzun dönem-
l! b!r tasarıdır; özver!, yatırım ve sabır gerekt!r!r. E#!t!m düzey!n!n ve n!tel!#!n!n 
yükselt!lmes!nde zorunluluk vardır. N!tel!kl! e#!t!mle !y! ö#retmenler yet!"t!r!leb!-
l!r. $y! yet!"m!" ö#retmenler !se, b!lg! düzey! yüksek ö#renc!lere sah!p olmamıza, 
böylel!kle toplumun e#!t!m ve kültür düzey!n!n yükselmes!ne olanak tanıyacaktır. 
Sek!z yıllık zorunlu temel e#!t!m b!r gerekl!l!k olarak ortaya çıkmı"tı; !lkö#ret!mde 
ba"arılı b!r noktaya ula"mı" olup bu sürdürülmel!d!r. &!md! ere#!m!z, 11 yıllık zo-
runlu temel e#!t!m olmalıdır. Bugün, ülkem!zde b!r seferberl!#e gereks!nme varsa, 
bunun geçerl! olaca#ı alan h!ç ku"kusuz e#!t!md!r. Böyle b!r seferberl!kte, devlet 
kadar b!reylere, s!v!l toplum örgütler!ne de görev dü"mekted!r. Devlet!n h!zmet 
götürmekte yet!"emed!#! yerlerde vatanda" ve kurulu"larımızın "ükranla kar"ıladı-
#ım katkı ve çabaları devreye g!recekt!r.

Ça#da"lık b!r dü"ünce ve duyarlılık gel!"!m!d!r. Dü"üncen!n ürünü olan !nsan 
yaratıcılı#ı, ancak !nsana yatırımla, e#!t!mle gel!"!r.

Ça#da" uygarlık düzey!n! yakalayab!lmek !ç!n, dünün de#!l, bugünün b!lg!le-
r!yle beslenen, akıldı"ılıktan ve ba#nazlıktan uzak, herhang! b!r dogmaya saplan-
madan sorgulayan, özgür dü"ünen, tartı"an, payla"mayı seven ve üreten b!reyler 
yet!"t!rmek zorundayız. Ö#retme yer!ne, ö#renmey! güçlend!ren, !lg!y! ve merakı 
d!r! tutan b!r e#!t!m s!stem!, ça#da"lı#ı yakalamanın ko"uludur. Toplumsal kaygı 
ve beklent!ler dı"lanmadan, b!rey!n varlı#ı, k!"!l!#!, üretkenl!#!, yaratıcılı#ı ve öz-
gürlü#ünü gerçekle"t!recek, toplam kal!tey! artıracak evrensel ve ça#da" de#erler! 
yakalamak, e#!t!m sürec!n!n özünü olu"turmalıdır.

B!l!m ve teknoloj!de ya"anan gel!"meler, ba" döndürücü b!r hıza er!"m!"t!r ve 
örgütsel s!stem!n bütününde de#!"!kl!kler yapılmasını dayatmaktadır. Bu de#!"!me 
uyum sa#layamayan b!r e#!t!m s!stem!n!n varlı#ını sürdüreb!lme "ansı kalmamı"-
tır.

Zorunlu ölçünün neredeyse okur-yazarlık oldu#u, be" yıllık e#!t!m! b!le daha 
yen! sek!z yıla çıkarab!len ülkem!z, b!lg! ça#ına uygun e#!t!me geçmeden, e#!t!me 
yeterl! özen! göstermeden 21’!nc! Yüzyıla hazır duruma gelemez.

Anayasanın 42’nc! maddes!nde “k"mse, e$"t"m ve ö$ren"m hakkından yoksun 
bırakılamaz” den!l!rken, ö#ren!m hakkı genel b!r sosyal hak olarak n!telend!r!l-
m!"t!r.



Bu sosyal hak, y!ne aynı maddede, devlete, maddî olanaklardan yoksun ba"a-
rılı ö#renc!lere yardım yapmak, özel e#!t!me gereks!n!m! olanları topluma yararlı 
kılmak !ç!n gerekl! önlemler! almak görev! ver!lerek, güçlend!r!lm!"t!r.

Anayasamıza göre, e#!t!m ve ö#ret!m, Atatürk !lke ve devr!mler! do#rultusun-
da, ça#da" b!l!m ve e#!t!m esaslarına uygun olarak, devlet!n gözet!m ve denet!m! 
altında yapılır. Bu esaslara aykırı e#!t!m ve ö#ret!m yerler! açılamaz. Devlet, bu 
özgürlü#ün kullanılmasında, Atatürk !lke ve devr!mler! !le ça#da" b!l!m ve e#!t!m 
esaslarına uyulmasını gözetmekle yükümlüdür. Anayasamızın 174’üncü madde-
s!ne göre, Türk toplumunu ça#da" uygarlık düzey!n!n üstüne çıkarma ve Türk!ye 
Cumhur!yet!n!n la!kl!k n!tel!#!n! koruma amacını güden devr!m yasaları arasında 
yer alan Ö#ret!m B!rl!#! Yasasının uygulanması, devlet!n ülkes! ve ulusuyla bölün-
mez bütünlü#ünü, Türk Devlet!n!n ve cumhur!yet!n varlı#ını korumanın tek çıkar 
yoludur.

S!yasal ve sosyal kurumlan güçlend!ren la!kl!k, Ö#ret!m B!rl!#! Yasasıyla, e#!-
t!m ve ö#ret!me de ı"ık tutmu"tur. La!k e#!t!m ve ö#ret!m, b!l!msel ve akılcı çalı"ma 
ortamında gerçekle"!r. Ça#da" e#!t!m ve ö#ret!me ancak böyle b!r ortamda ula"ı-
lab!l!r.

Ö#ret!m b!rl!#!, Atatürk !lke ve devr!mler! etrafında bütünle"m!", ça#da" ve 
evrensel b!l!m ve e#!t!m esasına dayalı tek t!p ö#ret!m kurumlarının varlı#ıyla sa#-
lanab!l!r. Bunu ya"ama geç!rmek devlet!n ödev!d!r.

Ça#ın gec!kmelere özür kabul etmeyen hızlı gel!"!m sürec!ne ayak uydurmak 
!st!yorsak, evrensel ve ça#da" de#erler! e#!t!mde egemen kılmak zorundayız. Bu, 
aynı zamanda, toplum olarak kend!m!ze uygar uluslar düzey!nde saygın b!r yer 
bulma umudunun önko"uludur. Bu nedenle, e#!t!m uygulamaları b!r s!stem bü-
tünlü#ü !ç!nde !rdelenmel! ve de#!"t!r!lmel!d!r.

E#!t!m s!stem!m!z, maddî kaynak yanında !nsan kayna#ının da savurganca 
harcandı#ını göstermekted!r. Sek!z!nc! Be" Yıllık Kalkınma Planında yer ver!len 
Tekn!k Personel Arzı ve $ht!yacı Projeks!yonuna göre, aralarında !n"aat, elektr!k, 
elektron!k, petrol, jeoloj! ve z!raat mühend!sler!n!n de bulundu#u tam on alanda 
e#!t!ml! !"gücü fazlası vardır.

E#!t!m u#runda ver!len h!zmetler kutsaldır. E#!t!m!n bu n!tel!#!ne uygun 
b!r yapı ve konuma ula"tırılmasında e#!t!m kadrosunun !"lev! ya"amsaldır. Ö#-
retmenl!k, genel kültür, özel alan e#!t!m! ve pedagoj!k formasyonla sa#lanan özel 
uzmanlık mesle#!d!r, ö#retmenler, ülken!n gelece#!n!n emanet ed!ld!#! ellerd!r, 
ö#retmenden, ça#da" ve aydın k!"!l!#!n!n yanında, ö#retmenl!k, gözetmenl!k, da-
nı"manlık, düzenley!c!l!k beklen!r. Bu !çer!kte ö#retmen yet!"t!r!lmes!, ülken!n ge-
lece#!ne yapılan en öneml! yatırımdır.

Cumhur!yet!n !lk yıllarında, ö#retmenl!k, b!r prest!j mesle#! olmu"tur. Üzüle-
rek bel!rtmek gerek!r k!, !lerleyen yıllarda, e#!t!m s!stem!nde ve ücrette uygulanan 
pol!t!kalar yüzünden, ö#retmenl!k, ba"ka fakültey! kazanamayan ya da ba"ka !"! 
olmayanların kabul ett!#! b!r meslek durumuna dü"ürülmü"tür. Ö#retmenler!n 
maddî olanaklarının artırılarak, bu meslek yen!den çek!c! duruma get!r!lmel!d!r.

Ün!vers!teye g!r!"te ça#da" yöntem, yetenekler!ne göre ö#ren!m görecekler! 
alanlar daha ortaö#ret!m sırasında bel!rlenerek e#!t!mler! o alanlarda yo#unla"tı-



rılmı" ö#renc!ler!n yüksekö#ren!me hazırlandı#ı yöntemd!r. Ortaö#ret!m s!stem!-
m!z, gençlere, gelecekler!n! kurab!lecekler! donanımı ed!nd!rme görev!n! yer!ne 
get!rememekted!r. Ün!vers!teye g!reb!lmek tek b!r erekt!r. Bu erek, meslek ed!nme 
amacının da önüne geçm!"t!r. Bu sonuçta, toplumsal yargıların ve de#er ölçüler!-
n!n de katkısı bulunmaktadır.

Yılda yakla"ık 1,5 m!lyon genc!m!z ün!vers!te sınavlarına g!rmekted!r. Ün!-
vers!teye g!r!"tek! sınav s!stem!, ö#renc!ler! yıllarca süren b!r yarı" ortamına !tmek-
ted!r. Ö#renc!ler!n ço#u, l!se !k!nc! sını'a, okul dı"ında sınava hazırlanma gerçe-
#!yle tanı"maktadır. Bu durum, sınava hazırlama sektörü olarak adlandırılab!lecek, 
yakla"ık yılda 3,5-4 m!lyon potans!yel tüket!c!s! olan b!r sektörün olu"masına yol 
açmaktadır.

Ün!vers!tey! kazanan ö#renc!ler!n en öneml! sorunu, beslenme ve barınmadır. 
Kaynaklarımız, ne yazık k!, bu !k! öneml! sorunu çözmeye yeterl! olacak düzeyde 
de#!ld!r. Ün!vers!teye kayıtlı örgün ö#renc! sayısının 1 m!lyon dolayında olması-
na kar"ın, yurt kapas!tes! 200 b!n dolayındadır. Ö#renc!ler!m!z! karanlık emell! 
!nsanların el!ne bırakmamak !ç!n, ün!vers!te ö#renc!ler!n!n beslenme ve barınma 
sorunları çözülmel!d!r.

E#!t!m s!stem!m!z!n sorunları ku"kusuz çoktur. Bunlardan b!r! de kaynak ye-
ters!zl!#!d!r. Kıt kaynakların e#!t!mde en yüksek ver!m! alacak b!ç!mde, akıllıca 
kullanılması öneml!d!r.

Gençler!m!z, !lg! ve yetenekler! do#rultusunda e#!t!lmel!, gelecekler!n! ku-
rab!lecekler! gerekl! donanıma sah!p olacakları b!ç!mde yet!"t!r!lmel!d!r. E#!t!me 
sa#lanan kaynak, ülken!n gelece#!ne yapılan yatırımdır. Bu gerçe#e kar"ılık e#!t!me 
gayr! safî m!llî hâsıladan ayrılan payın 20 yıllık ortalaması yüzde 2,7 düzey!nded!r. 
Ülkem!zde e#!t!m!n altyapısı oldukça yeters!zd!r. 2000 yılında e#!t!m!n konsol!de 
bütçe !ç!ndek! payı, yüzde 9,3 olarak gerçekle"m!"t!r. 2000 yılı, son 20 yılda e#!t!me 
konsol!de bütçeden ayrılan payın en dü"ük kaldı#ı yıl olmu"tur. Altyapı sorunu ya-
"amayan Avrupa ülkeler!n!n e#!t!me ayırdı#ı pay !se, b!z!m ayırdı#ımızın !k! katın-
dan fazladır. Kaynak yeterl! olmadı#ı !ç!n e#!t!m!n altyapı eks!kl!#! g!der!lememek-
ted!r. Ün!vers!telerden kaynaklarını kend!ler!n!n yaratması !sten!lmekte, bu da b!r 
yandan kamu gücü ve etk!s! kullanılarak gel!r elde ed!lmes!ne neden olurken, öbür 
yandan bütçe dı"ı vakıf uygulamasının yaygınla"masını e#!t!m!n sürdürülmes!ne 
yardımcı olmak !ç!n ya"ama geç!r!len döner sermaye uygulamasının amacı dı"ına 
kaymasını özend!rmekted!r.

Bu ba#lamda vurgulamak !ster!m k!, 4306 sayılı Yasanın geç!c! 1’!nc! maddes! 
gere#!nce, sek!z yıllık kes!nt!s!z !lkö#ret!m g!derler!nde kullanılmak üzere k!m! !"-
lemlerden alınan katkı paylarının süres! 31.12.2000 tar!h!nde sona erecekt!r. 4306 
sayılı Sek!z Yıllık Kes!nt!s!z Zorunlu $lkö#ret!m Yasasında öngörülen ereklere ula-
"ılab!lmes! !ç!n gerekl! yasal düzenleme yapılarak 31.12.2000’den sonra da katkı 
paylarının alınması sürdürülmel!d!r.

E#!t!m-ö#ret!m s!stem!m!z!n ana çerçeves!n! olu"turan cumhur!yet!m!z!n te-
mel !lkeler!, ku"kusuz, de#!"meyecekt!r. Bu !lkelere ba#lı kalınırken, her düzeydek! 
e#!t!m-ö#ret!mde etk!nl!#!n sa#lanması, dünyanın g!d!" yönü olan b!lg! toplumu 
olu"umunun ger!s!nde kalınmaması ere#!m!z olmalıdır.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Enerj! konuları, 2000 yılında da gündem!m!z!n ba"ında yer almaktadır. Bu-

nun neden!, enerj!n!n gel!"men!n temel g!rd!s! olmasının yanında, özell!kle elekt-
r!k enerj!s! üret!m-tüket!m denges!ndek! açıklar yüzünden ya"anan sıkıntılardır.

Elektr!k enerj! tüket!m! 1999 yılında yüzde 3,9 oranında artmı"tır, k!, bu, son 
30 yılın en dü"ük oranıdır. Aynı yılın ulusal gel!r düzey!nde !se, yüzde 6,4 oranında 
b!r daralma ya"anmı"tır. Ekonom!m!z!n kend!n! toparlayarak, en azından, orta-
lama artı" oranlarını yakalayab!lmes! !ç!n yo#un b!r çaba !ç!ne g!r!lm!"t!r. Hükü-
met!m!z, elektr!k enerj!s! açı#ını g!der!c! b!r d!z! önlem almı"tır; ancak, !stem ve 
dolayısıyla, enerj! dı"alımı oranının önümüzdek! yıllarda g!derek artacak olması, 
soruna önemle e#!lmem!z! gerekl! kılmaktadır.

Ülkem!zde k!"! ba"ına enerj! tüket!m! dünya ortalamasının altındadır; ancak, 
tüm olumsuzluklarına kar"ın, !ç!nde ya"adı#ımız dönem!n, enerj! s!stem!m!z!n 
daha sa#lam temellere oturtulab!lmes! !ç!n b!zlere öneml! b!r fırsat sa#layab!le-
ce#!n! de dü"ünmektey!m. En d!nam!k sektörlerden olan enerj! sektörü, Avrupa 
B!rl!#!yle bütünle"me sürec!nde öncülük görev!n! üstleneb!lecek b!r düzeyded!r. 
Bu sektördek! yen!den yapılanma çalı"maları, sürdürüleb!l!r b!r kalkınma model! 
!ç!nde sanay!le"men!n tamamlanmasını, dünya pazarlarındak! rekabet gücümü-
zün artırılmasını sa#layab!lece#! g!b!, d!#er sektörlere de örnek olacaktır. Enerj! 
sektörünün çe"!tl! alanlardak! yapılanma çalı"malarıyla !lg!l! yasal ve yönetsel dü-
zenlemelerle, enerj! sektörü, ba"ta Avrupa B!rl!#! Enerj! D!rekt!f! ve Enerj! &artı 
Anla"ması olmak üzere, uluslararası düzenlemelere de uygun duruma get!r!lecek-
t!r.

P!yasaların, devlet denet!m! ve gözet!m! altında haklı rekabete olanak sa#-
layacak b!ç!mde özgürle"t!r!lmes! ve saydamla"tırılmasıyla, p!yasalarda !st!krar 
ve sürekl!l!#!n sa#lanması zorunludur. Sektörün malî açıdan güçlü ve güvenl! b!r 
yapıya kavu"turulması, yatırım r!skler!n!n azaltılması ve sonuç olarak, tüket!c!ye, 
yeterl!, kal!tel!, sürekl!, ucuz ve tem!z enerj! sunulması sa#lanmalıdır. Bu dönem!n, 
enerj! özelle"t!rmeler!nde bugüne kadar uygulamaya çalı"tı#ımız modeller!n !rde-
lenmes! ve en uygun yöntem!n bel!rlenmes! !ç!n de elver!"l! b!r dönem oldu#una 
!nanıyorum. Gelece#!n Türk!yes!nde enerj!n!n daha etk!n ve ver!ml! kullanılması 
sa#lanmalı, tasarruf önlemler!ne daha fazla önem ver!lmel!, elektr!k da#ıtımında 
ortalama yüzde 22’ler düzey!ndek! kayıp ve kaçaklar Avrupa B!rl!#! ortalaması 
olan yüzde 8’ler düzey!ne çek!lmel!d!r.

B!r yandan santral yapımına hız ver!l!rken, d!#er yandan onlar !ç!n gereken 
yakıtların zamanında sa#lanmasıyla !lg!l! g!r!"!mler de yo#unla"tırılmalıdır. Bun-
ların ba"ında, yurt dı"ından alınacak do#algazı ülkem!ze ta"ıyacak olan boru hattı 
tasarıları !le !çhat tasarıları gelmekted!r.

Dı"arıdan sa#lanacak santral yakıt tasarılarıyla b!rl!kte, yerl! kaynaklarımı-
zın daha !y! de#erlend!r!lmes!ne olanak sa#layacak yasal ve yönetsel önlemler de 
gec!kt!r!lmeden alınmalıdır. Bu kapsamda, yerl! kaynaklarımızdan petrol ve do-
#algaz g!b! fos!l yakıt üret!m!n!n artırılmasının ancak arama yatırımlarına a#ırlık 
vererek sa#lanab!lece#! de ku"kusuzdur.

Fos!l yakıtların yanı sıra, h!drol!k, rüzgâr, jeotermal ve güne" g!b! do#al kay-
naklarımıza, hem ucuz ve yen!leneb!l!r olmaları hem de çevreye zarar vermemeler! 



neden!yle daha fazla önem ver!lmel!d!r. Enerj! etk!nl!kler!m!z!, çevre !le do#al ve 
kültürel varlıklarımıza kar"ı yükümlülükler!m!z! gözönünde bulundurarak, çevre-
ye ve b!rey!n sa#lı#ına duyarlı b!r b!ç!mde yürütmel!y!z. Günümüzün dünyasında 
enerj!, dı" pol!t!kanın öneml! ö#eler!nden b!r! durumuna gelm!"t!r. Ülkem!z, kısıtlı 
enerj! kaynaklarına sah!p olması ve ekonom!s!ndek! büyüme ve buna ba#lı olarak 
enerj! !stem!ndek! artı" neden!yle de enerj! kaynaklarını ço#altmak ve çe"!tlen-
d!rmek zorundadır. Türk!ye, artan enerj! gereks!n!m!n! kar"ılamak ve enerj! kay-
naklarını çe"!tlend!rmek amacıyla son yıllarda b!rçok !k!l! ve uluslararası anla"ma 
!mzalamı"tır.

Son on yıl !çer!s!nde, Hazar Havzasındak! enerj! kaynaklarının modern tek-
noloj! kullanımıyla !"let!lerek uluslararası p!yasalara ta"ınması !ç!n yen! olanaklar 
do#mu"tur. Türk "!rketler!n!n de aralarında bulundu#u Batılı f!rmalar, bu bölge-
dek! petrol ve do#algaz kaynaklarının !"let!lmes! !ç!n büyük tutarlarda yatırımlar-
da bulunmaya ba"lamı"lardır. Hazar Havzası enerj! kaynaklarının uygun b!ç!mde 
!"let!lmes! b!rçok yönden önem ta"ımaktadır.

Ülkem!z!n gündem!nde olan enerj! ta"ıma tasarılarının ba"ında Bakü-T!%!s-
Ceyhan ana petrol boru hattı gelmekted!r. Bakû-T!%!s-Ceyhan tasarısının hukukî 
çerçeves!n! olu"turan anla"maların geçen Mayıs-Haz!ran aylarında !lg!l! ulusal 
parlamentolar tarafından onaylanmasıyla büyük b!r a"amaya ula"ılmı"tır. Türk!-
ye, bu tasarının Hazar petrolünün uluslararası p!yasalara ta"ınması !ç!n ekonom!k, 
t!carî ve çevresel yönlerden en uygun seçene#! olu"turdu#u görü"ünded!r. Uluslar 
arası uzmanlar, Hazar Havzasında bulunan petrol rezervler!n!n de böyle b!r boru 
hattının yapımını gerekl! kılaca#ı görü"ünde b!rle"mekted!rler. Bundan sonra, ta-
sarı !ç!n gerekl! f!nansmanın b!r an önce bulunarak, petrol boru hattı konsors!-
yumunun kurulmasını ve ayrıntılı mühend!sl!k çalı"malarının tamamlanmasının 
ardından boru hattının yapımına ba"lanmasını bekl!yoruz. Üm!d!m!z, Bakû-T!%!s-
Ceyhan boru hattının öngörülen takv!me uygun olarak 2004 yılında !"ler duruma 
gelmes!d!r.

Türk!ye, do#algaz gereks!n!m!n!n kar"ılanması !ç!n de b!rkaç tasarının ger-
çekle"mes! yönünde çalı"malarını sürdürmekted!r. Türkmen!stan do#algazınm 
Hazar Den!z!, Azerbaycan ve Gürc!stan üzer!nden ülkem!ze ula"tırılmasına olanak 
sa#layacak olan Hazar geç!"l! hatla !lg!l! tasarının b!r an önce ya"ama geç!r!lmes!-
n!n !lg!l! tüm ülkeler!n yararına olaca#ını dü"ünüyoruz. Türk!ye, ayrıca bu hattan 
b!r m!ktar Azerbaycan gazı alab!lece#!n! de b!ld!rm!"t!r.

Rusya’yı Karaden!z’!n altından Türk!ye’ye ba#layacak olan Mav! Akım hattı 
!le $ran-Türk!ye do#algaz boru hattı tasarılarıyla !lg!l! çalı"malar da !ler! a"amalara 
gelm!" bulunmaktadır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yen! b!nyıla çevre konularında duyarlılı#ı daha da artmı" b!r toplum olarak 

g!rd!#!m!z! saptamaktan mutluluk duyuyorum. Ger!de bıraktı#ımız yüzyılda do#al 
çevrey! gözardı eden b!r sanay!le"me sürec!nden geç!lm!"t!r. Hızlı sanay!le"me ve 
kentle"meyle b!rl!kte hızlı nüfus artı"ı, do#al dengen!n bozulması sonucunu do-
#urmu", duyulmaya ba"lanan kaygı toplumları yen! arayı"lara yöneltm!"t!r. Eko-
nom!m!z! ve toplumsal ya"amımızı olumsuz etk!leyen ve do#a denges!n! altüst 
eden uygulamaların önüne geçecek ve gelecek ku"aklara ya"anab!l!r b!r çevre bı-



rakmamıza yardımcı olacak çevreye duyarlı önlemler!n uygulamaya konmasında 
zorunluluk bulunmaktadır, öte yandan, Anadolu toprakları onb!nlerce yıldır !n-
sano#luna her türlü ya"am mutlulu#u veren cennet do#ası !le b!rçok uygarlı#a ev 
sah!pl!#! yapmı"tır Dünyada benzer! görülmeyen bu do#al ve kültürel zeng!nl!#!n 
korunması, gel!"t!r!lmes! ve dünya !nsanına b!r haz!ne olarak sunulması önem ta-
"ımaktadır. Bu, hem bu haz!nen!n sah!b! olarak b!z!m !nsanlı#a borcumuzdur hem 
de kend! ulusal varlı#ımıza sa#layaca#ı katkı yönünden önem ta"ımaktadır. Yüce 
Mecl!s!m!z!n bu konuda geçm!"te serg!led!#! duyarlılı#ı yen! yasama dönem!nde 
de koruyaca#ına olan !nancımı d!le get!rmek !ster!m.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkem!z geçt!#!m!z yıl 17 A#ustos ve 12 Kasım’da !k! büyük deprem felaket! 

ya"amı"tır. B!nlerce yurtta"ımız ya"amını y!t!rm!", onb!nlerces! de yaralanmı"tır.
Y!ne onb!nlerce yurtta"ımız sıcak yuvalarından olmu", kı"ın güç ko"ullarına 

gö#üs germeye çalı"mı"tır. Depremde ya"amlarını y!t!ren yurtta"larımıza bu fırsat-
tan yararlanarak Allah’tan rahmet d!lekler!m! y!nel!yor, kederl! a!leler!n!n acılarını 
payla"tı#ımızı bel!rtmek !st!yorum.

Deprem!n ardından ülkem!zde büyük b!r seferberl!k ba"latılmı"tır. Türk Ulu-
su kend!ne özgü örnek b!r dayanı"ma serg!lem!"t!r. Bu dayanı"mayı devlet adına 
m!nnet ve "ükranla anıyorum.

Ulus ve devlet olarak bu zor günler!m!zde b!zlere yardım el!n! uzatan tüm ülke 
ve kurulu"lara da bu ves!leyle te"ekkürler!m!z! y!nelemey! b!r görev b!l!yorum.

Depremler!n ardından, devlet!m!z, tüm kurumlarıyla, olanakları ölçüsünde 
deprem bölges!ne ula"mı" ve yurtta"larımıza yardım el!n! uzatmı"tır. Yaraların sa-
rılması konusunda devlet ve ulus olarak serg!lenen b!rl!k ve dayanı"manın yanı 
sıra, göster!len büyük çabalar sonucunda !"!n güç bölümü a"ılmı"tır. Kalıcı konut-
ların yapımının da !ved!l!kle sonuçlandırılması önem ta"ımaktadır.

Ya"adı#ımız acı deney!mler!n de ortaya koydu#u g!b!, Türk!ye b!r deprem ül-
kes!d!r. Depremden gereken dersler! çıkarmamız ve depremle ya"amayı ö#renme-
m!z gerekmekted!r. Bu konuda daha fazla zaman y!t!r!lmeden örgütlenme eks!k-
l!kler!m!z! hızla tamamlamalıyız, öte yandan, deprem bölgeler!nde b!naların dep-
reme dayanıklılı#ını sa#layacak zorunlu denet!m düzenekler!n! ya"ama geç!recek 
ek yasal önlemler!n alınmasında Yüce Mecl!s!m!z!n üzer!ne dü"ecek görev! yer!ne 
get!rece#!nden em!n!m.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkem!zde traf!k kazaları neden!yle yakınlarını kaybeden !nsanlarımızın sa-

yısı ne yazık k! kabule olanak bulunmayan ölçülerded!r. Traf!k kurallarına uyma 
yönünde toplumumuzda duyarlılık yaratmak ya da var olan duyarlılı#ı artırmak 
hep!m!z!n görev!d!r. Bu kurallara uymaya b!reyler! zorlayacak yen! önlemler! de 
uygulamaya koymamız gerekmekted!r. Bu ba#lamda, Yüce Mecl!s!m!z!n günde-
m!nde bulunan traf!k yasa tasarısının !ved!l!kle görü"ülerek yasala"ması önem ta-
"ımaktadır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
So#uk sava"ın sona ermes!nden sonra çe"!tl! etn!k ve ulusal çatı"malara sahne 

olan bölgem!zde Türk!ye b!r barı", denge ve !st!krar ö#es! olarak etk!n rol oyna-



maya devam etm!"t!r. Türk!ye, bugün Batı uluslar toplulu#unun b!r üyes! olarak, 
bölges!nde payla"tı#ı de#erler!n savunucusu güven!l!r b!r müttef!k, güvenl!k ve !s-
t!krarın güçlend!r!lmes!ne katkıda bulunan, !"b!rl!#! tasarılarında a#ırlı#ı olan b!r 
ortaktır. Türk!ye, Büyük önder Atatürk’ün temel!n! attı#ı !lkeler üzer!nde 77 yıldır 
barı" ve !st!krar !ç!nde ya"amı" ve ba"ka uluslar !ç!n örnek b!r gel!"me model! olu"-
turmu"tur. Cumhur!yet!m!z!n kurulu"undan bu yana dı"pol!t!kamıza yön veren 
temel !lkeler bundan sonra da uluslararası !l!"k!ler!m!z! yönlend!recekt!r.

Türk dı"pol!t!kasının dayandı#ı !lkeler!n ba"ında, d!#er ülkeler!n !ç!"ler!ne ka-
rı"mama, ba#ımsızlık, egemenl!k ve toprak bütünlükler!ne saygı gelmekted!r. Tür-
k!ye bu temel üzer!nde tüm ülkelerle dostluk !l!"k!ler! gel!"t!rmek amacındadır.

Türk dı" pol!t!kası, üyes! bulundu#u B!rle"m!" M!lletler yasasında yer alan ku-
rallar temel!nde uluslararası hukuka dayalı b!r düzen! savunmakta, tüm ulusların 
dı" baskılardan uzak, ba#ımsızca ve gönenç !ç!nde gel!"meler!n! desteklemekted!r.

Türk!ye, bugüne kadar oldu#u g!b!, bundan sonra da !nsan haklarına saygılı, 
ça#da", demokrat!k b!r hukuk devlet! olarak uluslararası !l!"k!lere olumlu katkılar-
da bulunmayı sürdürecekt!r.

Türk!ye, bölges!nde !"b!rl!#!n!n öncülü#ünü üstlenm!"t!r. Bölgesel uyu"maz-
lıkların çözümü, çatı"maların önlenmes! !ç!n gönenç ve !st!krara gereks!n!m bu-
lundu#una ku"ku yoktur. Bu da, ancak, bölgesel düzeyde !"b!rl!#!n! gel!"t!rmem!zle 
ve bölge ulusları arasında kar"ılıklı güven ortamının yaratılmasıyla olanaklı ola-
b!l!r.

Dünyanın b!rçok bölges!nde uluslararası bütünle"me g!r!"!mler! !ler! düzeyle-
re ula"maktadır. Batı yarımküres!nde, Asya-Pas!f!k bölges!nde, Baltıklarda ve Batı 
Avrupa’da bölgesel !"b!rl!#! ve bütünle"me çabalarının ba"arılı sonuçlar verd!#!n! 
görmektey!z. Buna kar"ılık, Balkanlardan Ortado#u’ya, Ka)aslara ve Ortaasya’ya 
kadar uzanan bölgem!zde, de#!"!k ö#eler, bölgesel !"b!rl!#!n!n gel!"!m!n! yava"lat-
maktadır. Bölgesel !"b!rl!#!n!n önünü açmak !ç!n, bölge ülkeler!n!n !y!n!yetl! ve 
önyargısız b!r yakla"ımla ortak paydalarda b!rle"meler! ve eller!ndek! olanakları 
yapıcı b!ç!mde kullanmaları gerekmekted!r.

Bölgem!zde, ula"ım, enerj! ve !let!"!m altyapısının b!r an önce günün ko"ulla-
rına yanıt verecek ve !nsan, mal ve sermaye dola"ımına olanak sa#layacak düzeye 
çıkarılması !ç!n ortak çaba göstermel!y!z.

Karaden!z Ekonom!k $"b!rl!#! örgütünün kurulmasına öncülük etm!" olan 
Türk!ye, bölges!ndek! d!#er örgütlenmelerde de etk!n rol oynamakta; ayrıca, AG$T 
!lkeler! çerçeves!nde yen! bölgesel örgütlenme ve !"b!rl!#! çabalarına katkıda bu-
lunmaktadır.

Türk!ye, yoksullu#un küresel düzeyde ortadan kaldırılmasının ve sürdürü-
leb!l!r kalkınmanın uluslararası yardımlarla desteklenmes!n!n, çok tara%ı t!caret 
s!stem!n!n güçlend!r!lmes!n!n önem!n! vurgulamakta, çevre sorunları ve bula"ıcı 
hastalıklarla sava"ımda !ved!, etk!n ve akılcı önlemler alınması gere#!n! savunmak-
tadır.

Türk!ye, uluslararası örgütlere katılım konusuna özel önem vermekte, üyes! 
bulundu#u kurulu"ların çalı"malarında etk!n b!ç!mde yer almaktadır. Bu çerçe-
vede Türk!ye, B!rle"m!" M!lletler Örgütünün uluslararası s!stemdek! etk!nl!#!n!n 



artırılmasına yönel!k reform programını desteklemekte ve reform sürec!nde etk!n 
rol oynamaktadır.

B!rle"m!" M!lletler!n uluslararası ekonom!k ve toplumsal yardım çabala-
rı !ç!nde sah!p oldu#u rolün artırılmasının yanı sıra, çatı"maları önleme ve sona 
erd!rme yetenekler! bakımından da güçlend!r!lmes! gerekmekted!r. Türk!ye, B!r-
le"m!" M!lletler!n barı" gücü görevler!n!n, uluslar arası barı" ve güvenl!#!n sa#lan-
masına do#rudan katkıda bulundu#u !nancıyla bu tür görevlere katılmaya devam 
edecekt!r.

Geçen yıl Kasım ayında Avrupa Güvenl!k ve $"b!rl!#! Te"k!latının 20’nc! Yüz-
yıldak! son z!rves!ne evsah!pl!#! yapan ülkem!z, bu örgütün yen! Avrasya co#rafya-
sında barı" ve !st!krarın güçlend!r!lmes! yönünden çok öneml! b!r role sah!p oldu-
#u !nancındadır. Türk!ye bu anlayı"la AG$T’!n çalı"malarına da etk!n olarak katkı-
da bulunmayı sürdürecekt!r. Türk!ye ayrıca, Sovyetler B!rl!#!n!n ardılı olan AG$T 
ülkeler!n!n AG$T süreçler!ne katılmalarını desteklemekte ve özend!rmekted!r.

Türk!ye, terör!zmden en çok etk!lenen ülkelerden b!r! olarak, ulusal sınırları 
a"an bu çok boyutlu soruna kar"ı uluslararası alanda sava"ım ver!lmes! gerekt!#! 
görü"ünded!r. Türk!ye, acı deney!mle, terör!zme kar"ı sava"ımda ba"arılı oluna-
b!lmes! ve bu tehd!d!n kökünün kazınab!lmes! !ç!n ülkeler!n mutlaka !"b!rl!#! yap-
mak zorunda olduklarını her alanda d!le get!rmekted!r. Terör!zme destek veren ve 
terör!stlere kucak açan devletler uluslararası toplum tarafından destek görmemel!, 
ters!ne en güçlü b!ç!mde kınanmalıdır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye b!r Avrupa ülkes!d!r. Hukukun üstünlü#üne ve temel !nsan hak ve 

özgürlükler!ne !nanan demokrat!k ve la!k b!r cumhur!yet olarak Türk!ye, yüzlerce 
yıllık b!r süreç !ç!nde Avrupa’da kök salmı" olan de#erler! ben!msem!", bu de#er-
ler!n gel!"mes!ne katkıda bulunmu"tur. Türk dı" pol!t!kasının temel erekler!nden 
b!r! de, Avrupa’nın tüm kurulu"larında etk!n b!ç!mde yer almak, ulusal s!stemler!n! 
Avrupa’yla bütünle"t!rmekt!r. Türk!ye’n!n Avrupa kurulu"larıyla bütünle"mes!n!n 
son a"aması Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k olacaktır. Geçen yıl Aralık ayında yapılan 
Hels!nk! Z!rves!nde Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne adaylı#ının kabul ed!lmes!yle, 
ülkem!z!n Avrupa’yla bütünle"mes! yönünde öneml! b!r adım atılmı"tır.

Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne katılmasının uzun b!r süreç olaca#ının ve bunun 
öneml! görev ve sorumluluklar yükled!#!n!n b!l!nc!ndey!z. Bu b!l!nçle, tam üyel!k 
!ç!n aranan ko"ulları yer!ne get!rmek üzere gerekl! adımları kararlı b!ç!mde atma-
lıyız.

Türk!ye, Kopenhag ölçütler!ne uyum konusundak! gerekl!, çalı"maları ve 
planlamaları sürdürmekted!r. Yüce Mecl!s!m!z!n bu yönde gösterd!#! çabaları tak-
d!rle kar"ılıyorum. Son olarak Avrupa B!rl!#! Genel Sekreterl!#!n!n kurulması ve 
faal!yete geçmes!, ülkem!z!n Avrupa B!rl!#!ne üyel!k konusundak! !rades!n! ortaya 
koyan öneml! b!r gel!"me olmu"tur. Tüm !lg!l! makam ve kurulu"larımızın Avrupa 
B!rl!#!ne uyum çalı"maları !ç!n üzerler!ne dü"en görevler!, ülke !ç! e"güdümden 
sorumlu Avrupa B!rl!#! Genel Sekreterl!#!yle !"b!rl!#! !çer!s!nde yer!ne get!recek-
ler!ne !nanıyorum.

Ku"kusuz, Avrupa B!rl!#!ne adaylı#ımızla !lg!l! süreçte tüm görev ve sorum-
luluklar Türk!ye’n!n omuzlarında de#!ld!r. Avrupa B!rl!#! üyes! dostlarımızın da 



Türk!ye’n!n adaylık sürec!ne önyargısız ve yapıcı b!ç!mde yakla"maları, bu süreçte 
kend! sorumluluklarını yer!ne get!rmeler! gerekt!#!n! de hatırlatmak !ster!m. Av-
rupa B!rl!#! Kom!syonu tarafından hazırlanacak Katılım Ortaklı#ı Belges!n!n b!-
z!m yönümüzden kabul ed!leb!l!r ö#eler !çermes!n! bekl!yoruz.

Kend!s! de Avrupalı b!r güç olan Türk!ye, Avrupalıların Avrupa güvenl!#!nde 
ve savunmasında daha gen!" sorumluluk almalarını ba"ından ber! desteklem!"t!r. 
Avrupa güvenl!#!n! pek!"t!recek tüm çabalara Türk!ye olumlu katkıda bulunma 
kararlılı#ındadır. Burada öneml! olan, harcanan çabalarda tüm ba#la"ık ülkelere 
e"!t katılım ve e"!t güvenl!k sa#lanmasına özen göster!lmes!, güvenl!#!n bölünmez-
l!#! !lkes!nden, hang! amaçla olursa olsun, ödün ver!lmemes!d!r.

G!derek b!r güvenl!k ve savunma boyutu da kazanmakta olan Avrupa’dak! bü-
tünle"me hareketler!n!n, NATO’nun en güçlü ordularından b!r!ne sah!p olan, ge-
nel bütçes!n!n yüzde 10’unu savunmaya ayıran ve bölges!nde öneml! b!r güvenl!k 
ve !st!krar ö#es! olan Türk!ye’n!n tam katılımı olmadan gerçekle"t!r!lemeyece#!n! 
vurgulamakta yarar görüyorum.

Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le aramızdak! !k!l! !l!"k!ler, son yıllarda her alan-
da gel!"erek “stratej!k ortaklık” olarak adlandırılan b!r n!tel!#e kavu"mu"tur. Bu 
!l!"k!ler!n, kar"ılıklı çıkarlar temel!nde daha da gel!"mes!n! !stemektey!z. Ancak, ne 
yazık k!, özell!kle bu ülkede, seç!mler!n yapıldı#ı yıllarda, Türk!ye’ye dü"man lob!-
ler!n, bu !l!"k!ler! zedeleyecek k!m! g!r!"!mlere yöneld!kler! öteden ber! b!l!nmekte-
d!r. Tems!lc!ler Mecl!s!nde sözde Ermen! soykırım karar tasarısı konusunda ortaya 
çıkan son gel!"meler! de bu ba#lamda bel!rtmek !ster!m. Bu esef ver!c! gel!"meler, 
halkımızca büyük b!r tepk!yle kar"ılanmı"tır. Gerçekler! saptırmak yoluyla tar!hte 
gerçekle"mem!" b!r olayı gerçekle"m!" g!b! göstermek ve Türk Ulusunu karalamaya 
çalı"mak, h!çb!r!m!z!n kabul edeb!lece#! b!r durum de#!ld!r. (Alkı#lar) M!l!tan Er-
men! çevreler!n Amer!ka B!rle"!k Devletler!ne özgü !çpol!t!ka d!nam!kler!n! !st!s-
mar etme çabalarının bo"a çıkmasını ve salt oy kaygısıyla ulusal çıkarlarını gözardı 
eden Amer!ka B!rle"!k Devletler! Tems!lc!ler Mecl!s!n!n k!m! üyeler!n!n, sonunda 
sa#duyunun gere#! olan b!r tutum almaya yönelmeler!n! d!l!yorum.

Kom"umuz Rusya !le !l!"k!ler!m!z 500 yıllık uzun b!r geçm!"e dayanmakta-
dır. Bu yönden, Türk ve Rus halklarının aynı co#rafyayı payla"ması konusunda 
küçümsenmeyecek b!r deney!me sah!p olduklarını söylemek olanaklıdır. $l!"k!-
ler!m!z!n gel!"mes!n! engelleyen so#uk sava" ortamını ger!de bırakalı on yıldan 
fazla zaman olmu"tur. Artık, !l!"k!ler!m!z!, !k!l! düzeyde oldu#u g!b!, bölgesel ve 
uluslararası düzeylerde de gel!"t!rmem!z!n ve yen! boyutlara ta"ımamızın zamanı 
geld!#!n! dü"ünüyoruz. Rusya !le aramızda var olan potans!yel! kar"ılıklı saygı ve 
ortak yarar temel!nde, her alanda gel!"t!rece#!m!ze !nanıyoruz.

Bununla b!rl!kte, Çeçen!stan’dak! durum b!z! kaygılandırmaya devam etmek-
ted!r. Bu soruna, Rusya’nın toprak bütünlü#ü ve !nsan haklarına saygı temel!nde 
d!yalog yoluyla barı"çı b!r s!yasal çözüm bulunab!lece#!ne !nanıyoruz. Öte yandan, 
Çeçen!stan’da yerler!nden olan s!v!l halka yardım amacıyla yürütülen uluslararası 
çabalara da katkıda bulunuyoruz.

Geçen yıl ülkem!zdek! deprem felaketler!n!n yol açtı#ı halklar arası dayanı"-
manın, Aralık ayında Hels!nk!’de düzenlenen Avrupa B!rl!#! Z!rves!n!n ardından, 
kom"umuz Yunan!stan !le aramızdak! !l!"k!lerde b!r yumu"ama havasının egemen 



olması sev!nd!r!c!d!r. Türk!ye, öteden ber! Yunan!stan’a d!yalog yolunu önerm!"t!r. 
Bu kez, Yunan yetk!l!ler!n!n, Türk!ye’n!n öner!ler!ne kulak ver!p, !k! ülke arasında-
k! !"b!rl!#!ne olanak tanıyacak adımlar atmaya ba"ladıklarını görmek, b!z!, !l!"k!-
ler!m!z!n gelece#! yönünden de üm!tlend!rm!"t!r. Yunan!stan !le aramızda dokuz 
!"b!rl!#! protokolünün !mzalanmı" olması ve !k! ülke halkları arasında b!r anlayı" 
ve dostluk havasının gel!"meye ba"laması cesaret ver!c!d!r. B!z, !l!"k!ler!m!z! olum-
suz yönde etk!leyen, Ege Den!z!n! !lg!lend!ren, b!rb!r!yle !l!nt!l! temel sorunlara da 
çözüm bulunab!lece#!ne ve bunun !ç!n zamanın geld!#!ne !nanıyoruz. Türk-Yunan 
!l!"k!ler!n! geçm!"!n !pote#!nden kurtararak, 21’!nc! Yüzyılın de#erler!ne uygun b!r 
düzeye get!rmek, her !k! ulusun gelecek ku"aklara borcudur. Türk!ye’de, aramızda-
k! sorunların barı"çı yollardan çözümü yönünde b!r s!yasal !raden!n varlı#ı, tüm 
dostlarımızca b!l!nmekted!r.

Türk!ye, Kıbrıs sorununa görü"meler yoluyla kalıcı b!r çözüm bulunmasını 
!stemekte ve bu çerçevede geçen Aralık ayında B!rle"m!" M!lletler Genel Sekreter! 
tarafından ba"latılmı" olan aracılı görü"meler! desteklemekted!r.

Kıbrıs Türk tarafı, bu görü"melere ba"ından !t!baren yapıcı b!r b!ç!mde katıl-
mı" ve kapsamlı çözüm öner!ler! sunmu"tur. Kıbrıs’ta varılacak b!r çözüm, mutla-
ka gerçeklere dayandırılmak zorundadır.

Bu da, adada !k! devlet!n s!yasî e"!tl!#!n!n, egemenl!#!n!n kabul ed!lmes!d!r. 
Adada !k! toplumun barı" ve güvenl!k !ç!nde yanyana ya"amalarını sa#layacak en 
gerçekç! çözüm, !k! devlet!n s!yasî e"!tl!#! üzer!ne kurulacak b!r konfederasyon ola-
caktır.

Türk!ye, Sovyetler B!rl!#!n!n ardılı olan yen! ba#ımsız devletler!n herhang! b!r 
baskı altında olmaksızın ulusal k!ml!kler!n! özgür !radeler!yle gel!"t!rmeler!n! ve 
kend! kaynaklarından ba#ımsız b!r b!ç!mde yararlanarak ekonom!k kalkınmala-
rını gerçekle"t!rmeler!n! ve uluslararası toplumla tam anlamıyla bütünle"meler!n! 
ben!msem!"t!r. Türk!ye, bu pol!t!kasının b!r gere#! olarak, yen! ba#ımsız devletlere 
olanakları ölçüsünde yardım etmekted!r.

Bu çerçevede, d!l, kültür ve tar!h ba#larıyla sıkı sıkıya ba#lı bulundu#umuz 
dost ve karde" Azerbaycan ve Orta Asya cumhur!yetler!yle !l!"k!ler!m!z, dı" pol!-
t!kamız yönünden çok özel b!r yere sah!pt!r. Türk!ye, bu ülkelerle !l!"k!ler!n! her 
alanda daha da !ler! götürmek, halktan halka sarsılmaz !"b!rl!#! dokusunu pek!"-
t!rmek !stemekted!r. Bu amaçla, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeler!yle aramızdak! 
potans!yelden en !y! "ek!lde yararlanmalı, 1990 yılından bu yana !mzalanmı" an-
la"malarla olu"turulmu" bulunan hukuksal temel! ve kurulmu" olan çe"!tl! düze-
nekler! daha da sa#lamla"tırıp gel!"t!rmel! ve günümüzün ko"ullarına uygun b!r 
n!tel!#e kavu"turmalıyız.

Orta Asya ülkeler!n!n ba#ımsızlıklarını güçlend!rmeler!, uluslararası toplum-
la bütünle"meler! ve ekonom!k ve demokrat!k gel!"meler!n! sa#lıklı b!r b!ç!mde 
sürdürmeler!n! !stemektey!z. Orta Asya ülkeler!, sah!p oldukları do#al kaynakları 
ba#ımsızca !"let!p uluslararası p!yasalara !hraç edeb!lmel! ve bu yoldan elde edecek-
ler! zeng!nl!#! halklarının kalkınması ve gönenc! !ç!n de#erlend!reb!lmel!d!rler.

Orta Asya ülkeler!n! tehd!t eden terör!zm ve köktend!nc!l!k tehl!keler!yle sa-
va"ımlarını destekl!yoruz. Bu alanda, Türk!ye, dost ve karde" Orta Asya cumhu-
r!yetler!ne el!nden gelen yardımı yapmaya hazırdır. Türk!ye, Güney Ka)asya’da 



!st!krarın güçlend!r!lmes!n!, bölgesel !"b!rl!#!n!n gel!"mes!n! ve ulusların !ler! b!r 
gönenç düzey!ne ula"malarını engelleyen Abhazya ve Yukarı Karaba# uyu"maz-
lıklarının b!r an önce barı"çıl b!r çözüme kavu"turulmasını !stemekted!r. Ülkem!z, 
bu konuda el!nden gelen çabayı göstermekte ve tara%arı, d!yalog ve barı"çı çözüme 
özend!rmekted!r. Türk!ye, Yukarı Karaba# uyu"mazlı#ı konusunda M!nsk sürec!-
n!n çözüm !ç!n uygun b!r çerçeve olu"turdu#unu dü"ünmekte, ayrıca, Azerbaycan 
ve Ermen!stan l!derler! arasındak! do#rudan temasları desteklemekted!r. Bununla 
b!rl!kte, Yukarı Karaba# uyu"mazlı#ının çözümünün, Ermen! !"gal! altındak! Azer-
baycan topraklarının bo"altılmasını ve Azer! mültec!ler!n evler!ne ger! dönmeler!-
n! gerekt!rd!#! b!r gerçekt!r. Sırası gelm!"ken, Türk!ye’n!n, ancak Azerbaycan halkı-
nın kabul edece#! b!r çözümü ben!mseyeb!lece#!n! vurgulamak !ster!m.

Türk!ye, Azerbaycan’dak! ekonom!k ve demokrat!k reform sürec!n! destek-
lemekte, bu ülkede 5 Kasım tar!h!nde düzenlenecek olan seç!mler!n karde" Azer-
baycan halkı !ç!n en yararlı sonuçlar verece#!ne !nanmaktadır. Türk!ye, ayrıca, 
Azerbaycan’ın Avrupa Konsey!ne adaylı#ını etk!n b!ç!mde desteklemekted!r.

Kom"umuz Gürc!stan’ın toprak bütünlü#ünün ve s!yasal b!rl!#!n!n korunma-
sına da büyük önem ver!yoruz. Türk!ye, bu ülken!n !st!krarını tehd!t eden ve kal-
kınmasını engelleyen Abhazya sorununun barı"çı b!r çözüme kavu"turulması !ç!n 
el!nden gelen yardımı yapmaya hazırdır.

Güney Ka)asya’da barı", !st!krar ve !"b!rl!#!n!n güçlend!r!lmes! amacıyla b!r 
Ka)asya !"b!rl!#! paktı kurulması öner!s!nde bulunduk ve bu öner!n!n ya"ama ge-
ç!r!lmes!n! sa#layacak b!ç!mde konuyu !zlemekte ve uluslararası toplumun somut 
!lg!s!n! Güney Ka)asya’ya daha fazla yöneltmes!n! sa#lamaya çalı"maktayız.

Ermen!stan’ın yönet!c!ler!ne, tar!hî gerçekler! çarpıtarak Ermen! toplumunun 
Türk halkına kar"ı dü"manlık duygularını körüklemeler!n!n b!r yararı olmayaca-
#ını b!r kez daha anımsatmak !ster!m. Ermen!ler!n soykırım savı tar!hte h!çb!r 
zaman gerçekle"mem!"t!r. K!m! Ermen!ler!n ve Ermen!stan’ın "!md!k! yönet!c!le-
r!n!n dü"ünceler!nde yaratıp, d!#er ulusları da !nandırmaya çalı"tıktan bu sözde 
soykırım savının, Ermen!stan’ın, kom"usu Türk!ye !le akılcılı#ın gere#! olan !y! 
!l!"k!ler ve !"b!rl!#!n! gel!"t!rmes!ne engel olu"turaca#ı ayırdına, daha fazla gec!k-
meden varmalarını beklemektey!z.

Ermen!stan yönet!c!ler!n!, aynı co#rafyada Türk!ye !le barı" !ç!nde b!r arada 
ya"amalarını olanaklı kılacak ve çıkarlarının da gere#! olan sa#duyulu b!r tutum 
ben!msey!p, bas!rets!z pol!t!kalar !zlemekte ısrar etmeler! durumunda sıkıntılar ve 
sorunlarla kar"ı kar"ıya kalacakları yönünde uyarmak !ster!m.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye, Ortado#u’da ad!l ve kalıcı b!r barı"a ula"ılmasının bölgen!n !st!krar 

ve gönenc! yönünden ta"ıdı#ı önem! her zaman d!le get!rm!" ve Ortado#u barı" 
sürec!n! ba"ından bu yana desteklem!"t!r. Geçen A#ustos ayında Amer!ka B!rle"!k 
Devletler! Ba"kanı Cl!nton’un g!r!"!m!yle $sra!l ve F!l!st!n arasında yapılan görü"-
melerde somut b!r sonuca varılamamı" olmakla b!rl!kte, bu görü"meler!n, duyarlı 
konuların ele alındı#ı kaydade#er b!r !lerleme olu"turdu#unu dü"ünüyoruz.

Türk!ye, $sra!l ve F!l!st!n !le !l!"k!ler!n!n ula"tı#ı düzey ve bölgedek! tar!hsel 
b!r!k!m! temel!nde, Ortado#u barı" sürec!ne, kend! olanakları ölçüsünde katkıda 



bulunmaktadır. Son olarak, Sayın Barak !le Sayın Arafat’ın geçen A#ustos ayında 
ülkem!ze gerçekle"t!rd!kler! z!yaretler, tara%arın Türk!ye’ye gösterd!kler! güven!n 
b!r gösterges!d!r.

Körfez Sava"ından sonra Irak’ın kuzey!nde ortaya çıkmı" olan !kt!dar bo"lu#u, 
ne yazık k!, Türk!ye’y! b!rçok yönden olumsuz etk!lem!"t!r. Türk!ye, bu !kt!dar bo"-
lu#u neden!yle k!tlesel göç ve terör!zm g!b! tehd!t ö#eler!ne kar"ı sava"ım vermek 
zorunda kalmı"tır.

Irak’ın toprak bütünlü#ünün ve s!yasî b!rl!#!n!n korunmasına büyük önem 
vermekte ve gerek bölge ülkeler!ne gerek müttef!kler!m!ze bu yönde telk!nlerde 
bulunmaktayız. Irak’ın parçalanmasının, bölgedek! tüm dengeler! altüst edeb!lecek 
gel!"melere yol açmasından kaygı duymaktayız. Ayrıca, Irak’ın gelece#!n!n yalnızca 
Irak tarafından bel!rleneb!lece#!, bu ülkeye dı"arıdan yapılacak el atmaların !sten-
meyen sonuçlara yol açab!lece#! görü"ündey!z.

Bölücü terör örgütü eleba"ısının ülkes!nden ayrılmasını ve terörle sava"ım ko-
nusunda Türk!ye !le !"b!rl!#! ba"latmayı kabul eden Sur!ye’n!n yen! dönemde, akılcı 
ve gerçekç! b!r yol !zleyerek, Türk!ye !le !l!"k!ler!nde dostluk ve !"b!rl!#!n! gözete-
cek b!r yakla"ımı ben!mseyece#!n!, geçm!"te !l!"k!ler!m!ze gölge dü"üren olayların 
y!nelenmes!ne !z!n vermeyece#!n! umuyoruz. Türk!ye !le Sur!ye, aynı co#rafyayı, 
tar!h! ve kültürü payla"maktadır. $k! ülke arasında ekonom!k ve t!carî !"b!rl!#! açı-
sından zeng!n b!r potans!yel bulunmaktadır. Bundan sonra ataca#ımız kar"ılıklı 
adımlarla bu potans!yelden yararlanma olanaklarımızı gel!"t!rmek !st!yoruz. Ayrı-
ca, Sur!ye !le terör!zmle sava"ım konusunda !"b!rl!#!n! sürdürmek arzusundayız.

Sur!ye’n!n $sra!l !le arasındak! !l!"k!ler! ola#anla"tırmasının da, bölgede gerçek 
b!r barı" ortamının kurulmasının temel ko"ulu oldu#u !nancındayız. $ran, köklü 
b!r uygarlı#ın tems!lc!s!, büyük b!r kom"umuz ve öneml! b!r bölge gücüdür. $ran !le 
!l!"k!ler!m!z, d!#er kom"ularımızla oldu#u g!b!, kar"ılıklı saygı ve !ç!"ler!ne karı"-
mama temel!ne dayanmalıdır. Bu temel üzer!nde, ekonom!k ve t!carî !l!"k!ler!m!z! 
ve bölgesel düzeyde !"b!rl!#!m!z! gel!"t!reb!lece#!m!z !nancındayız.

Asya ve Pas!f!k ülkeler!yle olan !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lmes!ne de önem ver-
mektey!z. Bu ülkeler!n, !k! yıl önce ya"anan bunalımın etk!s!nden kurtularak eko-
nom!ler!n! yen!den canlandırmaya ba"ladıklarını görmek sev!nd!r!c!d!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yurt dı"ında ya"ayan yurtta"larımızın durumuna da de#!nmek !st!yorum. Bu-

gün, ba"ta Avrupa ülkeler! olmak üzere, dünyanın çe"!tl! kö"eler!nde m!lyonlarca 
yurtta"ımız ya"amaktadır. Bu çalı"kan ve !"!ne ba#lı yurtta"larımız, Türk ekonom!-
s!ne oldu#u g!b!, ya"adıkları ülke ekonom!ler!ne de öneml! katkılar yapmakta ve 
bulundukları toplumlan etn!k ve kültürel açıdan zeng!nle"t!rmekted!rler.

Türk!ye, yurt dı"ında, artık, kalıcı b!ç!mde yerle"m!" olan yurtta"larının ve bu-
lundukları ülkeler!n uyru#una geçm!" olan soyda"larımızın sorunlarının çözümü-
ne katkıda bulunmak !ç!n el!nden gelen çabayı göstermey! sürdürecekt!r. Ayrıca, 
bu yurtta"larımızın, öz de#erler!m!z! y!t!rmeden, !ç!nde bulundukları toplumlarla 
bütünle"meler!n!n, yen! ülkeler!n!n s!yasal ve toplumsal ya"amına etk!n b!ç!mde 
katılmalarının, genç ku"aklara daha !y! b!r gelecek sa#lanmasının en uygun yolu 
oldu#unu dü"ünüyorum.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
So#uksava"ın sona ermes!yle, Türk!ye’n!n !ç!nde bulundu#u güvenl!k ortamı 

de#!"m!"t!r. B!rçok ülke yönünden geleneksel güvenl!k sorunlarının ortadan kalk-
masını sa#layan so#uk sava" sonrası düzen, Türk!ye’n!n çevres!nde yen! ve öneml! 
sorunların, sıcak çatı"maların, yen! bunalım odaklarının do#masına, yüzlerce yıl-
lık dü"manlıkların canlanmasına neden olmu"tur. Savunma pol!t!kamızı olu"tu-
rurken bu yen! ko"ulları d!kkate almak zorundayız .

Dı" pol!t!kamız !le savunma pol!t!kamızın buna göre donanımlı olması ge-
rekmekted!r. Bugüne kadar ülkem!z!n savunmasını üstün ba"arıyla yer!ne get!rm!" 
olan S!lahlı Kuvvetler!m!z!n 21’!nc! Yüzyılın s!yasal, toplumsal ve teknoloj!k gel!"-
meler!ne ko"ut b!ç!mde esnek ve hareketl! duruma get!r!lmes! yönündek! çabala-
rımızı sürdürmel!y!z.

Bunların yanı sıra, ülkem!z, uluslararası s!lahsızlanma çabalarını destekle-
mekte, küresel ve bölgesel düzeyde barı" ve güven ortamının gel!"t!r!lmes!ne kat-
kısı yadsınamayacak olan uluslar arası s!lahsızlanma anla"malarına taraf olmaya 
önem vermekted!r. Bu ba#lamda Türk!ye, k!tle !mha s!lahlarının yayılmasının 
önlenmes! ve bölgem!zde bal!st!k füze tehd!d!n!n ortadan kaldırılması amacıyla 
uluslararası !"b!rl!#! ve denet!m düzenekler! çerçeves!nde üzer!ne dü"en! yer!ne 
get!rmey! sürderecekt!r.

Türk!ye, yen! yüzyılda !zleyece#! dı" pol!t!ka erekler!n!, co#rafyasının, tar!-
h!n!n ve ulusal çıkarlarının olu"turdu#u b!r s!stem !ç!nde özgür !rades!yle bel!rle-
m!"t!r. Bu ereklere ula"mak !ç!n kararlı adımlar atmalıyız. Önümüzdek! dönemde 
ekonom!k, s!yasal ve toplumsal reformlarını tamamlamı", Avrupa B!rl!#!ne tam 
üyel!#!n! gerçekle"t!rm!", bölges!nde barı", !st!krar ve !"b!rl!#!n!n güvences! olan 
b!r Türk!ye’n!n güçlü b!r b!ç!mde ortaya çıkı"ını görece#!z. Bu süreç !ç!nde Türk dı" 
pol!t!kası da Türk!ye’n!n gel!"mes!n!n, büyümes!n!n ve yen! uluslararası m!mar!de 
küresel b!r aktör olarak yer!n! almasının gerçek b!r aracı olarak !"lev görecekt!r.

Yüce Mecl!s!m!z!n yen! yasama yılındak! çalı"malarıyla bu yönde öneml! kat-
kılar sa#layaca#ına !nanıyorum. Türk!ye, bulundu#u duyarlı co#raf! konum !ç!nde 
so#uksava" sonrasında de#!"en jeopol!t!k ortamın da etk!s!yle, çok yönlü, çok bo-
yutlu ve de#!"ken güvenl!k sorunlarıyla kar"ı kar"ıya bulunmaktadır. Yen! b!n yılda 
Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, yurdumuza yönel!k !ç ve dı" tehd!tler! caydıracak, gü-
venle savunacak, ulusal çıkarlarımızın ve 21’!nc! Yüzyıldak! ana erekler!m!z!n elde 
ed!lmes!ne katkıda bulunacak ve dı" pol!t!kamızı destekleyecek güç ve kudret!n!n 
ve yüksek hazırlık düzey!n!n sürdürüleb!lmes!, modern!ze ed!lmes! ve yen!den 
yapılandırılması devlet!m!z!n ana görevler! arasındadır. Yüce Mecl!s!m!z!n bu ko-
nuda gereken duyarlılı#ı göstermeye devam edece#!nden em!n!m. Türk!ye, Büyük 
Atatürk’ün “Yurtta barı", dünyada barı"” temel !lkes!nden hareketle, barı" ve !st!k-
rarın çevres!ne yayılmasında, Bosna-Hersek ve Kosova harekâtlarında, Balkanlar 
ve Karaden!zde Çok Uluslu Bölgesel Barı" Gücü olu"turulması ve Askerî E#!t!m 
$"b!rl!#! ve Barı" $ç!n Ortaklık faal!yetler!nde görüldü#ü üzere do#rudan etk!n b!r 
rol oynamaktadır. Türk S!lahlı Kuvvetler!, ulusumuzun gurur ve güven!ne layık 
olarak, ver!lecek her türlü görev! eks!ks!z yer!ne get!rme yetene#!ne sah!pt!r. Her 
devlet!n, sınırlarını, halkını ve rej!m!n! koruması b!r egemenl!k hakkıdır. Büyük 
Atatürk’ün kurdu#u demokrat!k, la!k cumhur!yet!n, ulusal güç ö#eler!n!n toptan 
kullanılmasıyla sonsuza kadar korunaca#ından k!msen!n ku"kusu olmamalıdır.



Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, b!r bölgesel güç olarak etk!nl!#!n!n artırılması ve 
uzun dönemde küresel b!r güç durumuna geleb!lmes!, yüksek teknoloj!ye dayanan, 
d!nam!k ve kend! kend!ne yeterl! b!r savunma sanay!! !le desteklenmes!ne ba#lıdır. 
Türk savunma sanay!!, bugün gel!nen noktada kayda de#er b!r üret!m yetene#!ne 
er!"m!" olup, mal ve h!zmet alımlarındak! yerl! katkı oranının daha da artırılması 
amaçlanmalıdır. Savunma Sanay!! Müste"arlı#ınca yürütülen ara"tırma gel!"t!r-
meye dayalı ortak yatırım g!r!"!mler!ne, yüksek teknoloj!n!n ülkem!ze kazandı-
rılmasına ve savunma s!stemler!n!n ed!n!lmes!nde denge uygulamalarıyla döv!z 
kaybının azaltılmasına, savunma sanay!! t!caret!nde kar"ılıklılık !lkes!n!n !"let!lme-
s!ne ve böylece savunmaya ayrılan sınırlı kaynakların ödemeler denges! üzer!ndek! 
olumsuz etk!s!n!n en az düzeye !nd!r!lmes!ne büyük önem ver!lmekted!r. Tasarıla-
ra !ved! ve !st!krarlı parasal deste#! sa#lamak üzere, Savunma Sanay!! Destekleme 
Fonunun sa#lıklı olu"umuna ve gereks!nme duyulan kaynakların kes!nt!s!z akı"ına 
çaba harcanmalıdır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Sonuç olarak, Türk!ye’n!n ça#da"la"ma ve Batı’ya yönelme ere#! cumhur!yet!n 

kurulması !le b!rl!kte ba"latılmı" olan b!r süreçt!r. Atatürk, Cumhur!yet! kurarken, 
ça#da" uygarlık düzey!ne er!"mey! ulusumuza erek olarak gösterm!"t!r. 1998 yılın-
da kutladı#ımız cumhur!yet!n 75’!nc! yıldönümü, ça#da" uygarlı#ı yakalama yarı-
"ında ba"arılan ve henüz ba"arılamayan hususların b!r de#erlend!rmes!ne olanak 
verm!"t!r. Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n bu 75 yıllık dönem!, tar!h!n en uzun 
barı" dönem! olmu" ve büyük b!r kalkınma gerçekle"t!r!lm!"t!r. Dünyadak! gel!"-
meler Türk!ye’n!n önem!n! artırmı", ülkem!z !ç!n yen! ufuklar ve fırsatlar yaratmı"-
tır. Türk Ulusu ve Devlet!n!n ça#da"lı#ı ben!msed!#! ve evrensel de#erler! !lke ed!n-
d!#! 21’!nc! Yüzyıla g!rd!#!m!z dönemde, dünyadak! hızlı gel!"melere ko"ut olarak, 
Türk!ye’ye ça#ı yakalatacak ulusal ana erekler!n bel!rlenmes! tar!hî b!r görevd!r. 
Türk!ye’n!n ça#da"la"ma ere#!ne ula"ması !ç!n gerekl! karar alma s!stem!, toplu-
mun uzun döneml! çıkarlarını koruyup gerçekle"t!recek b!r yapıya oturtulmalıdır. 
Bunun !ç!n de saydamlı#ı do#ru ve hızlı b!lg! akı"ının sa#lanmasına, hukuksal ve 
kurumsal altyapının ve reformların en etk!n b!ç!mde gerçekle"t!r!lmes!ne gerek-
s!nme bulunmaktadır. Karar alma yöntem!ne s!v!l toplum kurulu"larının da katıl-
ması, alınan kararların uygulanmasının sürekl! !zlenmes!, sonuçların denetlenmes! 
ve de#erlend!r!lmes! asıl olmalıdır.

Türk!ye’n!n, Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!#!n!n gerçekle"t!r!lmes!, 21’!nc! Yüz-
yıl ana erekler!n!n ba"ında gelmekted!r. Türk!ye’n!n, Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k 
sürec! !ç!nde olması, uluslar arası kurallara uyma ve b!lg! toplumunun gerekt!rd!#! 
ko"ulları yer!ne get!rme yönünden öneml! b!r fırsat yaratmaktadır. Bu çerçevede 
Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k, b!nlerce yıllık tar!h ve kültür b!r!k!m!ne sah!p olan 
ülkem!z!n gerçek potans!yel!n! ortaya koymasına ve b!r!k!m!n! dünyayla payla"-
masına yardımcı olacaktır. Öneml! b!r jeostratej!k konuma sah!p olan ülkem!z, 
bulundu#u bölgede pol!t!k, ekonom!k, sosyal ve kültürel etk!le"!m! artırarak, bölge 
ve dünya barı"ına daha büyük katkılar yapab!lecekt!r.

Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k ere#!, Türk!ye’n!n stratej!k v!zyonunun ayrılmaz 
b!r parçasıdır. Bu erek, Atatürk’ün ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ma ere#!yle örtü"-
mekted!r.



Ekonom!k ve sosyal yapıda gerekl! dönü"ümler!n gerçekle"t!r!lmes! duru-
munda, Türk!ye’n!n önümüzdek! 20 yıllık dönemde yıllık ortalama yüzde 7 bü-
yüme hızını gerçekle"t!rmes!, k!"! ba"ına gel!r!n! Avrupa B!rl!#! ülkeler! düzey!ne 
yakla"tırması ve bu dönemde 1,9 tr!lyon dolar c!varında b!r gayr! saf! m!llî hâsıla 
düzey!ne ula"arak, dünyanın !lk 10 ekonom!s! arasına g!rmes! olanaklıdır.

Türk!ye’n!n jeostratej!k konumu, kültürel b!r!k!m! ve s!yasal, ekonom!k, top-
lumsal ve askerî alanlarda gerçekle"t!rece#! gel!"meler sonucu 2010’larda bölgesel 
b!r güç olarak etk!nl!#!n! daha da artırması, 2020’lerde !se küresel b!r güce dö-
nü"mes! ereklenmel!d!r. Cumhur!yet!n kültür ö#es!n! bugünlere ta"ımak, kültürel 
yükselmen!n yollarını açmak zorundayız.

B!l!mde, sanatta, teknoloj!de, sporda söz sah!b! olmalıyız. Kültür alanımızı 
gen!"letmel!y!z. Temel de#erler!m!z! ve k!ml!#!m!z! koruyarak, b!lg! toplumu dü-
zey!ne geç!"!n sa#lanması ve toplum ya"amının kal!tes!n!n yükselt!lmes! uzun dö-
neml! temel hede%er!m!zden b!r!d!r.

Günümüzde, ancak b!lg! ça#ının gerekler!ne ayak uydurab!len, b!l!m ve tek-
noloj! üretme konumuna geleb!len uluslar, 21’!nc! Yüzyılda daha etk!l! ve güçlü 
olab!leceklerd!r. B!lg! ça#ında demokras! ve kalkınma ayrılmaz b!r !k!l! olu"tura-
caktır. Ara"tırma-gel!"t!rmeye, e#!t!me, sa#lı#a, b!l!m ve teknoloj! yetene#!n!n güç-
lend!r!lmes!ne artan b!r önem ver!lmes! gerekmekted!r.

Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, 21’!nc! Yüzyıl jeostratej!k ortamının gereks!nme-
ler!ne yanıt verecek ve mü"terek harekât konsept!n!n gerekler!n! yer!ne get!recek 
b!ç!mde reorgan!ze ve modern!ze ed!lmes!, en yüksek caydırıcılık gücüne ve hazır-
lık düzey!ne yükselt!lmes! ve etk!n b!r savunma sanay!! !le desteklenmes! asıldır.

21’!nc! Yüzyılın ba"ı !ç!n bel!rlenen bu ana hede%er, Bakanlar Kurulunca ka-
bul ed!lm!" bulunan Uzun Vadel! Gel!"me Stratej!s!ne ve Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s! tarafından onaylanan Sek!z!nc! Be" Yıllık Kalkınma Planına ve stratej!k 
askerî planlamalara da uygun bulunmaktadır.

Türk!ye, söz konusu olan ana hede%er! en geç Cumhur!yet!n 100’üncü yıl-
dönümünü kutlayaca#ı 2023 yılına kadar gerçekle"t!rmel!d!r. 2023 yılından sonra 
da Türk Ulusunun ça#ın gerekler!ne uygun yen! d!nam!k ülküler do#rultusunda 
!lerlemey! sürdürmes! gerekmekted!r.

Atatürk’ün gösterd!#! ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ma ve a"ma ere#! do#rul-
tusunda, Türk!ye gel!"mes!n! daha !ler! a"amalara ula"tırmakta kararlıdır. Türk!ye, 
21’!nc! Yüzyılda, kültür ve uygarlı#ın en !ler! a"amasına ula"arak dünya standart-
larında üreten, gel!r!n! ad!l payla"an, !nsan haklarını güvenceye alan, hukukun 
üstünlü#ünü, katılımcı demokras!y!, la!kl!#!, d!n ve v!cdan özgürlü#ünü en üst dü-
zeyde gerçekle"t!ren etk!l! b!r dünya devlet! olacaktır. Bunun en büyük güvences!, 
toplumumuzun d!nam!zm! ve yaratıcı gücüdür.

Ulusumuza, devlet!m!ze ve demokras!m!ze olan !nancımızı koruyarak Yüce 
Atatürk’ün kurdu#u cumuhur!yet!n etrafında topluca durarak, cumhur!yet!n da-
yandı#ı temel !lkelere ba#lı kalarak ve ulusal b!rl!k ve beraberl!k !ç!nde çok çalı"a-
rak, 21’!nc! Yüzyılın !lk çeyre#! !ç!nde ça#da", demokrat!k, la!k, b!lg! ça#ını yakala-
mı", mutlu, büyük ve güçlü b!r Türk!ye’y! yaratmamız gelecek ku"aklara kar"ı tar!hî 
b!r sorumlulu#umuzdur.

Bu dü"üncelerle sözler!me son ver!rken, Yüce Mecl!s!m!z!n Sayın Ba"kanını 
ve de#erl! üyeler!n! !çten saygılarımla selamlıyorum. (Alkı#lar)
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 Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yüce Mecl!s!m!z!n 21’!nc! Dönem Dördüncü Yasama Yılına ba"larken, he-

p!n!z! en !çten d!lekler!mle ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün s!zlere yen!den 
h!tap etmen!n büyük onur ve mutlulu#unu ya"ıyorum.

B!r yıl önce, y!ne bu özel günde yaptı#ım konu"mada, Türk!ye’n!n kar"ı kar-
"ıya bulundu#u !ç ve dı" sorunların gen!" b!r dökümünü yapmı"; bu sorunların 
üstes!nden gelmem!z!n gerekl!l!#! üzer!nde durarak, ça#da"la"ma tasarımızın sür-
dürülmes! !ç!n atmamız gereken adımları ele almı"tım.

Bu yılk! konu"mamda, ülkem!z!n ve Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n gün-
dem!nde bulunan k!m! öneml! ve !ved! sorunları gelece#e yönel!k b!r bakı" açısı 
!ç!nde de#erlend!rmek !st!yorum.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n yen! yasama yılı ba"larken, dünyamız çok 
öneml! b!r gel!"meye sahne olmu"tur. Amer!ka B!rle"!k Devletler!nde meydana 
gelen ve çok sayıda masum !nsanın ölümüne yol açan !nsanlık dı"ı terör!st saldı-
rıları, en güçlü b!ç!mde kınamaktayız. Bu zor günler!nde dostumuz ve müttef!k!-
m!z Amer!kan halkının yanında yer aldı#ımızı, b!r kez daha vurgulamak !ster!m. 
Terörden çok çekm!" b!r ülke olarak Türk!ye, Amer!kan halkının acısını yürekten 
payla"maktadır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Büyük Atatürk’ün kurdu#u cumhur!yet!m!z!n sa#lam temeller!ne ve sarsılmaz 

!lkeler!ne dayanarak hep !ler! g!tm!" olan Türk!ye, b!r dönüm noktasına gelm!"t!r. 
Son b!r yılda ya"adı#ımız sorunlar, vardı#ımız bu dönüm noktasında zaman y!t!r-
meden k!m! köklü kararlar almak zorunda oldu#umuzu gösterm!"t!r.

Türk!ye, dünyanın en sorunlu bölgeler!n!n kes!"t!#! noktada yer almaktadır. 
Bu durum, dı" pol!t!kamızın olu"turulup yürütülmes!nde oldu#u g!b!, ekonom!k 
ve toplumsal pol!t!kalarımızın uygulanmasında da çe"!tl! güçlükler yaratmakta, 
hükümetler!m!z!n üzer!nde ek yükler olu"turmaktadır. Ancak, demokras!s!n! en 
gel!"m!" düzeye çıkarma yönünde gerekl! ulusal kararlılı#a ve güce sah!p olan ül-
kem!z!n, !çer!s!nde bulundu#u sorunları kısa sürede çözüme kavu"turab!lecek yet-
k!nl!kte oldu#una ku"ku yoktur. 



Sorunlarımıza çözüm ararken geçm!"e de#!l gelece#e bakmamız ve "u soruyu 
kend! kend!m!ze sormamız gerekmekted!r: Nasıl b!r Türk!ye !st!yoruz? 

Bu soruya verece#!m!z yanıt, yakla"ımımızı, yönel!m!m!z! olu"turacaktır. 
Ben, bu soruya, tüm Türk Ulusunun ortak b!r yanıt verece#!nden em!n!m: Yok-
sulluk, e#!t!ms!zl!k, yolsuzluk g!b! temel sorunlarını çözmü", b!reyler!n!n hak ve 
özgürlükler!n! en gen!" b!ç!mde güvence altına almı", ça#da" uluslar toplulu#unun 
saygın üyes! durumuna gelm!", gel!"!me açık, aydınlık b!r Türk!ye.

Ülkem!z!n bu do#rultuda b!r dönü"üm gerçekle"t!rmes!nde, Anayasamızda 
yapılmakta olan de#!"!kl!kler, ku"kusuz, öneml! b!r yere sah!pt!r. Anayasamızın 
de#!"t!r!lmes!ne yönel!k olarak Yüce Mecl!s!m!zce sürdürülen çalı"manın, tüm s!-
yasal part!ler!m!z!n yapıcı katkılarıyla !lerlemekte olması mutluluk ver!c!d!r.

Türk!ye Cumhur!yet!n!n özünde, barı"çı b!r dı"pol!t!ka, la!kl!k, hukukun üs-
tünlü#ü, özgürlükçü, ço#ulcu ve katılımcı demokras! !le !nsan hak ve özgürlükler!-
ne saygı !lkeler! bulunmaktadır. 

Yüce Atatürk’ün önderl!#!nde kurulan Türk!ye Cumhur!yet!, çok kısa b!r sü-
rede toplumsal ya"amın her alanında gerçekle"t!rd!#! devr!mlerle, Türk Ulusunu, 
ortak co#rafyayı ve tar!h! payla"tı#ı Avrupa a!les!yle, !lk kez, aynı de#erler s!ste-
m!nde bulu"turmu"tur. 

Cumhur!yet!n kurulmasıyla b!rl!kte, hukuk ve toplum düzen!n! Batı normla-
rına göre düzenleyen Türk!ye, ba"ta basın özgürlü#ü ve örgütlenme hakkı olmak 
üzere, açık ve katılımcı b!r toplum düzen!n! kurma yolunda çok öneml! adımlar at-
mı"tır. Türk!ye’n!n demokrat!k gel!"!m! ve hukuk düzen! d!nam!k b!r evr!m sürec!-
ne g!rm!"t!r. Avrupa B!rl!#! üyel!#!, bu sürec!n halkalarından b!r!d!r. Türk!ye Cum-
hur!yet!, Avrupa B!rl!#! üyes! ülkelerle, ortak evrensel de#erler! esas alan, barı"çı ve 
aydınlık b!r gelece#! payla"ma ve bu konuda katkılarda bulunma kararlılı#ındadır. 

Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#! üyel!#!, cumhur!yet!m!z!n kurulu" felsefes!n! ve 
Atatürk’ün gelece#e bakı"ını do#rulayan b!r a"ama olarak de#erlend!r!lmekted!r. 
Avrupa B!rl!#!n!n tam üyel!k sürec!nde atmamız gereken adımlardan b!r! olarak 
“Türk!ye Ulusal Programı” kabul ed!lm!"t!r. 

Türk!ye Ulusal Programı “Avrupa B!rl!#! müktesebatının üstlen!lmes!” alt 
ba"lı#ını ta"ımakta !se de, aynı zamanda, ça#da" de#erlere uyumu vazgeç!lmez b!r 
ya"am b!ç!m! ve sürekl! b!r erek olarak ben!mseyen Türk Ulusunun ça#da"la"ma 
tasarısını sürdürme kararlılı#ının somut b!r gösterges!d!r.

Önümüzdek! yen! ça#da"la"ma sürec!nde, s!yasal, yönetsel ve yargısal reform-
ların yapılması gerekl!d!r. Bunun !ç!n, devlet organları arasında görev ve yetk!ler! 
dengeleyen, hukuk devlet! !lkes!n! üstün kılan, özgürlükçü, güvencel! anayasa ve 
yasa kurallarının gel!"t!r!lmes! zorunludur. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, son !k! ha'a !ç!nde, s!yasal part!ler!n yapıcı 
katkılarıyla, tar!hsel b!r görev! yer!ne get!rm!"t!r. Anayasamızda yapılması öngö-
rülen de#!"!kl!kler!n yo#un b!r çalı"ma sonucunda kabul ed!lm!" olmasını, Ana-
yasamızın daha özgürlükçü, katılımcı ve güvencel! b!r belge durumuna get!r!lmes! 
yönünde öneml! b!r adım olarak de#erlend!rmek gerek!r.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanını ve de#erl! m!lletvek!ller!-
m!z!, bu güç görev!, sorumluluk duygusu !ç!nde, ba"arıyla yer!ne get!rd!kler! !ç!n 



kutluyorum. Bu anayasa de#!"!kl!#!, Yüce Mecl!s!m!z!n tar!h!nde, her zaman tak-
d!rle anımsanacaktır. 

Anayasalar, devletler!n hukuksal yapısını en üst düzeyde bel!rlemekted!r. Bu 
nedenle, devletler!n geç!rd!kler! evr!m! de yansıtmak zorundadır. Anayasalar, bu 
yönüyle, ya"ayan belgelerd!r. Parlamentomuzun, Anayasamızda de#!"!kl!kler ya-
parak attı#ı tar!hsel adımı, !ler!de de, gereks!n!mlere kar"ılık verecek b!ç!mde sür-
dürece#!ne !nanıyorum.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Saydam b!r devlet yönet!m!ne kavu"ab!lmek !ç!n yasama dokunulmazlı#ı !le 

Bakanlar Kurulu üyeler! hakkında soru"turmayı düzenleyen kuralların yen!den ele 
alınması da yararlı olacaktır.

Yasama dokunulmazlı#ının amacı, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! üyeler!n!n 
Parlamentodak! yasama görevler!n! h!çb!r ku"ku ya da ceza tehd!d! altında kalma-
dan yer!ne get!rmeler!n!n sa#lanmasıdır. Buna göre, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
üyeler!n!n Mecl!s çalı"malarındak! oy ve sözler!nden, bunları dı"arıda y!nelemek-
ten ve açıklamaktan sorumlu olmamaları gerekl! ve yeterl!d!r. Bununla b!rl!kte, 
yasama sorumsuzlu#u dı"ındak! etk!nl!kler! neden!yle haklarında suçlama bulu-
nan m!lletvek!ller!n!n yargılanab!lmeler! !ç!n, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nce 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek olmamalıdır. Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s! tarafından dokunulmazlı#ın kaldırılması yönünde b!r kararın alınmama-
sı durumunda, m!lletvek!ller!n!n yargılanamaması ceza adalet!nde e"!tl!k !lkes!yle 
çel!"mekte ve Yüce Mecl!s!n saygınlı#ını zedeleyecek örnek olayların yaratılmasına 
yol açmaktadır.

Anayasamızın yanısıra, temel yasalarda da günün ko"ullarına uygun de#!-
"!kl!kler!n yapılması gerekl!d!r. S!yasî Part!ler ve Seç!m Yasaları bunların ba"ında 
gelmekted!r.

Demokrat!k s!yasal ya"amımızın vazgeç!lmez ögeler! olan s!yasal part!ler, ço-
#ulcu s!yasal yapının, s!yasal kültürün olu"turulup gel!"t!r!lmes!nde ve halkın s!ya-
sete katılımının sa#lanmasında ba"lıca rolü üstlenm!"lerd!r. Dolayısıyla, part!ler!n 
sa#lıklı b!ç!mde !"leyeb!lmeler! !ç!n part! !ç! demokras!n!n sa#lanması ve part!ler!n 
parasal kaynaklarının saydamla"tırılması önem ta"ımaktadır. 

Ça#da" demokras!ler!n özünü olu"turan uzla"ma kültürünün gel!"t!r!l!p yer-
le"t!r!lmes! de öneml! görülmekted!r. Bu nedenle, özele"t!r!m!z! !y! yapmalı, s!v!l 
toplumla Parlamento arasındak! !let!"!m! sa#lam temeller üzer!nde yen!den !"lete-
cek b!r yapı olu"turmalıyız. 

Son olarak, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n yapısına !l!"k!n b!r dü"üncem! de 
aktarmayı görev kabul etmektey!m. B!ld!#!n!z g!b!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
üyeler!n!n sayısı, 1982 Anayasasında 400 olarak öngörülmü"tü. Daha sonra, 1987 
yılında bu sayı 450’ye, 1995 yılında da 550’ye yükselt!lm!"t!r. Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s! üye sayısının, 1982 Anayasasının !lk b!ç!m!nde oldu#u g!b!, 400’e !nd!r!-
lerek çalı"malarına etk!nl!k kazandırılab!lece#!n! dü"ünüyorum. Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s! üye sayısında yapılacak b!r azaltma, kamuoyunun beklent!ler!ne de 
uygun dü"mekted!r. De#!"!kl!#!n, !lk seç!mden sonrak! seç!mde olu"acak Mecl!s 
!ç!n geçerl! kılınması, k!m! sorunların önlenmes! yönünden gerekl! görüleb!l!r. 



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye, artık, !nsan hakları alanında köklü adımlar atmak, bu konudak! 

olumsuz uygulamalara son vererek !nsan hakları !hlaller!n! ortadan kaldırmak 
zorundadır. Türk!ye’n!n, bu konuda yönelt!len ele"t!r!lere gerekçe olu"turacak uy-
gulamalara meydan vermemes! gerekl!d!r. $nsan haklarının korunup güvence al-
tına alınması !ç!n yasal ve yönetsel düzenlemeler yeterl! olmamaktadır. $lg!l! tüm 
yetk!l!ler!n bu konuda e#!t!lmeler!, hata, !hmal, kötü n!yet g!b! etkenler!n ortadan 
kaldırılması da aynı ölçüde gerekl!d!r. 

Günümüzde uluslararası b!r boyut kazanan !nsan hakları, !çhukuk konusu ol-
du#u kadar, dı"pol!t!kayı da !lg!lend!rmekted!r. Tüm ço#ulcu demokrat!k toplum-
ların payla"tı#ı b!r de#er olan !nsan haklarının ülkem!zde eks!ks!z uygulanab!lmes! 
!ç!n, B!rle"m!" M!lletler ve Avrupa Konsey!n!n bu alanda kabul ett!#! sözle"me-
lerde yer ver!len kuralları gerekl! ve yeterl! ölçüde ulusal hukukumuza aktarmak 
zorunda oldu#umuzu da anımsatmak !ster!m. 

Demokrat!k toplumlar, temel hak ve özgürlüklere dayanan toplumlardır. Bu 
tür toplumlarda devlet!n görev!, temel hak ve özgürlükler! korumak ve gel!"t!r-
mekt!r. Temel hak ve özgürlükler arasında, dü"ünce özgürlü#ü, özell!kle dü"üncey! 
açıklama özgürlü#ü öneml! b!r yer tutar. Dü"ünce ve dü"üncey! açıklama özgürlü-
#ünün kullanılmasının ola#an yollarından b!r! de basındır.

Basın özgürlü#ü, ça#da" anayasalarda, basının, dü"ünce ve dü"üncen!n açık-
lanmasında oynadı#ı öneml! rol göz önünde tutularak, temel hak ve özgürlükler!n 
özel b!r türü olarak düzenlenm!"t!r. 

1982 Anayasasının 26’ncı maddes!nde, dü"üncey! açıklama ve yayma özgür-
lü#ünün, haber alma ve verme özgürlü#ünü de kapsadı#ı, 28’!nc! maddes!nde de, 
basının özgür oldu#u, devlet!n basın ve haber alma özgürlü#ünü sa#layacak ön-
lemler alaca#ı bel!rt!lm!"t!r. 

Basın özgürlü#ü, dü"üncey! açıklama özgürlü#ünü tamamlayan ve onun kul-
lanılmasını sa#layan b!r özgürlüktür. Dü"ünce özgürlü#ü, dü"ünceler!n özgürce 
açıklanmasının yanında, bunları yayma ve ö#renme özgürlü#ünü de !çer!r. Bu ne-
denle, basın özgürlü#ünün, okuyucuların, !zley!c!ler!n ya da d!nley!c!ler!n haber 
alma ve görü"ler!n! ö#renme özgürlü#ü yönünden de de#erlend!r!lmes! gerek!r. 
Haber alma ve verme hakkı ya da haberlere ula"ma özgürlü#ü, okuyucu, !zley!c! 
ya da d!nley!c!n!n b!reysel hakkı olarak dü"ünülemez. Bunlar, kolekt!f hak ve öz-
gürlüklerd!r. 

Demokrat!k toplumlarda basının !"lev!, kamu yararını !lg!lend!ren olay ve 
konularda açıklamalar yapmak, haber ve b!lg! vermek, ele"t!r! ve de#er yargıları 
sunarak kamuoyu olu"turmak, toplumu aydınlatmaktır. Basının bu öneml! !"lev! 
neden!yle, basın özgürlü#ünün kamu güçler!ne kar"ı oldu#u kadar, özel güçlere 
kar"ı da korunması gerekmekted!r. 

Bu ba#lamda, b!r kez daha y!nelemek gerek!r k!, basın-yayın tekel!n!n olu"-
masına kar"ı gerçek sınırlamalar koymak, bu kes!m!n ço#ulcu özell!#!n! koruyucu 
önlemler almak, devlete dü"en b!r ödevd!r. Ba#ımsız ve yansız yayıncılı#ın sürdü-
rüleb!lmes! !ç!n alınacak önlemler de bu ödev kapsamına g!rmekted!r. Öte yandan, 
bu sosyal görev!n! yer!ne get!reb!lmes! !ç!n basın özgürlü#üyle donatılan basın-
yayın organlarının da sorumluluk b!l!nc!yle hareket etmes! zorunludur.



Ya"anılan son olaylar gösterm!"t!r k!, Anayasa ve yasalarda temel hak olarak 
düzenlenen basın özgürlü#ü !le k!"!l!k hakkının b!rb!r!yle çatı"ması her zaman ola-
naklıdır. Bu konuda dengey! sa#lamak, devlet!n oldu#u kadar basın-yayın organ-
larının da görev!d!r. Demokrat!k toplumlarda hem basın özgürlü#ü hem de k!"!l!k 
hakkı, temel hak ve özgürlük olarak anayasalarda düzenlen!p korunmu" olmakla 
b!rl!kte, k!"!l!k hakkının basın özgürlü#ünün sınırlarından b!r!n! olu"turdu#unda 
duraksamaya yer yoktur. Basın, demokrat!k toplumun vazgeç!lmez ko"ulu, zorun-
lu ö#es!; k!"! !se, kurucu ö#es!, varlık neden!d!r. 

Basın, kamu yararını !lg!lend!ren konu ve olaylarda kamuoyu olu"turma, bu 
konuda toplumu aydınlatma !"lev!n! yer!ne get!r!rken, toplumu !lg!lend!ren, kamu 
yararıyla !lg!l! olayları açıklamak, olaylar hakkında haber vermek, de#erlend!rme 
ve ele"t!r!ler yapmakla yükümlüdür. Ancak, söz konusu olaylar, ço#u kez bel!r-
l! k!"!lerle !lg!l! olab!lmekted!r. Bu g!b! durumlarda, basın, olayı açıklarken ya da 
de#erlend!rme ve ele"t!rme hakkını kullanırken, k!"!l!k haklarına, özel ya"ama, 
meslekî ve t!carî saygınlı#a özen göstermel!, k!"!n!n maddî ve manevî zarara u#ra-
masına neden olmamalıdır.

Sonuç olarak, basın özgürlü#ünün ardında, b!rey! ve dolayısıyla b!reysel hak 
ve özgürlükler! temel alan, demokras!n!n tüm kurum ve kurallarına yürekten !na-
nan b!r sorumlunun bulundu#u gözardı ed!lmemel!d!r.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Kalkınma ve toplumsal gönenc! yükseltmen!n temel yolu, kend! d!nam!kler! 

!ç!nde !"leyen güçlü b!r ekonom!den geçmekted!r. Toplumun tüm kes!mler!nde, 
Türk ekonom!s!n!n gelece#!ne !l!"k!n b!r karamsarlık havası gözlenmekted!r.

Ülkem!z ekonom!s!nde bugün b!r geç!" sürec! ya"andı#ı, gelece#e yönel!k 
k!m! bel!rs!zl!kler!n güven ortamının olu"turulmasını engelled!#! ve bu durumun 
da ekonom!k ver!ler!n dengeye oturtulmasını güçle"t!rd!#! tartı"ma götürmez b!r 
gerçekt!r.

Bu nedenle, Türk!ye ekonom!s!n!n !ç!nde bulundu#u durum ve bununla ba#-
lantılı olarak gel!r da#ılımındak! adalets!zl!k, en%asyonun yüksekl!#!, geç!m sıkın-
tısı, yoksulluk, !"s!zl!k g!b! sorunlar ülke gündem!ndek! öncel!kl! yerler!n! koru-
maktadır.

Temel ere#!m!z, ülken!n kalkınma ve gel!"mes!ne ko"ut olarak, Türk !nsanı-
nın, ça#da" dünyanın evrensel de#erler!n!n ya"ama yön verd!#! b!r toplumsal dü-
zende, gelece#e güvenle bakmasını sa#layacak atılımları yapmak olmalıdır.

Dünyamızın genel b!r ekonom!k durgunluk !ç!ne g!rmekte oldu#u yönünde 
güçlü bel!rt!ler ortaya çıkmı"tır. So#uk sava" sonrası dönemde hız kazanan kü-
reselle"me sürec!n!n ulusların omuzlarına yükled!#! sorunların yanı sıra, dünya 
çapında b!r ekonom!k bunalımın etk!ler!ne gö#üs germek, planlarımızı buna göre 
yapmak zorundayız. 

Uluslararası düzeyde talep ve dı"satım daralırken, !"s!zl!k artmakta, yoksulla"-
ma c!ddî boyutlara ula"makta, zeng!nle yoksul arasındak! uçurum büyümekted!r. 
Ülkeler arasında ve b!rçok ülken!n kend! !ç!nde ekonom!k e"!ts!zl!kler!n der!nle"-
mes!, küçük b!r kes!m!n ulusal gel!r!n büyük bölümünü elde etmes!, ekonom!k ve 
toplumsal sorunların çözümünü güçle"t!rmekted!r. 



Öte yandan, uluslararası parasal s!stem!n yeterl!l!#!n!n g!derek daha fazla sor-
gulanır olması, küresel ekonom!k düzen!n !nandırıcılı#ını sarsmakta, küreselle"me 
kar"ıtı akımlar güçlenmekted!r. Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Japonya ve Avrupa 
B!rl!#! ülkeler! g!b! gel!"m!" ekonom!lerde görülmeye ba"layan ve dom!no etk!s! 
yapan ekonom!k durgunluk, ku"kusuz, ülkem!z !ç!n de olumsuz ko"ullar yarat-
maktadır. 11 Eylülde Amer!ka B!rle"!k Devletler!nde meydana gelen terör!st saldı-
rılar da bu olumsuz ko"ulları artırmı"tır. 

Türk!ye, son b!r yıldır, güç b!r dönemden geçmekted!r. Ekonom!k etk!nl!kle-
r!m!zde ve gayr! sâf! m!llî hâsılamızda görülen daralma kaygı ver!c!d!r. Bu daralma 
e#!l!m!n!n, hükümet!m!z!n, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n deste#!nde almakta 
oldu#u önlemlerle ters!ne döndürülece#!ne !nanmaktayız. Henüz düzlü#e çıkmı" 
de#!l!z; ancak, bugüne dek ulus olarak gösterd!#!m!z özver! ve dayanı"ma, ekono-
m!m!z!n yakın b!r gelecekte daha sa#lam temeller üzer!nde güçlü b!r yapıya kavu-
"aca#ına olan umudumuzu artırmaktadır. 

Ekonom!m!z!n yabancı paralara endeksl! olmaktan kurtarılarak, ulusal para 
b!r!m!m!z!n, saygınlı#ına ve gücüne kavu"turulması amacıyla hükümet!m!z ve s!-
v!l toplum örgütler!nce ba"latılan g!r!"!mlere halkımızın verd!#! destek sev!nd!r!-
c!d!r. 

Ekonom!k sorunlarımıza çözüm ararken gündel!k kaygılarla hareket etmek-
ten kaçınılmalıdır. Ekonom!m!ze, planlı b!r yakla"ımla ve uzun er!ml! b!r stra-
tej!yle yen! b!r yön vermem!z zorunlu duruma gelm!"t!r. Büyümem!z! bel!rl! b!r 
stratej!yle gerçekle"t!rmel!, ekonom!m!z!, bu hükümetler üstü stratej!k yakla"ımla 
yönlend!rmel!y!z.

Uluslararası ekonom!k s!stemle bütünle"me yönündek! çabalarımızı sürdü-
rürken yerl! üret!m yapımızın korunup güçlend!r!lmes!ne ve yerl! üret!c!ler!m!z!n 
uluslararası rekabet gücünün artırılmasına öncel!k vermel!y!z. Bu yakla"ımın, kü-
reselle"men!n yarattı#ı sorunların üstes!nden geleb!lmen!n de en akılcı yolu oldu-
#unu dü"ünüyorum. Türk ekonom!s!n!n geleneksel temel d!rekler! olan tarım !le 
kamu kes!m!n!n ekonom!dek! rolünü ve etk!nl!#!n! yen! b!r gözle de#erlend!rme-
m!z!n de gerekl! oldu#una !nanıyorum.

Tarım, kend! nüfusumuzu beslemek !ç!n oldu#u kadar, tarıma dayalı gele-
neksel dı"satımı desteklemek !ç!n de çok öneml!d!r. Kamu kes!m!n!n 78 yıldır ülke 
ekonom!s!n!n gel!"mes!nde oynadı#ı rolü gözardı edemey!z. Aynı b!ç!mde, do#al 
kaynaklarımızın daha etk!n yöntemlerle !"let!l!p de#erlend!r!lmes! de, üzer!nde 
durmamız gereken konulardan b!r!d!r.

Son yıllarda açıkça tartı"ılmaya ba"lanan ve yönet!m!n saydamla"masını en-
gelleyen !hale s!stem!m!z!n de b!r an önce Avrupa B!rl!#! ölçütler!ne uygun b!r 
yapıya kavu"turulması gerekmekted!r. Devlet !hales! olarak adlandırdı#ımız kamu 
!haleler!nde, Avrupa B!rl!#! ülkeler!nde geçerl! olan yöntemler! mevzuatımıza 
kazandıracak düzenleme hızla gerçekle"t!r!lmel!d!r. Yöntemler, !halen!n yapılma 
sürec!n! tüm olası öner! sah!pler!n!n rekabet!ne açacak b!ç!mde tasarlanmalıdır. 
Yasal düzenlemede, !stekl!ler arasında rekabete olanak tanıyacak b!ç!mde ayırım-
cılı#ın önlenmes!, saydamlık ve nesnell!k !lkeler! üstün tutulmalıdır.

Ekonom!m!z!n dı"a açılmasında ve uluslararası t!caret s!stem!yle bütünle"me-
s!nde büyük b!r !"lev üstlenm!" olan b!r ba"ka ekonom!k etk!nl!k alanı, den!zc!l!#!-



m!zd!r. Öneml! b!r den!z ülkes! olarak, den!zc!l!k kes!m!n!n korunup gel!"t!r!lmes! 
!ç!n de daha çok çaba göstermel!y!z.

Avrupa B!rl!#!yle bütünle"me sürec! !ç!nde, den!z t!caret f!lomuzun Avrupa 
B!rl!#! ülkeler!n!n den!z t!caret f!loları kar"ısındak! rekabet gücünün artırılması 
kaçınılmaz duruma gelm!"t!r. Son ekonom!k bunalım neden!yle ekonom!k sıkın-
tıları artan den!z t!caret f!lomuzun daha fazla küçülmes!n!n önlenerek gen!"leme-
s!ne destek olunması ve yabancı bayraklı gem!lere olan gereks!n!m!n olab!ld!#!nce 
azaltılması amacımız olmalıdır.

Avrupa B!rl!#! ülkeler!n!n ço#unun önümüzdek! yıl tek para b!r!m!ne geçme-
s!yle Avrupa’da b!r “Euro Bloku” olu"mu" olacaktır. Bu durum, ekonom!m!z!n Av-
rupa ekonom!ler!yle tam anlamıyla bütünle"mes!n! sa#layacak adımların zaman 
geç!rmeks!z!n atılmasını gerekt!rmekted!r. 

Günümüzde yabancı sermaye yatırımları, b!r ekonom!n!n büyümes!, çe"!tlen-
mes! ve rekabet gücüne kavu"ması yönünden bel!rley!c! b!r rol oynamaktadır. Bu 
rol, ekonom!k öncel!kler!m!z ba#lamında yönetsel engeller!n kaldırılmasını sa#la-
yacak ve yabancı sermaye yatırımlarının g!r!"!n! özend!recek önlemler!n uygula-
maya konulmasını gerekl! kılmaktadır. Hükümet!m!z!n bu yönde atmaya ba"ladı#ı 
umut ver!c! adımların, !ç!nde bulundu#umuz ekonom!k ko"ulların düzelt!lmes!ne 
katkıda bulunmasını d!l!yoruz. 

Ülkem!z!n bugün öneml! b!r dönemeçten geçmekte oldu#unu b!r kez daha 
bel!rtmek !ster!m. $ç!nde bulundu#umuz güç ko"ullar, b!rl!k ve dayanı"mamızı ar-
tırarak korumamızı daha da zorunlu kılmaktadır. 

Ya"anan ekonom!k sıkıntıların a"ılmasında toplumun tüm kes!mler!ne ve 
tüm yurtta"larımıza görev dü"mekted!r. Çe"!tl! ortamlarda daha önce de vurgu-
ladı#ım g!b!, özel çıkarların b!r yana bırakılarak, ülken!n gelece#!n!n ve toplumsal 
çıkarların önplanda tutulması, çıkar amaçlı söylent!lerle davranılmaması her za-
mank!nden daha çok önem ta"ımaktadır. 

Sayın Ba"kan, Yüce Mecl!s!m!z!n sayın üyeler!;
Yolsuzlu#un ekonom!m!ze ve toplumumuza mal!yet! yüksekt!r. Yolsuzluk, s!-

yasal s!steme duyulan güvens!zl!#! körüklemekte, ekonom!n!n !"ley!"!n! ve ülkeye 
yabancı sermaye g!r!"!n! engellemekted!r. 

Yolsuzluklarla sava"ım ve yönet!mde saydamlı#ın sa#lanması konusunda top-
lumumuzun Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nden beklent!s! yüksekt!r. Ulus !rade-
s!n!n olu"tu#u Yüce Mecl!s!m!z!n bu konuda öncülü#ü üstlenerek, gereken yasal 
düzenlemeler! !ved!l!kle gerçekle"t!rmes!, halkımızın tem!z toplum beklent!s!ne 
yanıt verecek ve Türk!ye’n!n k!m! uluslararası çevrelerdek! olumsuz görüntüsünün 
g!der!lmes!ne katkıda bulunacaktır. 

Yolsuzlukların üzer!ne g!deb!lmek !ç!n yönet!mde saydamlık ve etk!l! b!r de-
net!m gerekl!d!r. Yolsuzlukların kalıcı b!ç!mde ortadan kaldırılab!lmes! ve tem!z 
toplumun yaratılması, ku"kusuz, yalnız devlet!n sorumlulu#unda de#!ld!r. Yolsuz-
lukların kökünün kazınması ve yönet!mde saydamlı#ın sa#lanab!lmes! !ç!n özel 
kes!me ve yurtta"larımıza da görev dü"mekted!r. B!l!nçl! ve !stekl! yurtta"lar, tem!z 
toplumun koruyucuları olacaklardır. 



Ekonom!n!n sa#lıklı temeller üzer!nde !"lemes!n! sa#layacak b!r yapılanma-
dan söz ederken, b!r konuya de#!nmekte yarar görmektey!m. Anayasamızın 2’nc! 
maddes!nde, Türk!ye Cumhur!yet!n!n b!r sosyal hukuk devlet! oldu#u bel!rt!l-
m!"t!r. 5’!nc! maddes!nde !se, b!rey!n ve toplumun gönenç, huzur ve mutlulu#u-
nu sa#lamak; b!rey!n temel hak ve özgürlükler!n!, sosyal hukuk devlet! ve adalet 
!lkeler!yle ba#da"mayacak b!ç!mde sınırlayan s!yasal, ekonom!k ve sosyal engeller! 
kaldırmak; !nsanın maddî ve manevî varlı#ının gel!"mes! !ç!n gerekl! ko"ulları ha-
zırlamaya çalı"mak devlet!n temel amaç ve görevler! arasında sayılmı"tır.

5’!nc! madden!n gerekçes!nde de, devlet!n, aynı zamanda ulusun huzurunu 
sa#lamakla, b!reyler!n! mutlu kılmakla, b!rey!n ya"am sava"ımını kolayla"tırmakla 
yükümlü oldu#u vurgulanmı", b!rey!n “!nsan onuruna” uygun b!r ortam !ç!nde 
ya"amasını gerçekle"t!rmen!n sosyal devlet!n görev! oldu#u bel!rt!lm!"t!r. 

Sosyal devlet, b!rey! ekonom!k ya"ama yen!k dü"ürmeyen, güçsüzler! güçlüler 
kar"ısında koruyarak gerçek e"!tl!#!, yan! sosyal adalet! ve toplumsal dengey! sa#-
lamakla yükümlü devlett!r.

B!reyler!n sosyal hakları ve asgarî ya"am düzeyler!yle !lg!lenerek onların gö-
nenç, huzur ve mutluluk !ç!nde ya"amalarını sa#lamak, sosyal devlet!n temel amaç 
ve görevler!ndend!r. 

Sosyal devlet, b!rey!n gönenc!n! ve huzurunu sa#lamakla kalmayıp, aynı za-
manda güvenceye alan devlett!r. Bu ba#lamda, !"s!zl!#! önley!c! ve ulusal gel!r!n 
adaletl! b!ç!mde da#ıtımını sa#layıcı önlemler almak da sosyal devlet!n görevler! 
arasındadır. 

Devlet, sosyal n!tel!#! neden!yle, b!rey !le toplum arasında denge kurmak, 
emek ve sermaye !l!"k!ler!n! dengel! olarak düzenlemek, özel g!r!"!mc!n!n güvenl!k 
ve kararlılık !ç!nde çalı"masını sa#larken, çalı"anların !nsanca ya"aması ve çalı"ma 
ya"amının kararlılık !ç!nde gel!"mes! yönünde ekonom!k, malî ve sosyal önlemler! 
alarak çalı"anları korumak zorundadır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Geçen Mart ayından bu yana Ulusal Programımızın ya"ama geç!r!lmes! ve 

Avrupa B!rl!#! ölçütler!ne uyum sa#lanması yönünde b!rçok alanda öneml! a"a-
malar kaydett!k. S!yasal, ekonom!k ve yönetsel alanlarda kapsamlı b!r dönü"ümü 
öngören Ulusal Programın zamanında ve kararlılıkla uygulanması, Türk!ye’n!n 
Avrupa’yla bütünle"mes!n! ve uluslararası konumunu güçlend!rmes!n! sa#layacak-
tır. Bu tar!hsel fırsatı !y! de#erlend!rmem!z gerekt!#!ne !nanıyorum.

Önümüzdek! aylarda, Avrupa B!rl!#!, Türk!ye’n!n !lerleme raporunu de#er-
lend!recekt!r. Bu de#erlend!rme önces!nde üzer!m!ze dü"enler! yer!ne get!rerek 
aday ülkeler grubundan kopmamamız büyük önem ta"ımaktadır.

Gen!"leme sürec! !ç!nde Avrupa B!rl!#!ne katılacak ülkeler!n, Aralık 2002’de 
Kopenhag’da yapılacak Avrupa B!rl!#! z!rves!nde bel!rlenmes! ve yen! üyeler!n 
2004 ya da 2005 yılında Avrupa B!rl!#!ndek! yerler!n! almaları beklenmekted!r. 
B!z!m de, üyel!k görü"meler!n! 2003 yılı !ç!nde ya da yen! üyeler Avrupa B!rl!#!ne 
katılmadan önce ba"latmamızda büyük yarar vardır.

Dolayısıyla bu a"amada ere#!m!z, üyel!k görü"meler!n!n ba"latılmasının ko-
layla"tırılab!lmes! !ç!n, Türk!ye !le Avrupa B!rl!#! arasında kural uyumunu sa#laya-



cak tarama sürec!n!n 2002 yılında ba"latılması olmalıdır. Avrupa B!rl!#! Kom!syo-
nunun ülkem!zle !lg!l! raporunun, dengel! ve üyel!k yönel!m!m!ze !vme kazandı-
racak b!r yakla"ımla hazırlanması gerekt!#!n! dü"ünüyor ve Avrupalı dostlarımızın 
bu konuda yapıcı ve destekley!c! b!r tutum !ç!nde olmalarını bekl!yoruz. 

Avrupa B!rl!#!, Avrupa’da barı" ve !st!krarı çok yönlü b!r güvenl!k anlayı"ıyla 
sa#lamayı ba"armı", çatı"ma ve bölünmen!n Avrupa’nın yazgısı olmadı#ını gös-
term!"t!r. Avrupa B!rl!#!ne üye olan ülkeler, ulusal k!ml!k ve b!rl!kler!n! korumu", 
aralarındak! anla"mazlıkları uzla"ma yoluyla çözmü", gönençler!n! artırmı", fark-
lılıklarını ba#da"tırıp ortak b!r çıkar b!rl!#!ne dönü"türmü"lerd!r. Ho"görü, daya-
nı"ma ve uzla"ma kültürü, Avrupa halklarını b!rle"t!rm!" ve Avrupa’yı ça#da" uy-
garlı#ın doru#una ta"ımı"tır. 

Avrupa B!rl!#! üyel!#!, cumhur!yet!m!z!n kurulu" felsefes!ne ve dayandı#ı de-
#erler s!stem!ne uygundur. Ayrıca, Türk!ye !le Avrupa B!rl!#!n!n !st!krar ve güven-
l!#! !le stratej!k, s!yasal, ekonom!k, t!carî ve toplumsal çıkarları b!rb!r!n! tamamlar 
n!tel!kted!r. 

Türk!ye, yakla"ık !k! yıldır resmen aday olmasına kar"ın, Avrupa B!rl!#!yle 
görü"meler!ne henüz ba"lamamı" tek aday ülked!r. Katılım görü"meler!ne ba"-
layab!lmek !ç!n öncel!kle s!yasî ölçütler! yer!ne get!rmek gerekmekted!r. Avrupa 
B!rl!#!, tar!hsel gel!"!m! !ç!nde demokras! ve !nsan haklarının yaygınla"tırılmasına 
!l!"k!n bel!rg!n b!r tutum gel!"t!rm!"t!r. Türk!ye !se, Avrupa Konsey! üyes! olarak, 
demokrat!kle"me ve !nsan hakları normlarını ben!msem!" olup, bu alandak! k!m! 
eks!kl!kler!n! g!dermeye çalı"maktadır. 

Hükümet!m!z tarafından yürürlü#e konulan Ulusal Program, köklü b!r dö-
nü"üm gereks!nmes!n!n esaslarını ortaya koymaktadır. Program, ülkem!z!n kar"ı 
kar"ıya bulundu#u r!sk ve tehd!tler! de göz önünde bulundurarak, Avrupa B!rl!#! 
normlarına uyumu sa#layacak b!r yakla"ım öngörmekted!r. Bu tasarının gerçek-
le"t!r!lmes!nde, hükümete oldu#u kadar, Mecl!s!m!ze ve halkımıza da büyük gö-
revler dü"mekted!r. Konu"mamın bundan öncek! bölümünde de#!nd!#!m anayasa 
de#!"!kl!kler! ve s!yasî ölçütlerle ba#lantılı uyum yasalarının Mecl!s!m!zden hızla 
geç!r!lmes! büyük önem ta"ımaktadır. Yüce Mecl!s!m!z!, bu yönde atmakta oldu#u 
adımlardan dolayı kutluyorum.

Türk!ye’dek! dönü"ümün n!tel!#!n!n, hızının ve süres!n!n Avrupa B!rl!#! ülke-
ler!ndek! standart ve gen!"leme takv!m!yle uyumlu olması, hem dönü"ümler!m!z! 
köklü kılacak hem de sürec!m!z! hızlandıracaktır. Avrupa B!rl!#!yle bütünle"me-
m!z!n bel!rs!z b!r tar!he ertelenmes! !se, dı"pol!t!kadan gümrük b!rl!#!ne kadar b!r 
d!z! alanda çıkarlarımızı etk!leyeb!lecekt!r. Avrupa B!rl!#! üyel!#!ne güçlü destek 
vermekte olan halkımız, ça#da" norm ve standartlara ula"ma çabalarında Avrupa 
B!rl!#!n!n destek ve dayanı"masından yoksun kalacaktır. Türk!ye’n!n B!rl!#!n dı"ın-
da kalması, B!rl!#!n evr!m! ve pol!t!kaları üzer!nde söz hakkı olmaması anlamına 
gelecekt!r. Böylece, Türk!ye ve Avrupa’nın çıkarları zaman !ç!nde farklıla"ab!lecek-
t!r. 

Türk!ye Cumhur!yet!, ben!msed!#! de#erlerle kes!n seç!m!n! ça#da" uygarlık 
do#rultusunda yapmı"tır. &!md!, bu seç!m!n do#al gerekler!n! b!r an önce ya"a-
ma geç!rmel!y!z. Bunun !ç!n öncel!kle, demokras!, hukukun üstünlü#ü ve !nsan 
hakları alanlarında, gerek yasalarımızı gerek uygulamalarımızı özel ko"ullara ve 



sınırlamalara ba#lamadan, taraf oldu#umuz Avrupa $nsan Hakları Sözle"mes!ne 
uyarlamamız gerekmekted!r. Türk!ye’n!n bu alanda yapaca#ı atılımlar, ülke bütün-
lü#ümüzü pek!"t!recek, yurtta"lık b!l!nc!m!z!n gel!"mes!ne !vme kazandıracak ve 
Türk !nsanını uygar toplumlarla aynı hak ve ödev platformunda bulu"turacaktır. 
Bu atılımları gerçekle"t!rmek !ç!n gerekl! b!r!k!m!m!z, temel!m!z vardır. Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu alanda ba"latmı" oldu#u olumlu çalı"maların, Türk 
s!yasal ya"amına yen! b!r saygınlık ve güç kazandıraca#ına !nanıyorum.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Az önce, ekonom!k ve s!yasal dönü"ümümüzü nasıl b!r bakı" açısıyla gerçek-

le"t!rmem!z gerekt!#! üzer!nde durdum. Ulusal çıkarlarımızın korunup gel!"t!r!l-
mes!nde temel b!r !"lev gören dı"pol!t!kamızın da, aynı b!ç!mde, !ler!ye dönük b!r 
bakı" açısıyla de#erlend!r!lmes! gerekt!#!ne !nanıyorum. Dı"pol!t!kamız, b!r bölü-
mü geçen yüzyılın ba"larına uzanan, b!r bölümü de co#rafyamızın ko"ullarından 
kaynaklanan çe"!tl! sorunlara çözüm bulma yönünde büyük çaba göstermekted!r. 
So#uk sava"ın sona ermes!, ne yazık k!, Türk!ye’n!n çevres!ndek! !st!krarsız ortamı 
olumsuz etk!lem!"t!r. Sovyetler B!rl!#!n!n ve esk! Yugoslavya’nın parçalanmasıyla 
ortaya çıkan sorunlar, barı" ve !st!krarı bugün de etk!lemekted!r.

Balkanlar ve Ka)asların yanı sıra, Ortado#u’da ya"anan çatı"malar ve bel!r-
s!zl!kler, Türk!ye’n!n ne denl! çet!n b!r co#rafyada bulundu#unu göstermekted!r.

Bu bölgesel sorunlara ek olarak, uluslararası terör!zm!n etk!nl!kler!n!n yo#un-
la"ması, k!tlesel yok etme s!lahlarının yaygınla"ması, yasadı"ı k!tle göç hareketler!, 
uyu"turucu madde ve !nsan kaçakçılı#ı, örgütlü suçlar g!b! günümüz dünyasına 
özgü tehd!tler, dı"pol!t!kamızın gündem!nde yen! ö#eler olarak ortaya çıkmakta-
dır. 

Türk!ye, bu çatı"ma ve tehd!tler kar"ısında, Büyük Atatürk’ün bel!rlem!" oldu-
#u ç!zg!de, uluslararası hukuk, hak ve adaletten yana, !lkel!, uzla"tırıcı pol!t!kalar 
!zlemekte, barı", !st!krar ve !"b!rl!#!n!n güçlend!r!lmes!ne katkıda bulunmaktadır.

Yüzyılımız, barı", uzla"ma ve !"b!rl!#! ça#ıdır. Bu de#erler!n savunucusu olan 
Türk!ye, dı"pol!t!kasıyla, bölges!nde öneml! b!r !st!krar ö#es! olmayı sürdürecek-
t!r.

Avrupa’nın gelece#! Türk!ye’y! yakından !lg!lend!rmekted!r. Avrupa B!rl!#!n!n 
gen!"leme ve yen!den yapılanma çalı"malarıyla tar!hsel b!r dönü"üm !ç!ne g!rd!#! 
b!r dönemde, ülkem!z!n bu sürec!n dı"ında kalmaması gerek!r. 

Türk!ye, Avrupa B!rl!#!n!n kend! savunma yetene#!n! gel!"t!rmes!ne yönel!k 
çabalarını ve Avrupa güvenl!k ve savunma pol!t!kasını !lke olarak desteklemekte-
d!r. Bu ba#lamda, NATO !le Avrupa B!rl!#! arasında daha yakın b!r !"b!rl!#! yapıl-
masını ve Avrupa B!rl!#!ne aday b!r ülke ve NATO’nun Avrupalı müttef!k! olarak, 
Avrupa’dak! yen! savunma yapısına katkıda bulunmayı !stemektey!z. Duyarlı b!r 
bölgede yer alan Türk!ye’n!n güvenl!kle !lg!l! kaygılarının ve çıkarlarının, Avrupa 
B!rl!#! üyes! ülkelerce d!kkate alınmasını bekl!yoruz. Avrupalı ortaklarımız b!lme-
l!d!r k!, Türk!ye’n!n katkısı, Avrupa güvenl!k ve savunma pol!t!kasının ba"arısı yö-
nünden de bel!rley!c! olacaktır.

Avrupa’nın güvenl!#!nde, Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle Atlant!k ötes! ba#-
lantının ve NATO’nun temel rolünün korunmasının, güvenl!#!n bölünmezl!#! !l-



kes!nden ödün ver!lmemes!n!n, b!z!m !ç!n temel öneme sah!p oldu#unu b!r kez 
daha vurgulamak !ster!m.

Amer!ka B!rle"!k Devletler!nde ya"anan son üzücü gel!"meler ve terör!zme 
kar"ı sava"ım ba#lamında g!r!"!lecek uluslararası !"b!rl!#!nde NATO Anla"masının 
5’!nc! maddes!ne !"lerl!k kazandırılması kararı, bu örgütün güvenl!k ve savunma 
alanındak! k!l!t rolüne d!kkat çeken b!r n!tel!k vermekted!r. 

Uzun yıllar aynı de#erler! payla"tı#ımız, barı" ve !st!krar !ç!n b!rl!kte hareket 
ett!#!m!z bu ülkeyle dayanı"mamızı NATO !ç!nde de ortaya koyduk. Müttef!k!m!z 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n uluslararası terör!zme kar"ı haklı sava"ımını des-
tekl!yoruz.

Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle !l!"k!ler!m!z!, yıllar !ç!nde olu"turma ba"arısını 
gösterd!#!m!z stratej!k ortaklık çerçeves!nde, kar"ılıklı çıkar ve anlayı" b!rl!#! !ç!n-
de daha da !ler! götürmek !st!yoruz. Türk-Amer!kan !"b!rl!#!n!n, bölgem!zde barı", 
!st!krar ve gönenc!n gel!"t!r!lmes!ne öneml! katkılarda bulundu#una !nanıyoruz.

Bugün bölgem!zde kar"ı kar"ıya bulundu#umuz bell!ba"lı !st!krarsızlık ö#e-
ler!n!n, so#uk sava" dönem!n!n sona ermes!yle ortaya çıkan yen! ortamın b!rer 
ürünü oldu#u ne denl! do#ruysa, aynı yen! ortamın, bölgem!z !ç!n yen! olanaklar 
yarattı#ı da b!r gerçekt!r. B!r zamanlar ayrı kamplarda yer aldı#ımız Rusya Federas-
yonuyla bugün !k!l! !l!"k!ler!m!zde vardı#ımız “gen!"let!lm!" !"b!rl!#!” hatta, bel!rl! 
alanlarda “ortaklık” g!b! dey!mlerle tanımlanan a"ama, bu gel!"men!n en sev!nd!-
r!c! örne#!d!r. 

Türk!ye, tüm kom"ularıyla dostluk ve !"b!rl!#! !l!"k!ler! gel!"t!rmek ve bölge-
s!nde çatı"ma yer!ne, ortak çıkarlara dayalı !"b!rl!#!n! egemen kılmak !stemekted!r. 
Türk!ye’n!n çevres!nde “dostluk ve !"b!rl!#! ku"a#ı” olu"turmaya yönel!k olarak, 
kom"ularımızla !l!"k!ler!m!zde atmakta oldu#umuz somut adımlar sev!nd!r!c!d!r. 

Türk-Yunan !l!"k!ler!nde geçen yıl kazanılan !vmen!n korunmasını d!l!yoruz. 
Aynı co#rafyayı payla"an !k! ulusun özlemler!ne yanıt veren bu yakınla"manın, 
yapıcı anlayı" !çer!s!nde, kapsamlı b!r !"b!rl!#!ne dönü"türülmes!n! ve Türk!ye !le 
Yunan!stan arasındak! tüm sorunların kar"ılıklı görü"meler yoluyla çözülmes!n! 
olanaklı kılaca#ını dü"ünüyoruz. 

Kıbrıs konusu, 50 yıldır, dı"pol!t!kamızın temel gündem maddeler!n!n ba-
"ında yer almaktadır. Türk!ye, Kıbrıs’ta, Adanın gerçekler!n! ve !k! e"!t devlet!n 
varlı#ını göz önünde bulunduracak kalıcı b!r çözüm yönünde atılan adımları ve bu 
ba#lamda, B!rle"m!" M!lletler Genel Sekreter!n!n !y! n!yet görev!n! desteklemekte-
d!r. Genel Sekreter!n, tara%ar arasında, kalıcı b!r barı"a ula"ılmasını amaçlayacak 
görü"me sürec!n!n ba"lamasını sa#layacak b!r zem!n yaratması gere#!ne !nanmak-
ta ve bu yönde ataca#ı adımları desteklemektey!z. 

Öte yandan, Avrupalı dostlarımıza her fırsatta vurguladı#ımız g!b!, Güney 
Kıbrıs Rum Yönet!m!n!n, tek yanlı olarak, Avrupa B!rl!#!ne tam üye olması, Kıbrıs 
sorununun çözümünü zora sokacak ve Do#u Akden!zde dengeler! bozacaktır. Bu 
gerçe#!n, Avrupa B!rl!#! tarafından g!derek daha !y! anla"ılmasını d!lemektey!z. 

Kom"ularımızla !l!"k!ler!m!z ba#lamında, $ran !le !l!"k!ler!m!z üzer!nde de 
durmak !st!yorum. Türk ve $ran halkları yüzlerce yıldır barı" !çer!s!nde yan yana 



ya"amı", dünya uygarlı#ının !lerlemes!ne katkıda bulunmu" !k! büyük toplumdur. 
Ortak kültürel ö#eler! payla"an bu !k! halk, b!rb!r!ne !y! duygular beslemekted!r. 
Bu temele dayanan Türk!ye-$ran !l!"k!ler!n!n, kar"ılıklı saygı, !ç!"ler!ne karı"mama 
ve ortak çıkar !lkeler! üzer!nde daha da gel!"eb!lece#!ne !nanıyoruz. Gen!" olanak-
lara sah!p $ran’ın, bölgesel ve uluslararası !"b!rl!#! tasarılarında daha etk!n rol oy-
namasını d!l!yoruz. 

Hazar Den!z!n!n hukuksal durumu üzer!ndek! görü" ayrılıklarının, kıyıda" 
devletler arasında sürdürülen görü"melerle g!der!leb!lece#!ne !nanmaktayız. Zen-
g!n enerj! kaynaklarına sah!p bulunan Hazar Havzasında, uluslararası "!rketler!n 
de katılımıyla, bölgedek! tüm halkların gönenc!ne katkıda bulunacak b!ç!mde !"-
b!rl!#! yapılmasının en uygun yol olaca#ına ku"kumuz yoktur. 

Dı"pol!t!kamızın öncel!kl! konularından b!r!, Ka)asya’da barı" ve !st!krarın 
tam olarak kurulması ve bölgesel !"b!rl!#!ne olanak verecek ko"ulların yaratılması-
dır. Ka)asya’da bel!rs!zl!k ve !st!krarsızlık ortamının sürmes!ne neden olan uyu"-
mazlıkların, en kısa zamanda barı"çı yollardan çözüme kavu"turularak, bölgen!n 
uluslararası ekonom!k s!stemle bütünle"mes!, Türk!ye !ç!n büyük önem ta"ımakta-
dır. Bu amaca yönel!k katkılarımızı sürdürmektey!z. 

2000 yılı ba"ında ortaya attı#ımız Ka)asya $st!krar Paktı Tasarısının, bölge-
n!n !st!krar !çer!s!nde kalkınmasını ve dı"a açılmasını sa#layacak uygun b!r çerçeve 
olu"turdu#unu dü"ünüyoruz. 

Bu ba#lamda, Yukarı Karaba# uyu"mazlı#ına uluslararası hukuk kuralları ve 
Azerbaycan’ın egemenl!k ve toprak bütünlü#ü temel!nde çözüm bulunması !ç!n, 
M!nsk sürec!nde, Azerbaycan ve Ermen!stan Cumhurba"kanları arasında gerçek-
le"t!r!len do#rudan görü"melerle elde ed!lm!" olan kazanımlardan yararlanılması 
gerekt!#!ne !nanıyoruz. 

Dost ve karde" Azerbaycan’ın, s!yasal ve ekonom!k reformları gerçekle"t!rme 
ve uluslararası toplumla bütünle"me yönünde adımlar atmasını takd!rle kar"ıla-
maktayız. Son olarak Avrupa Konsey!ne kabul ed!lmes!, Azerbaycan’ın, reform po-
l!t!kalarındak! kararlılı#ını do#rulamı"tır.

Kom"umuz Gürc!stan’ın ba#ımsızlı#ının, egemenl!#!n!n ve s!yasal bütünlü-
#ünün korunarak, !st!krarlı b!r kalkınma sürec! !çer!s!ne g!rmes!n! !st!yoruz. Dos-
tumuz Gürc!stan’ı, bu yöndek! çabalarında desteklemey! sürdürece#!z.

Türk!ye, Ermen!stan Cumhur!yet!n!n de, kom"ularıyla arasındak! sorunları 
!y! n!yetl! ve yapıcı b!r yakla"ımla çözüme kavu"turma yönünde adımlar atmasını 
beklemekted!r. Dü"manlıkların sürdürülmes!, bölgede, barı" ve !"b!rl!#!n!n gel!"t!-
r!lmes!ne engeld!r. Bu nedenle, kom"umuz Ermen!stan’ın yönet!c!ler!n!n, ulusla-
rarası sorumluluklarının b!l!nc! !çer!s!nde ve sa#duyuyla davranarak, Ka)aslarda 
gerg!nl!#!n azaltılmasına ve !"b!rl!#! ko"ullarının olu"turulmasına yardımcı olma-
ları gerekt!#!n! dü"ünüyoruz.

Irak’ın s!yasal b!rl!#!n!n ve toprak bütünlü#ünün korunmasına verd!#!m!z 
önem! burada vurgulamak !ster!m. Türk!ye, Körfez Sava"ının ardından Kuzey 
Irak’ta ortaya çıkan !kt!dar bo"lu#unun olumsuz sonuçlarıyla kar"ı kar"ıya kalmı", 
terör!zm!n üssü durumuna gelen bu bölgedek! olayları büyük özver!lerle denet!m 
altına alab!lm!"t!r. Öte yandan, Türk!ye’n!n, Körfez Sava"ı neden!yle u#radı#ı pa-



rasal zarar, bugün, yakla"ık 50 m!lyar dolara ula"mı"tır. Dolayısıyla, Türk!ye’n!n, 
Irak’tak! durumu en !y! de#erlend!reb!lecek konumdak! ülkelerden b!r! oldu#unu 
söylemek yanlı" olmayacaktır. Irak’ın gelece#!n!n, dı"arıdan dayatmalarla de#!l, 
yalnızca Irak halkı tarafından bel!rleneb!lece#!n! ve ayrıca, Irak’tak! s!v!l halkın 
çekt!#! sıkıntıların g!der!lmes!n!n zamanının geld!#!n! dü"ünüyoruz. 

Güney kom"umuz Sur!ye’yle !l!"k!ler!m!z!, kar"ılıklı yarar temel!nde, her 
alanda gel!"t!rmek !st!yoruz. Sur!ye’yle, 1998 yılında Adana Anla"masını !mzala-
yarak terörle sava"ım ve güvenl!k alanında ba"lattı#ımız !"b!rl!#!n!n gen!"let!lerek 
tüm bölgen!n yararına olacak kapsamlı b!r !l!"k!ye dönü"türülmes!nde büyük yarar 
görmektey!z. Amer!ka B!rle"!k Devletler!nde meydana gelen son terör!st saldırılar, 
uluslararası terör!zme kar"ı güç ve yetenekler!m!z! b!rle"t!rmen!n ne denl! öneml! 
oldu#unu gösterm!"t!r.

Sur!ye’de Cumhurba"kanı Be"ar Esad önderl!#!nde atılmakta olan adımların 
da bölgem!zde !"b!rl!#! ve !st!krar ortamının gel!"mes!ne katkıda bulunaca#ına 
ku"kumuz yoktur.

Ortado#u’da çatı"maların ve gerg!nl!#!n sürmekte olmasından üzüntü ve 
kaygı duyuyoruz. $sra!l-F!l!st!n uyu"mazlı#ının çözüme kavu"turulması amacıyla 
sürdürülen görü"meler sürec!n!n b!r yıl önce kes!lerek yer!n! gerg!nl!#e bırakması 
tüm bölgey! olumsuz yönde etk!lem!"t!r. Türk!ye, bölgedek! bu bel!rs!zl!k ortamına 
son ver!lmes!n!n tek yolunun görü"melere yen!den ba"lanması oldu#unu dü"ün-
mekted!r.

Türk!ye’n!n Batı Avrupa’ya açılan kapısı olan Balkanlardak! gel!"meler! yakın-
dan !zlemekte ve bu duyarlı bölgede barı" ve !st!krarın korunup güçlend!r!lmes!ne 
!l!"k!n uluslararası çabalara etk!n katkılarda bulunmaktayız.

Makedonya’da anayasal reform sürec!n!n Çerçeve Anla"masına uygun b!ç!m-
de ba"latılmı" olmasını sev!nçle kar"ıladık. Tar!hsel ve kültürel ba#larımız bulu-
nan Balkanlarda uluslararası sınırların dokunulmazlı#ına saygı göster!lmes!n!n, 
ülkeler!n egemenl!k ve toprak bütünlükler!n!n korunmasının, bu bölgen!n !st!k-
rar !ç!nde gel!"t!r!lmes!n!n önko"ulunu olu"turdu#unu dü"ünüyoruz. Öte yandan, 
yüzyıllardır Balkanlarda ya"ayan soyda"larımızın güvenl!k ve gönençler!n!n koru-
nup gel!"t!r!lmes!n!n sa#lanmasının temel öncel!#!m!z oldu#unu her fırsatta vur-
gulamaktayız.

Günümüz ko"ullarında, dı"pol!t!ka öncel!kler!m!z, yalnızca kom"ularımızla 
!l!"k!ler!n gel!"t!r!lmes! ve bölgesel düzeyde barı" ve !st!krarın sa#lanmasına kat-
kıyla sınırlı kalmamaktadır. Küreselle"en dünyamızda, Türk dı" pol!t!kasına daha 
da gen!" ufuklar açılmı"tır. Türk!ye, uluslararası düzeyde ortaya çıkan yen! ola-
nakları gere#!nce de#erlend!rerek, daha önce ço#u kez olanaksızlıklar neden!yle 
!hmal ed!lm!" alanları da, artık, gel!"t!rmes! gereken !l!"k!ler gündem!ne almı" bu-
lunmaktadır. Bu anlayı"la, b!r süred!r, Afr!ka, Lat!n Amer!ka ve Asya-Pas!f!k ülke-
ler!yle !l!"k!ler!m!z!n çe"!tlend!r!l!p gel!"t!r!lmes! amacıyla atılan c!ddî adımlar, bu 
ülkelerle !k!l! !l!"k!ler!m!z!n gelece#! !ç!n umut vermekted!r. Bu çerçevede, özel-
l!kle Ç!n Halk Cumhur!yet!yle !l!"k!ler!m!z!n daha sa#lam temellere oturtulması 
yönünde katett!#!m!z yol sev!nd!r!c!d!r. 

Uluslararası ortamda son dönemde ya"anan hızlı dönü"ümlere ko"ut olarak 
tehd!t kavramı ve algılamaları da hızla de#!"!kl!#e u#ramı"tır. Aslında, tehd!t kav-



ramının de#!"mes! günümüze özgü b!r olay de#!ld!r. Ancak, so#uk sava" sonrasın-
da ortaya çıkan de#!"!kl!kler!n hızı ve boyutları, $k!nc! Dünya Sava"ını !zleyen 40-
45 yıl boyunca dura#an olan tehd!t de#erlend!rmeler!n!n de gözden geç!r!lmes!n! 
zorunlu duruma get!rm!"t!r. 

Günümüzde, küresel ve bölgesel sava" tehl!kes!nde bel!rg!n b!r azalma olma-
sına kar"ın, ülkem!z, bölgedek! s!yasal-askerî bel!rs!zl!kler!n etk!s!yle çok yönlü !ç 
ve dı" güvenl!k sorunlarıyla kar"ı kar"ıya bulunmayı sürdürmekted!r. Ulusal gü-
venl!#!m!z, her dönemde önem ve öncel!k ta"ıyan b!r konu olmu"tur. 

Ulusal güvenl!k s!yaset!n!n bel!rlenmes! ve ulusal güvenl!k konularında karar 
alınması !ç!n gerekl! hukuksal düzenlemeler!n çerçeves!, her ülkede oldu#u g!b!, 
ülkem!zde de Anayasa ve yasalarla bel!rlenm!" durumdadır. Bununla b!rl!kte, de-
mokrat!k, açık ve saydam b!r toplum olan Türk!ye’de, d!#er alanlarda oldu#u g!b!, 
ulusal güvenl!k konusunda da, kamuoyundak! dü"ünce ve e#!l!mlerden yararla-
nılması do#al bulunmaktadır. Türk!ye’n!n eng!n deney!mler!, ülkem!zde ulusal 
güvenl!k kavramının ve uygulamalarının, günlük kaygıların dı"ında, s!yasetüstü 
kalmasının ya"amsal b!r gerekl!l!k oldu#unu göstermekted!r.

Günümüzde ulusal güvenl!#!m!z! tehd!t eden ö#elere, az önce !"aret ett!#!m 
ve boyutları g!derek gen!"leyen örgütlü suçlar, yasadı"ı göç ve !nsan kaçakçılı#ı g!b! 
sorunlar eklenm!"t!r. S!yasal, ekonom!k ve toplumsal !st!krarsızlıkların etk!led!-
#! gen!" b!r co#rafyanın kav"ak noktasında bulunması neden!yle, Türk!ye, bu so-
runlara, ba"ka ülkelere göre daha açık durumdadır. Bununla b!rl!kte, uluslararası 
toplumla e"güdüm !ç!nde bu sorunların üzer!ne daha kararlı b!ç!mde g!tmel! ve 
gereken önlemler! en etk!l! b!ç!mde uygulamalıyız.

11 Eylül günü Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n en büyük kentler!nde düzen-
lenen korkunç terör!st saldırılar tüm dünyada büyük üzüntü ve tepk!yle kar"ılan-
mı"tır. Saldırılarda b!nlerce k!"!n!n ya"amını y!t!rmes!n!n acısını yürekler!m!zde 
duyduk.

Bu üzücü eylemlerden tüm ulusların gerekl! dersler! çıkarması, !ler!de böyles! 
acıların ya"anmaması !ç!n öneml!d!r. Terör!zm!n sonuçlarını kend! deney!mler!yle 
en !y! b!len ülkelerden b!r! olarak Türk!ye, terör!zme kar"ı uluslararası !"b!rl!#!n!n 
ve dayanı"manın zorunlu oldu#unu her fırsatta d!le get!rm!"t!r.

Türk!ye, ülkeler!n ulusal olanak ve yetenekler!yle tek ba"larına üstes!nden 
gelemeyecekler! bu sorun kar"ısında, güç ve kararlılıklarını uluslararası düzeyde 
b!rle"t!rmeler!, NATO ve B!rle"m!" M!lletler ba"ta olmak üzere, uluslararası kuru-
lu"ların teröre kar"ı ortak tutum alması ve düzenekler gel!"t!rmes! gere#!n! savuna-
gelm!"t!r. Türk!ye, bu konudak! ısrarlı tutumunu sürdürecekt!r.

Amer!ka B!rle"!k Devletler!ndek! üzücü olaylardan sonra, uluslararası top-
lumun terör!zme kar"ı kararlılık !ç!nde daha etk!l! yöntemler kullanarak sava"ım 
verece#!ne !nanmaktayız. Bu sava"ım ver!l!rken, !y! !le kötüyü ayırt edeb!lme, bell! 
s!mgeler!n yön verd!#! b!r “uygarlıklar çatı"ması” bakı" açısından hareket etmeme 
sa#duyusunun göster!lece#!nden ku"ku duymuyorum. 

Geçt!#!m!z ha'a !ç!nde, k!m! ülkeler!n devlet ba"kanlarıyla yaptı#ım temas-
lar, bu do#rultuda b!r anlayı" b!rl!#!n!n ve terör!zmle sava"ım konusunda ulusla-
rarası !"b!rl!#!n!n en etk!n b!ç!mde !"let!lmes! yönünde güçlü b!r s!yasal !rade ve 
kararlılı#ın varlı#ını ortaya koymaktadır. 



Terörle sava"ım yöntem!n!n, etk!l! ve kalıcı olab!lmes! !ç!n !ved! olarak ulus-
lararası b!r toplantının düzenlenmes!nde yarar görülmekted!r. Terörle sava"ım ko-
nusunda gen!" b!r b!lg! b!r!k!m! ve deney!m! olan Türk!ye, uluslararası toplumun 
bu sava"ımında b!r!k!mler!n! seferber etmeye her zaman hazır olacaktır. 

Öte yandan, ülkem!zde 1984’ten bu yana büyük toplumsal ve ekonom!k za-
rarlara yol açan teröre kar"ı sava"ımımız, !ç ve dı" pol!t!kamızdak! öncel!kl! konu-
munu sürdürmekted!r. Terör!zme kar"ı son yıllarda sa#lanan ba"arının da etk!-
s!yle, ülkem!z!n her kö"es!nde yasalar ve düzen egemen duruma gelm!"; terörün 
"!ddet! denet!m altına alınmı"tır. 

Terörle sava"ım sürdürülürken, cumhur!yet!m!z!n tek!lc! devlet yapısı !le te-
mel n!tel!kler!n!n ve ulusal bütünlü#ümüzün korunması ana hedef!m!z olmu"tur. 

Terör örgütünün eylem sayısında ve bu eylemler!n yol açtı#ı !nsan kayıpların-
da son yıllarda görülen azalma e#!l!m!ne kar"ın, terörün ba"ka boyutlarda sürdü-
rüleb!lece#! gözönünde tutuldu#unda, uyanık bulunmanın ve teröre yurtdı"ından 
sa#lanan deste#!n kes!lmes!n!n gerekl!l!#! ortadadır. Bu nedenle, Türk S!lahlı Kuv-
vetler!n!n terör eylemler!ne almakta oldu#u asker! önlemler!n ve bölgede uygu-
lanan yasal düzenlemeler!n b!r süre daha sürdürülmes!, düzenl! aralıklarla Yüce 
Mecl!s!n onayına sunulmaktadır. 

Terörle sava"ımda, Türk S!lahlı Kuvvetler! ve d!#er güvenl!k güçler!nce göste-
r!len özver!l! ve kahramanca çabaları, ulusumuzun bu konuda gösterd!#! b!rl!k ve 
kararlılı#ı, tüm yönet!m b!r!mler!m!z!n üstün çalı"malarını takd!rle kar"ılıyorum. 
Az!z "eh!tler!m!z! rahmetle anıyor, kahraman gaz!ler!m!ze "ükran duygularımı !le-
t!yorum. Yüce Mecl!s!m!ze de, terörle sava"ımda her zaman sa#ladı#ı destek ve 
katkılardan dolayı te"ekkürler!m! sunuyorum. 

Türk!ye, b!r yandan terörle sava"ımda sa#lanan ba"arıyı ve durum üstünlü-
#ünü kes!n sonuç alınana kadar aralıksız ve kararlı b!r b!ç!mde sürdürürken, d!#er 
yandan Do#u ve Güneydo#u Anadolu Bölgeler!m!zde terörün yarattı#ı ekonom!k 
ve toplumsal sorunların g!der!lmes!n!, bu bölgeler!m!zle d!#er bölgeler!m!z ara-
sındak! gel!"m!"l!k farklılıklarının ortadan kaldırılarak her alanda bütünle"men!n 
sa#lanmasını, terörü besleyen !ç ve dı" kaynakların kurutulmasını, e#!t!m ve !" ola-
naklarının gel!"t!r!lmes!n! ve bölgede !st!krarlı b!r ekonom!k yapının olu"turulma-
sını amaçlayan Do#u ve Güneydo#u Anadolu Eylem Planını 2000 yılı ba"ından 
!t!baren uygulamaya koymu"tur. 

Bu planda, kamu yönet!m!, ekonom!, sa#lık ve e#!t!m alanlarında kısa dö-
nemde sonuç verecek b!r d!z! önlem bel!rlenm!"t!r. Bu önlemler!n, yeterl! kaynak 
sa#lanmak suret!yle kararlılıkla uygulanmasını, Do#u ve Güneydo#u Anadolu 
Bölgeler!m!z!n sorunlarının hızla çözümü yönünden ya"amsal önemde görmek-
tey!m. 

Öte yandan, ger!c!l!k ve ba#nazlık, demokrat!k ve la!k anayasal düzen!m!z 
kar"ısında öncel!kl! b!r tehd!t olma n!tel!#!n! sürdürmekted!r. Türk toplumunun 
cumhur!yet dönem!nde elde ett!#! tüm ça#da" kazanımları yok etmey! amaçlayan 
hareket, d!n! de kötüye kullanmaktadır. Bu yönüyle, b!r yandan anayasal düzene ve 
demokrat!k gel!"!me, öte yandan ho"görü d!n! olan $slam!yete büyük zarar vereb!-
lecek durumdadır.



Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n bel!rley!c! özell!#!, Anayasamızda cumhur!-
yet!n vazgeç!lmez n!tel!kler!nden b!r! olarak göster!len la!kl!#!n, ülkem!zde gerçek 
anlamda yerle"t!r!lm!" ve ben!msenm!" olmasıdır. La!kl!k, demokras!n!n de, !nanç 
ve !badet özgürlü#ünün de temel! ve güvences!d!r. La!kl!k !lkes!n!n gere#! olarak, 
kutsal d!n duygularının, devlet !"ler!ne ve pol!t!kaya kes!nl!kle karı"tırılmayaca#ı, 
s!yasî veya k!"!sel çıkar ya da nüfuz sa#lama amacıyla, her ne b!ç!mde olursa olsun, 
d!n!n, d!n duygularının ya da d!nce kutsal sayılan "eyler!n !st!smar ed!lemeyece#! 
ve kötüye kullanılamayaca#ı, Anayasamızın temel kuralları arasında yer almı"tır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
So#uk sava" sonrası döneme egemen olan s!yasal ve askerî ortam, S!lahlı 

Kuvvetler!m!z!n, yen! güvenl!k sorunlarına ve bunalımlara etk!n b!ç!mde kar"ılık 
vermes!n! ve var olan bel!rs!zl!klere kar"ı hazır bulunmasını gerekl! kılmaktadır. 
Bu nedenle, 21’!nc! Yüzyıla, tar!h!ndek! en güçlü konumuna er!"m!" olarak g!ren 
S!lahlı Kuvvetler!m!z!n orta ve uzun dönemdek! ba"lıca ere#!, modern ve yüksek 
teknoloj! ürünü s!lah s!stemler!yle donatılmı", sayısal fazlalık yer!ne yüksek vu-
rucu güce sah!p, hazırlık durumu yüksek, çok !y! e#!t!lm!", her ko"ulda harekât 
yapab!len, caydırıcı ve güçlü b!r kuvvet yapısını olu"turmaktır. Türk S!lahlı Kuv-
vetler!n!n yen!den yapılanma çalı"maları, s!yasal, askerî ortamın yanı sıra, ülkem!-
z!n güvenl!#!ne yönel!k !ç ve dı" tehd!tler !le Anayasa ve yasalarımızın bel!rled!#! 
görevler d!kkate alınarak yürütülmekted!r.

G!derek b!r savunma boyuta da kazanmakta olan Avrupa’dak! bütünle"me 
hareket!n!n, NATO Avrupasının en güçlü ordusuna sah!p, !tt!fak !lkeler!ne uygun 
olarak genel bütçes!n!n yakla"ık yüzde 10’unu savunmaya ayıran, !st!krar ve gü-
venl!#!n, Balkanlar, Ortado#u, Ka)aslar ve Ortaasya’ya yayılmasında öneml! b!r 
potans!yele sah!p olan Türk!ye’n!n katılımı olmadan tam olarak gerçekle"t!r!leb!le-
ce#!n! dü"ünmek olanaksızdır. Türk!ye’n!n, Avrupa Güvenl!k ve Savunma Pol!t!ka-
sına katılma konusundak! kararlı ve ısrarlı tutumu bu gerekçelere dayanmaktadır. 

Türk S!lahlı Kuvvetler!, bölge barı" ve !st!krarına katkıda bulunmak amacıyla, 
barı"ı destekleme harekâtlarına etk!n b!ç!mde katılmakta, NATO’nun Barı" $ç!n 
Ortaklık Programında öneml! rol oynamaktadır. 

Türk!ye, Balkanlar’da Güneydo#u Avrupa Çokuluslu Barı" Gücünün ve 
Karaden!z’de Den!z $"b!rl!#! Görev Grubunun kurulmasına öncülük etm!"t!r. Bu-
nun yanında, dost ülkelerle !k!l! askerî !l!"k!ler!n gel!"t!r!lmes! çerçeves!nde kırk 
ülkeyle askerî e#!t!m ve !"b!rl!#! anla"ması !mzalanmı"tır.

Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, barı" ve sava" dönemler!nde, halkımızın deste#!n-
de h!zmet verecek s!v!l-asker !"b!rl!#! yetene#! sürekl! gel!"t!r!lmekted!r. Son yıllar-
da, ülkem!z! der!nden yaralayan depremlerde Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n !zlenen 
ba"arılı uygulamalarını daha da güçlend!r!lmek üzere olu"turulan Do#al Afetler 
Arama ve Kurtarma Taburu bunun somut b!r örne#!d!r.

Türk S!lahlı Kuvvetler!, gücünü, ulusuyla dayanı"masından almaktadır. S!lah-
lı kuvvetler!m!z!n de#!"!m, yaratıcılık, ara"tırma-gel!"t!rme konularındak! büyük 
katkılarını takd!rle bel!rtmek !ster!m. 

Ülkem!z!n ve ulusumuzun güvenl!#!n!n önem ve öncel!#! d!kkate alınarak, 
Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n 21’!nc! Yüzyılda jeostratej!k ortamın gereks!n!mler!ne 



yanıt verecek etk!l! ortak b!r harekât yetene#!ne ula"acak b!ç!mde yen!den yapı-
landırılmasında ve modern!ze ed!lmes!nde Yüce Mecl!s!m!z!n her zamank! !lg! ve 
duyarlılı#ı gösterece#!nden ku"kum yoktur. 

Savunma sanay!! alanındak! stratej!m!z!n temel!n!, ülke güvenl!#!n!n ve S!lah-
lı Kuvvetler!m!z!n gereks!n!mler!n!n güvenl! ve !st!krarlı b!r b!ç!mde kar"ılanması 
amacıyla, yüksek teknoloj!ye sah!p s!lah ve araçların yurt!ç!nde üret!lmes! olu"tur-
maktadır. Savunma sanay!!m!z, yerl! kes!m yanında, yabancı kes!me de açık, ulus-
lararası rekabet olana#ına ve dı"satım potans!yel!ne sah!p, yen! teknoloj! üreteb!len 
d!nam!k b!r yapıda olmalı, d!#er ülke ve kurulu"larla dengel! b!r !"b!rl!#!n! olanaklı 
kılacak, de#!"en s!yasal ko"ullarda en az etk!lenecek ve s!v!l amaçlarla da üret!m 
yapab!lecek n!tel!kler ta"ımalı ve savunma g!derler!, ulusal ekonom!ye artı de#er 
kazandıracak b!ç!mde yönlend!r!lmel!d!r.

S!lahlı Kuvvetler!m!z!n, s!lah ve araçları konusundak! gereks!n!mler! !le bütçe 
olanaklarımızı denge !ç!nde sürdürmek durumundayız. Türk!ye’n!n !ç!nde bulun-
du#u güç ekonom!k ko"ullarda, S!lahlı Kuvvetler!m!z!n modern!zasyon program-
larının gerçekle"t!r!lmes!nde, bu denge !ç!nde hareket ederek, savunma etk!nl!#!n! 
azaltmadan, öncel!klerde yen! b!r düzenlemeye g!tm!" olması takd!rle kar"ılan-
maktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Cumhur!yet, aklın ve b!l!m!n üstünlü#üne dayalı b!r ya"am s!stem!d!r. Aklın 

ve b!l!m!n egemen olab!lmes! !ç!n, dü"ünen, dü"ünces!n! özgürce açıklayab!len, 
kararlarını sorumlulukla vereb!len yetk!n b!reyler yet!"t!r!lmes! ve bu b!reyler!n 
toplumun ço#unlu#unu olu"turması gerek!r. Ancak, böyle yetk!n b!reyler, hem 
kend! yaptıklarını hem de toplumda yapılanları ölçeb!l!r, sorgulayab!l!r, de#erlen-
d!reb!l!r ve kararlarını da aklın süzgec!nden geç!rerek vereb!l!r. Yetk!n b!reyler ye-
t!"t!reb!lmen!n yolu, dü"ünce ve dü"üncey! açıklama özgürlü#ünden geçmekted!r. 

Ça#da" ve evrensel !lkeler! ben!msem!" b!r toplum olarak, gel!"m!" ve !ler! 
ülkeler arasında yer almamızın önko"ulu, e#!t!m!n kal!tes!n! yükseltmek ve yay-
gınla"tırmaktır. 

Demokras!, toplumdak! her b!rey!n, ülkes!yle !lg!l! her konuda söz sah!b! ol-
masını gerekt!r!r. Alınacak kararlarda söz sah!b! olab!lmek, do#ru b!lg!ye ula"ma-
ya, b!lg!y! yönlend!reb!lmeye ve her b!rey!n b!r bakı" açısı olmasına ba#lıdır. Bu 
çerçevede, demokras!n!n anla"ılab!lmes! ve toplumun her kes!m!ne yaygınla"tırı-
lab!lmes! !ç!n de temel ko"ul e#!t!md!r.

Dünyadak! !lerlemen!n ger!s!nde kalmamak, rekabet ortamında ön sıralarda 
yer alab!lmek !ç!n, öncel!kle e#!t!m s!stem!m!z! ça#ın gerekler!ne uydurmak zo-
rundayız.

E#!t!m!n a!lede ba"ladı#ı dü"ünüldü#ünde, e#!t!m s!stem!m!zdek! herhan-
g! b!r aksaklı#ın gelecek ku"aklara da yansıyaca#ını gözönünde bulundurmalı ve 
hang! ya"ta olursa olsun, her yurtta"ımızın kal!tel! e#!t!m alması !ç!n çaba göster-
mel!y!z.

Ö#renc!ler!m!z!n yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak ve !lg! alanlarını gel!"t!re-
cek, dogmalardan ve ezberc!l!kten uzak b!r e#!t!m s!stem!, b!l!m, teknoloj!, kültür 
ve sanat ya"amına katkıda bulunab!lecek ku"akların yet!"t!r!lmes!n! sa#layacaktır.



Ça#ımızın ko"ullarına uyum ve aydın dü"üncel! !nsanlar yet!"t!reb!lmek !ç!n 
ba"latılan 8 yıllık zorunlu e#!t!mde bugün ula"ılan nokta sev!nd!r!c!d!r.

Köyden kente her çocu#umuzun ça#da" e#!t!m almasını amaçlayan ve yurt-
ta"larımızdan da büyük !lg! ve destek gören bu uygulamadan sonra, artık ere#!m!z, 
11 yıllık zorunlu e#!t!m olmalıdır. Türk Ulusu, en büyük güvencem!z olan çocuk-
larımızın sürekl! ve kal!tel! e#!t!m alab!lmes! !ç!n devlet!m!z!n yanında yer alacak 
ve olanakları ölçüsünde bu seferberl!#e de katkıda bulunacaktır.

Büyük kentler!m!zde ya"ayan çocuklarımızın e#!t!m görecekler! okullar ko-
nusunda daha çok seçenekler! varken, Anadolu’dak! çocuklarımızın okuyab!lmek 
!ç!n çe"!tl! zorluklarla kar"ıla"tıkları da yadsınamaz gerçe#!m!zd!r. E#!t!m e"!tl!#!-
n!n sa#lanab!lmes! ve e#!t!m kal!tes!n!n yurdun her kö"es!nde aynı düzeye çıkarı-
lab!lmes! !ç!n !lk adım, ö#retmenl!k mesle#!ne hak ett!#! saygınlı#ı kazandırmak ve 
ö#retmenler!m!z!n e#!t!m!ne gereken özen! göstermek olmalıdır.

Çalı"ma ko"ulları ve uygulanan ücret pol!t!kaları neden!yle, gençler!m!z, ö#-
retmenl!k mesle#!n! en son sıralarda ye#lemekte ve gönüllü olarak yapılması gere-
ken bu meslek, de#er!nden y!t!rmekted!r. E#!t!m h!zmetler!n!n yaygınla"tırılması 
ve kal!tes!n!n yükselt!leb!lmes! !ç!n, !lk olarak, ö#retmenl!k e#!t!m!n!n !sten!len 
düzeye çıkarılması gerekl!d!r. E#!t!m ve ö#ret!m olana#ından yoksun bırakılmı" 
yurtta"larımızın e#!t!m düzeyler! ve ya"am kal!teler!n!n yükselt!lmes! amacıyla, 
ülke genel!nde Ulusal E#!t!me Destek Kampanyası ba"latılmı"tır. 

H!ç okula g!tmem!", okuma-yazma ö#renemem!" ya da çe"!tl! nedenlerle ö#-
ren!m!n! yarıda bırakmak zorunda kalmı" çok sayıda yurtta"ımıza yen! fırsatlar 
sunmak, en azından okuma-yazma ö#retmek ve daha !ler! a"amalarda, meslek 
kazandırmak amacıyla ba"latılan kampanyaya göster!len !lg! ve destek mutluluk 
ver!c!d!r. 

Ülkem!zde e#!t!m!n yaygınla"tırılması ve kal!tes!n!n yükselt!lmes! amacıyla 
yürütülen tüm kampanyaları desteklemel! ve bu konudak! ulusal duyarlılı#ımızın 
artırılmasına katkıda bulunmalıyız.

Bu ba#lamda, ün!vers!teler!m!z!n durumuna da ayrıca de#!nmek !st!yorum. 
Yüksekö#ret!m kurumlarımızda e#!t!m!n n!tel!#!n!n yükselt!lmes!, !ved!l!k ta"ıyan 
b!r sorun durumuna gelm!"t!r; çünkü, Türk!ye’n!n ça#da" uygarlık sava"ımında ba-
"arısı, ün!vers!teler!n!n ba"arısına ba#lıdır. 

Ün!vers!teler, aklın ve b!l!m!n egemen oldu#u, b!lg!n!n üret!lerek toplumun 
h!zmet!ne sunuldu#u, özgür dü"üncen!n yaratıcı dü"ünceye dönü"türüldü#ü yük-
sekö#ret!m kurumlarıdır. Ün!vers!teler!n bu !"levler!n! yer!ne get!rmes!, ancak 
özgür dü"ünce ortamının varlı#ıyla olanaklıdır. Özgür dü"ünce ortamı, b!l!msel 
ara"tırma ve çalı"maların rahatça yapılab!ld!#!, dü"ünceler!n açıkça tartı"ılab!ld!#!, 
ça#da", demokrat!k ün!vers!ten!n varlı#ının temel ko"uludur. 

Ün!vers!teler!m!z, demokras! kültürünün, katılımcılı#ın ve çok sesl!l!#!n ege-
men oldu#u kurumlar durumuna get!r!lmel!d!r. Gençler!m!z !ç!n uluslararası dü-
zeyde de yepyen! ufuklar açılmı"tır. Bu nedenle, gençler!m!z!n yalnız Türk!ye’de 
de#!l, dünyanın her yer!nde ya"amlarını ba"arıyla sürdürecek, rekabet edeb!lecek 
düzeyde yet!"t!r!lmeler! ulusal çıkarlarımızın gere#!d!r.



Ün!vers!teler!m!z!n, pek çok yönden dünyanın !ler! ve saygın yüksekö#ret!m 
kurumlarının ger!s!nde kalmı" oldu#u ve çözüm bekleyen b!rçok öneml! sorunu 
bulundu#u b!r gerçekt!r. Her "eyden önce, n!tel!kl! ö#ret!m eleman açı#ının g!-
der!lmes!, ö#ret!m elemanlarına sa#lanan olanakların !y!le"t!r!lmes! ve bu saygın 
mesle#!n yen!den çek!c! duruma get!r!lmes! gerekmekted!r. Yen! ku"akları yet!"t!-
recek ö#ret!m üyeler!n!n, cumhur!yet!n temel !lkeler!ne ba#lı, ça#da", gel!"meler! 
!zleyen ve kend!ler!n! sürekl! gel!"t!ren aydın k!"!ler olmalarına özen göster!lme-
l!d!r.

Öte yandan, e#!t!m kal!tes!n!n yükselt!leb!lmes! !ç!n ün!vers!teler!m!z!n do-
nanım eks!kl!kler!n!n g!der!lmes! gerekmekted!r. $y! planlanmadan kurulan, ye-
terl! b!nası, donanımı, ö#ret!m elemanı bulunmayan yüksekö#ret!m kurumları, 
toplumumuza yarardan çok zarar vermekted!r.

Ün!vers!teler!n yalnızca b!l!m ve ö#ret!m kurumları de#!l, gençler!m!z!n 
sosyal ya"amla tanı"malarını sa#layan, ya"ama her yönden hazırlanmaları !ç!n en 
gen!" olanakları sunan ortamlar olması gerekt!#! de unutulmamalıdır. Ün!vers!te-
ler!m!z!n Batı’dak! benzer kurumlar düzey!ne yükselt!lmes!, uluslararası ölçütlere 
uygunlu#unun sa#lanması, ülkem!z!n gelece#!n!n güvences! olan n!tel!kl! !nsangü-
cünün yet!"t!r!leb!lmes! !ç!n zorunludur.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye’n!n ekonom!k gel!"me sürec!n! tamamlaması, ekonom!k bunalımdan 

kurtulması ve ulusal güvenl!#!n! sa#layab!lmes!, kend! teknoloj!s!n! üreteb!lmes!ne 
ba#lıdır.

Düzenl! ve düzeyl! b!r ekonom! !ç!n özgün teknoloj!ye dayanmak çok önem-
l!d!r. Bu nedenle, amacımız yerl! teknoloj! düzey!m!z! yükseltmek, özgün teknoloj! 
üret!m!n! desteklemek olmalıdır. Türk!ye’n!n özgün teknoloj! üret!m!n!n artırıla-
b!lmes!, ara"tırma-gel!"t!rme etk!nl!kler!ne önem ver!lmes! ve yerl! mala yönelme-
y! sa#layacak pol!t!kaların üret!lmes! ve uygulanmasıyla ba"arılab!l!r.

Bugün, küreselle"men!n bel!rley!c! ö#eler!nden b!r! olan b!lg!, ya"ama yön 
vererek gel!"mey! ve büyümey! sa#lamakta, sınır tanımayan ve tüm !nsanlık tara-
fından payla"ılan b!r olgu olarak, her zamank!nden çok önem ta"ımaktadır. B!l!m 
ve teknoloj!y! toplumsal h!zmetlere dönü"türeb!lm!" ülkeler!n küreselle"en dünya-
mızda oynadı#ı yön ver!c! rol, tüm toplumları bu do#rultuda çalı"maya zorlayan 
ö#e olmu"tur.

Unutulmamalıdır k!, b!l!m!n !nsanlı#ın h!zmet!ne sunulması ve bundan her-
kes!n e"!t olarak yararlandırılması ülke kalkınmasının temel ko"uludur. Ancak, 
ara"tıran, sorgulayan ve b!lg! üret!m!ne katkıda bulunan toplumlar b!lg! ça#ının 
etk!n ülkeler! arasında yer alab!l!rler. 

Türk!ye Cumhur!yet!n!n, b!l!m ve teknoloj!dek! yen!l!kler!n !zley!c!s! olmanın 
ötes!nde, yen!l!klere katkıda bulunmak !ç!n b!l!msel çalı"malara ve ara"tırmalara 
yeterl! kayna#ı ayırması, ça#da"la"ma çabalarımıza hız kazandıracaktır.

B!l!m ve teknoloj! alanlarında hızlı gel!"meler!n ya"andı#ı günümüzde, yen!-
l!#e açık, olayları b!l!msel dü"ünce b!ç!m!yle !rdeleyen k!"!lere gereks!n!m vardır. 
Ya"adı#ımız sorunlara kalıcı çözümler üret!leb!lmes!, ancak, b!l!m !nsanlarımızın 
üstün çabalarıyla olanaklıdır. B!lg! üret!m!ne yönel!k yatırımların kes!nt!ye u#ra-



ması ya da ayrılan ödene#!n kısıtlı olması, uzun er!mde topluma büyük zararlar 
verecekt!r. N!tel!kl! !nsangücünün yet!"t!r!lmes!ne önem ver!lmel!, b!l!m !nsanla-
rımıza gereks!n!m duydukları olanakları sunarak, b!l!msel ver!ml!l!kler!n!n artırıl-
ması !ç!n çaba göstermel!y!z.

Genç ku"aklara kanıtlanab!l!r gerçek b!lg!ler!n aktarılması ve bu tür b!lg!ye 
hak ett!#! saygınlı#ın kazandırılması, toplumsal gel!"!m!m!z! çok yönlü etk!leye-
cek, ulusal gönenc!m!z!n artırılmasına büyük katkı sa#layacaktır. 

Dünyadak! gel!"meler!n ger!s!nde kalmamak, b!l!m ve teknoloj!y! üreteb!l!r 
duruma gelmek, en öneml!s! de, Türk Ulusuna b!lg!n!n, ara"tırmanın ve sorgula-
manın, aydınlık b!r gelece#e ula"manın tek yolu oldu#unu göstermek zorundayız. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkem!z !ç!n önem ta"ıyan enerj! konusunu !ç ve dı" olmak üzere !k! boyutta 

ele almak !st!yorum. 
Enerj! konusu, öncek! yıllarda sektörde ya"anan yönetsel ve malî sıkıntılara 

2001 yılında eklenen yolsuzluk ve görev! kötüye kullanma savlarının eklenmes!yle 
y!ne gündemdek! yer!n! korumu"tur. $lg!l! bakanlık !le ba#lı kurum ve kurulu"lar-
dak! k!m! yetk!l!lere yönel!k suçlamaların b!r bölümü soru"turma, b!r bölümü de 
yargılama a"amasındadır. Halen yargılama sürec!nde bulunan dosyaların sonuçla-
rı, ba#ımsız yargı organlarına olan güven!m!z! koruyarak ve yargılamaya karı"ma 
anlamına geleb!lecek durumlardan kaçınarak beklenmel!d!r. 

Geçen yılk! konu"mamda da bel!rtt!#!m g!b!, !ç!nde bulundu#umuz dönem, 
tüm olumsuzluklarına kar"ın, enerj! s!stem!m!z!n daha sa#lam temellere oturtula-
b!lmes! !ç!n öneml! olanaklar sunmaktadır. 

Anayasamızda daha önce gerçekle"t!r!len de#!"!kl!kler do#rultusunda enerj! 
s!stem!m!z! gel!"m!" ülkelerdek! s!stemlerle bütünle"t!reb!lecek öneml! yasal dü-
zenlemeler yapılmı"tır; ancak, bu düzenlemeler yeterl! de#!ld!r. 

Enerj! p!yasalarının !"let!lmes! !ç!n gerekl! olan d!#er yasa, tüzük ve yönetme-
l!kler!n hazırlanması a"amasına hızla geç!lmel!d!r. Bu a"amada Enerj! P!yasası Ku-
rulunun olu"turulması öncel!k ta"ımaktadır. Kurulun, konuyla !lg!l! gerekl! e#!t!m 
ve yetene#e sah!p, yeterl! ölçüde deney!ml! ve güven!l!r k!"!lerden olu"turulaca#ın-
dan ku"ku duyulmamaktadır. 

2001 yılında ülkem!zde elektr!k tüket!m!nde !lk kez b!r ger!leme söz konu-
sudur. Bu durumun büyük ölçüde ekonom!k sıkıntıların b!r sonucu oldu#u b!l!n-
mekted!r. $ler!k! yıllarda elektr!k arz ve talep denges!nde herhang! b!r sorun ya"an-
maması !ç!n uzun döneml! stratej!ler gel!"t!r!lmes! gerekmekted!r. 

Bu ba#lamda, 2002 yılı sonuna kadar devreye alınab!lecek 29 elektr!k üret!m 
projes!n!n !çer!s!nde bulundu#u bel!rs!zl!k en kısa zamanda g!der!lmel!d!r.

Söz konusu projeler yen!leneb!l!r ve çevre dostu kaynaklı elektr!k enerj!s! üre-
t!m! yönünden de öneml!d!r. Çünkü, bunların 25’! bu tür kaynakların kullanılma-
sını öngören projelerd!r.

Benzer b!ç!mde, halen !"letmede olan da#ıtım tes!sler! !le santralların özel-
le"t!r!lmeler! de b!r an önce gerçekle"t!r!lmel!d!r. Ters! durumda, bunların !y!le"-
t!r!lmeler! !ç!n gereken öneml! tutardak! kayna#ın bulunması sorunu ortaya çıka-
caktır. 



2001 yılında, enerj! sektörümüzün serbestle"t!r!lmes! çabalarına ko"ut olarak, 
ek enerj! kaynakları sa#lamayı amaçlayan tasarılar !le Hazar Havzasının enerj! alıcı 
p!yasalara ta"ınmasına yönel!k tasarılarda öneml! gel!"meler kayded!lm!"t!r.

Bu tasarıların ba"ında yer alan Aktau-Bakü-T!%!s-Ceyhan Petrol Boru Hat-
tının yapım a"amasına do#ru !lerled!#!n! mutlulukla görmektey!z. 2000 yılının 
Ek!m ayı !çer!s!nde Ana Petrol Boru Hattı Katılımcıları !le Türk!ye, Azerbaycan ve 
Gürc!stan arasında Ev Sah!b! Ülke Anla"malarının !mzalanmasının ardından Katı-
lımcılar !le BOTA& ve Haz!ne arasında Anahtar Tesl!m! ve Garant! anla"maları da 
!mzalanmı", temel mühend!sl!k çalı"maları tamamlanarak, ayrıntılı mühend!sl!k 
çalı"malarına ba"lanmı"tır. 

Do#algaz P!yasası Yasasına göre, mevcut do#algaz alım-satım anla"maları-
nın 2009 yılına kadar özel kes!me devred!lmes! gerekt!#!nden, do#algaz sa#lama 
tasarılarının vak!t geç!r!lmeden tamamlanması gerekmekted!r. Ayrıca, y!ne aynı 
yasayla get!r!len depolama zorunlulu#u !ç!n gerekl! olan yeraltı do#algaz depolama 
tes!sler! de !"letmeye alınmalıdır. 

Mav! Akım boru hattının Türk!ye’de yer alan 501 k!lometrel!k bölümünün ya-
pımının tamamlanmı" olması da sev!nd!r!c! b!r durumdur. Karaden!z’!n yata#ına 
boru dö"eyecek olan gem!ler çalı"malarına ba"lamı"tır. 

$ran-Türk!ye do#algaz boru hattının bu yıl h!zmete g!rmes! beklenmekted!r. 
Do#algaz P!yasası Yasası kapsamında ele alınan Türkmen!stan ve Mısır do#algaz 
projeler! de gec!kt!r!lmeden planlanmalıdır. 

Azerbaycan Cumhurba"kanı Sayın Al!yev !le 12 Mart 2001’de !mzaladı#ımız 
ve Azerbaycan’dan 15 yıl süreyle do#algaz alımını öngören anla"manın b!r an önce 
ya"ama geç!r!lmes! her !k! ülken!n de yararına olacaktır. Bu tasarının gerçekle"t!-
r!lmes! yönünde öneml! b!r a"amayı olu"turan Geç!" Ülkes! Anla"masının !mza-
lanmı" olmasından da mutluluk duymaktayız.

Enerj!yle !lg!l! sözler!m! Türk bo#azları konusundak! duyarlılı#ımızı y!nele-
yerek b!t!rmek !st!yorum. Yalnızca b!z!m de#!l, evrensel kültür ve do#anın en de-
#erl! varlıklarından b!r! olan $stanbul Kent!n! ve bo#azlarımızı koruyarak gelecek 
ku"aklara devretme görev!n! ülkem!z üstlenm!" bulunmaktadır. Bo#azların boru 
hattına dönü"türülerek tehl!keye atılmasına !z!n ver!lmeyece#!nden ku"kum yok-
tur.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkem!z erozyon, çölle"me, su ve den!z k!rl!l!#! g!b! çe"!tl! çevre sorunlarıyla 

kar"ı kar"ıya bulunmakta, öte yandan, sanay!le"men!n ve çarpık kentle"men!n ya-
rattı#ı olumsuz sonuçlar g!der!lmeye çalı"ılmaktadır. Çevre sorunlarının çözümü 
konusunda resmî ve gönüllü kurulu"larımızca ulusal düzeyde sürdürülen çabala-
rın, daha ya"anab!l!r b!r çevre yaratılmasına katkıda bulunaca#ına !nanıyoruz.

B!rle"m!" M!lletler tarafından 1992 yılında düzenlenen Çevre Kalkınma Kon-
feransından sonra Çevre Bakanlı#ı !le Devlet Planlama Te"k!latı tarafından hazır-
lanan Ulusal Eylem Planının tüm bakanlıklarımız ve kurulu"larımız tarafından 
eks!ks!z uygulanması önem ta"ımaktadır.

Çevre sorunlarının a"ılmasında devlete oldu#u kadar b!reylere de öneml! 
sorumluluklar dü"mekted!r. Etk!ler!n! hemen hergün yakından duyumsadı#ımız 



çevre sorunlarına toplumun tüm kes!mler!n!n !lg! göstermes! ve üzer!ne dü"en so-
rumlulukları yer!ne get!rmes!, !nsanlık ve yurtta"lık görev!d!r.

Sürdürüleb!l!r kalkınmanın amacı, ekonom! !le ekoloj!y! ba#da"tırarak, kay-
nakları hem ya"ayan !nsanların hem gelecek ku"akların kullanımına sunmaktır. Bu 
yakla"ıma göre, bugün kend! gereks!nmeler!m!z! kar"ılar, kalkınma tasarılarımızı 
uygularken, gelecek ku"akların gereks!n!mler!n! kar"ılama olana#ını yok etmeme-
l!y!z.

Ülkem!zde çevre b!l!nc!n!n güçlend!r!lmes!ne ve sürdürüleb!l!r kalkınma an-
layı"ının yerle"t!r!lmes!ne öncel!k vermel!y!z. Gelecek ku"aklara güzel, tem!z ve 
ya"anab!l!r b!r dünya bırakmak hep!m!z!n ortak sorumlulu#udur.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ya"amın her alanında gözet!lmes! gereken !y! n!tel!kl!, erdeml! davranı" b!-

ç!mler!nde kend!n! gösteren et!k kavramı, tüm toplumlarda her zaman tartı"ma 
konusu olmu"tur. Ancak, et!k de#erler, !nsanlı#ın tar!h boyunca ed!nd!#! deney!m 
ve b!r!k!mler sonucunda, ça#da"lı#ın ve !y! yönet!m!n önko"ulu arasında yer al-
mı"tır.

Ça#da" toplumlarda, toplumsal ya"ama yön veren !lkeler arasında, et!k de#er-
ler!n kend!ne özgü b!r yer! bulunmaktadır.

Et!k de#erler! olu"turan kuralların de#er ve anlamlarından ödün vermeks!-
n!z ya"amın tüm alanlarında geçerl! kılınması, b!reyden ba"layarak, toplumun tüm 
kurumlarında ya"atılması, tem!z ve sa#lıklı toplumu olu"turab!lmen!n tek ko"ulu-
dur. 

Et!k de#erler!n s!yasal ya"amda da gözet!lmes! ve pol!t!kacıların bu de#erlere 
saygı göstermeler!, yolsuzlukla sava"ımda etk!l! olaca#ı g!b!, aynı zamanda ulusu-
muzun ça#da"lık kararlılı#ının da gösterges! olacaktır.

Farklı de#er yargıları neden!yle, et!k kavramının çerçeves!n!n bel!rlenmes! 
güçtür. Et!#e uygun hareket ed!lmes!n!n sa#lanmasında en büyük görev kamuo-
yuna dü"mekted!r. Kamuoyu, toplumsal ya"ama yön veren en etk!l! güçtür. Kamu-
oyunun görü" ve dü"ünceler!n! d!kkate almayan rej!mler!n varlı#ını sürdürmeler! 
olanaksızdır. 

Saydam devlet kavramını tanımlayan, et!k de#erler!n kurallarını bel!rleyen ve 
kurallara aykırı davranı"lara kar"ı yaptırımlar gel!"t!ren “S!yasî Et!k Yasası” bugün 
öncel!kl! b!r gereks!n!m durumuna gelm!"t!r. 

Böyle b!r atılımı gerçekle"t!rme ba"arısını göstermem!z, demokrat!k uluslar 
toplulu#u !ç!ndek! saygınlı#ımızı artıraca#ı g!b!, ulusumuzun devlete ve kurumla-
rına olan güven!n! de pek!"t!recekt!r.

Türk!ye’n!n s!yasî et!k yönünden !ler! b!r düzeye ta"ınması toplumumuzun 
oldu#u kadar s!yasetç!ler!m!z!n de öneml! b!r sorumlulu#udur. 

Hükümet!m!z!n bu konuda b!r hazırlık !ç!nde olması mutluluk ver!c!d!r. Yüce 
Mecl!s!m!z!n de yasanın çıkarılması sürec!nde sa#duyulu b!r yakla"ım serg!leyece-
#! ku"kusuzdur.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkeler!n küreselle"me sorunlarına bulacakları çözümler!n b!r bölümü, 

merkezî yönet!m!n yetk!ler!n! yerel yönet!mlere devretmes!n! ve yerel yönet!m-
ler!n güçlend!r!lmes!n! gerekl! kılmaktadır. Yerell!k !lkes!n!n, ba"ta Avrupa B!rl!#! 
ülkeler! olmak üzere tüm gel!"m!" toplumlarda, b!r demokrat!k de#er olarak, g!de-
rek önem kazandı#ını görüyoruz.

Kamu h!zmetler!n!n halka en yakın yönetsel b!r!mler el!yle görülmes!, so-
runların daha etk!l! ve hızlı çözümünü sa#layacaktır. Gerçekten, yerel yönet!mle-
r!n, toplumsal sorunların çözümüne ve kamu h!zmetler!n!n yer!ne get!r!lmes!ne 
merkezî yönet!mle uyum !ç!nde etk!n olarak katılmaları sa#landı#ında, toplumun 
sa#lıklı kararlar alması kolayla"makta, demokras!n!n sorun çözme yetene#! de art-
maktadır. 

Yerel yönet!mler!n, yurtta"larımızın temel gereks!nmeler!ne yanıt verecek 
pek çok alanda yetk! ve sorumluluk sah!b! olmaları gerekt!#!, ülkem!zde de genel 
kabul gören b!r dü"ünced!r. Bununla b!rl!kte, yerel yönet!mler!n, kend!ler!nden 
beklenen h!zmetler! yer!ne get!reb!lmeler!n!n önko"ulu, yeterl! parasal kaynaklara 
sah!p olmalarıdır.

Bu anlayı"la, yönet!m yapımızı ça#da"la"tırmak ve devlet!n tüm kademeler!-
n!n daha !y! !"lemes!n! sa#lamak amacına yönel!k kapsamlı düzenlemeler yapma-
mızın zamanı gelm!"t!r. Bu yen! düzenleme !ç!nde merkezî yönet!m, yol göster!c!, 
denetley!c! ve !zley!c! b!r !"lev üstlenmel!d!r.

Demokras!m!z!, katılımcılı#ı temel alan düzenlemelerle gel!"t!rmel!, yerel 
yönet!mler!m!z!n, !nsan ya"amının temel gereks!n!mler!n!n kar"ılanmasında söz 
sah!b! olmasını sa#lamalıyız.

Yerel yönet!mler! güçlend!recek reformların gerçekle"mes!yle hem demokra-
t!k katılım gen!"let!lecek hem yurtta"larımızın ya"adıkları belden!n sorunlarıyla 
daha yakından !lg!lenmeler! olanaklı kılınacaktır. Böylel!kle, çe"!tl! alanlarda kar-
"ıla"ılan sorunlar, hızlı ve akılcı b!r b!ç!mde çözüleb!lecekt!r.

Bu amaç do#rultusunda hazırlanan ve Yüce Mecl!s!m!z!n gündem!nde bulu-
nan Yerel Yönet!mler Yasa Tasarısının, k!m! eks!kl!kler!n!n g!der!lerek, hızla ya"a-
ma geç!r!lmes!yle, ya"anan sorunların öneml! bölümünün a"ılab!lece#!ne !nanı-
yoruz.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde yasama yılının açılı"ı dolayısıyla geçen yıl 

yaptı#ım konu"mada cumhur!yet!m!z!n 100’üncü yıldönümüne kadar olan dö-
nemde Türk!ye’n!n ana erekler!yle !lg!l! dü"ünceler!m! ortaya koymu"tum. Bu 
büyük yıldönümüne uzanan yolda Türk!ye’n!n önünde sorunlar ve olanaklar var-
dır. 2001-2002 yasama yılında devlet organlarının çalı"malarını düzenl! ve uyum 
!ç!nde yürütmeler!yle !lg!l! olarak gerekl! gördü#üm k!m! öneml! konulara kısaca 
de#!nmek !st!yorum:

Türk!ye’n!n yakın dönemde en öneml! sorunu, ülke ekonom!s!n!n !ç!nden 
geçt!#! bunalımın ardından düzlü#e çıkarılmasıdır. Hükümet!m!zce bu konuda 
hazırlanan, s!yasal ve toplumsal deste#e sah!p bulunan ekonom!k programın ka-



rarlılıkla uygulanması ve ba"arıya ula"ması ya"amsal önemded!r. Ekonom!k sıkın-
tıların a"ılmasında ulusal b!rl!k ve dayanı"manın sürdürülmes!n!n ve ekonom!de 
güven ortamının olu"turulmasının önem! açıktır. Ekonom!, savunma dah!l, tüm 
ulusal güç ö#eler!n!n temel!d!r. Türk!ye’n!n, geçm!"te oldu#u g!b!, bu dönemdek! 
ekonom!k sıkıntıları da ulusal çıkarlarından ödün vermeden a"aca#ına !çtenl!kle 
!nanıyorum. 

Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!#!n!n gerçekle"t!r!lmes!, ülkem!z!n ana 
erekler!n!n ba"ında gelmekted!r. B!rl!#e üye olab!lmem!z, yo#un ve etk!n b!r çalı"-
mayı gerekt!rmekted!r. Bu, yalnızca tam üyel!k yönünden de#!l, bölgesel b!r güç 
olarak dünyanın !ler! ulusları arasındak! yer!n! alab!lmes! !ç!n de öneml!d!r. Ulusal 
Programda bel!rlenen kısa ve orta er!ml! amaçlara ula"ılması do#al olarak bel!rle-
y!c! b!r anlam ta"ıyacaktır. Avrupa B!rl!#!n!n 2004 yılında toplanacak Hükümetle-
rarası Konferansından yeterl! b!r süre önce, Türk!ye !le Avrupa B!rl!#! arasında tam 
üyel!k görü"meler!ne ba"lanmasının gerekl! oldu#unu dü"ünüyorum.

Hem Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k sürec!yle ba#lantılı hem de bu 
süreçten ba#ımsız b!r b!ç!mde, anayasal n!tel!kler korunarak, hukuk devlet! !lkeler! 
gözet!lerek, !nsan haklarına saygı göster!lerek, uygar ve demokrat!k b!r devlet ol-
manın gerekler! yer!ne get!r!lerek ülkem!z!n kend! s!yasal, toplumsal ve ekonom!k 
gereks!n!mler!ne yanıt verecek köklü, kapsamlı ve hızlı anayasal, yasal ve yapısal 
de#!"!mler!n ve !y!le"t!rmeler!n, bu arada ba"ta evrensel ölçütler!n hukuk s!stem!-
m!ze kazandırılması olmak üzere çe"!tl! alanlardak! reformların gerçekle"t!r!lmes! 
büyük önem ta"ımaktadır. Bunun hem demokrat!kle"me yönünde b!r açılım sa#-
laması, hem de Avrupa B!rl!#!n!n yakında yayımlanacak ülkem!zle !lg!l! $lerleme 
Raporuna olumlu yansıması olacaktır. Türk!ye’n!n, devlet yapısı ve kurumlarıyla, 
ça#ımızın gerekler!ne yanıt verecek b!r dönü"ümü zaman y!t!rmeden gerçekle"t!r-
mes! temel öncel!#!m!zd!r.

Günümüzde gel!"m!" b!r ülke olmanın ko"ulu, örgütlü suçlar, yolsuzluklar ve 
yoksullukla sava"ımda ve yönet!mde saydamlı#ın sa#lanmasında elde ed!lecek ba-
"arıdır. Kamuoyunda bu konuda artan duyarlılı#ı d!kkate alarak, örgütlü suçlarla, 
yolsuzluklarla ve yoksullukla sava"ımda somut !lerleme ve ba"arılar sa#lanması 
son derece öneml!d!r.

Cumhur!yet!n her dönem!nde ulusal güvenl!#!n sa#lanmasında ve S!lahlı 
Kuvvetler!n yurt savunmasına hazırlanmasında cumhur!yet hükümetler!, Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!ne karı" sorumluluklarını özver! !ç!nde ve yeterl!l!kle yer!ne 
get!rm!"lerd!r. Türk!ye’n!n etrafındak! bel!rs!zl!kler!n ve r!skler!n tehd!de dönü"-
me olasılı#ının göz önünde tutularak, yer!n! h!çb!r "ey!n alamayaca#ı güvenl!k 
gereks!n!mler!m!z!n sürekl! önplanda tutulması, S!lahlı Kuvvetler!m!z!n !ç ve dı" 
tehd!tler! caydırma ve önleme yetenekler!n!n artırılması, dı"pol!t!kamızda önce-
l!kle kom"u ülkelerle !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lerek, Türk!ye’n!n stratej!k konumuna 
der!nl!k kazandırılması büyük önem ta"ımaktadır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Parlamentolar, demokras!n!n temel organlarıdır. Kurtulu" Sava"ından ba"la-

yarak, devr!mler!n yapılmasına ve demokras!n!n yerle"mes!ne öncülük eden Tür-
k!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, önümüzdek! bu güç dönemde de yetk! alanına g!ren 



konulardak! duyarlılı#ını sürdürece#!ne !nanıyorum. Mecl!s!m!z, yasama görev!-
n!n yanı sıra, yürütmey! denetleme görev!n! de t!t!zl!kle yer!ne get!rmel!d!r.

Demokras!y! savunmalı, korumalı ve gel!"t!rmel!y!z. Türk toplumu, artık, de-
mokrat!k düzen!n erdem!n!n ve yararlarının b!l!nc!ne varmı" durumdadır. B!ze 
dü"en, s!yasal ve hukuksal yapılarımızı bu anlayı"a uygun duruma get!rmekt!r.

Demokrat!k yönet!m!n dayandı#ı de#erler!, demokrat!k s!yasal kültürü güç-
lend!rmel!y!z. Demokras!n!n de sürekl! gel!"en ve de#!"en b!r kavram oldu#unu 
unutmamalıyız. Bugün 20-30 yıl önce geçerl! olan demokras! anlayı"ının çok ötes!-
ne geç!lmes! bunu kanıtlamaktadır. Dolayısıyla, kuraca#ımız yapıların, gel!"men!n 
önünü tıkayacak de#!l, gel!"me ve de#!"men!n yolunu açacak n!tel!kte olması önem 
ta"ımaktadır. 

Bu dü"üncelerle, hep!n!z! yen!den saygıyla selamlıyor, yen! yasama yılının 
ulusumuza kutlu olmasını d!l!yorum. (Ayakta Alkı#lar)



Y"rm" !k"nc" Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 2003 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Bülent Arınç
Kât!p Üyeler: Enver Yılmaz (Ordu), Türkân Mıço$ulları (#zm!r)

 Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
S!zler!, yo#un b!r çalı"ma !ç!ne g!rece#!n!z yen! yasama yılının ba"langıcında, 

üstün ba"arı d!lekler!mle ve saygıyla selamlıyorum. 
Konu"mama ba"larken, ulusumuzun tems!lc!s! Yüce Mecl!s!m!z!n 22’nc! Dö-

nem $k!nc! Yasama Yılının açılı"ında s!zlerle b!rl!kte olmaktan duydu#um mutlu-
lu#u bel!rtmek !st!yorum. 

Türk!ye Cumhur!yet!n! kuran ve ya"atan Yüce Mecl!s!m!z, demokrat!k par-
lamenter s!stem!n omurgasıdır. Yüce Mecl!s, cumhur!yet!n kuruldu#u günden bu 
yana, Atatürk !lke ve devr!mler!n!n ya"ama geç!r!lmes! ve korunması konusunda 
ya"amsal görevler üstlenerek demokrat!kle"me sürec!n! ba"latmı", ülkem!z! ça#da" 
uygarlık düzey!ne ula"tırmak !ç!n özver!yle çalı"mı"tır. 

S!zler de, 22’nc! Dönem m!lletvek!ller! olarak, bu erekler !ç!n çaba göstermek-
te, ülkem!z! daha !ler!ye götürmek konusunda öneml! sorumluluklar üstlenmek-
tes!n!z. 

Mecl!s!m!z!n yapaca#ı çalı"malar ve alaca#ı kararlar, Yüce Atatürk’ün ba"lattı-
#ı ça#da"la"ma hareket!n!n hız kazanmasını, Türk!ye’n!n gel!"m!" dünya devletler! 
arasında hak ett!#! konuma yükselmes!n! sa#layacaktır. 

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Konu"mamda, ülke ve dünya gündem!ndek! k!m! konularla !lg!l! dü"üncele-

r!m! s!zlerle payla"mak !st!yorum. 
Teknoloj!de meydana gelen hızlı gel!"meler neden!yle ya"anan köklü de#!"!m 

sürec!, ülkeler!n, s!yasal ve ekonom!k yönlerden güçlü olab!lmeler! !ç!n, gelece#e 
dönük, yen!l!#e açık stratej!ler gel!"t!rmeler!n! zorunlu kılmaktadır. 

Ülkeler, kend! de#erler!n! ve k!ml!kler!n! y!t!rmeden, bunları ça#da" yakla-
"ımlarla zeng!nle"t!rerek, dünyadak! de#!"!mlere, yen!l!k ve olanaklara kapılarını 
açmalıdır. Bugün, ba"arıdan söz edeb!lmek, ça#da" ve saydam b!r yönet!m anlayı-
"ını etk!n kılab!lmek !ç!n, !nsan hakları, hukuk devlet!, katılımcı demokras!, et!k 



de#erler ve fırsat e"!tl!#! temeller!nde !"leyen b!r düzen!n ya"ama geç!r!lmes! ge-
rekt!#! yadsınamaz.

Temel hak ve özgürlükler! güvence altına almı", ça#da" dünyanın saygın üyes! 
olmu", ekonom!k, sosyal ve kültürel yönden ça#ın ula"tı#ı düzeye er!"m!", demok-
ras!y! tüm kurum ve kurallarıyla ya"atan, aklın ve b!l!m!n egemen oldu#u b!r top-
lum düzen!, cumhur!yet!m!z!n ba"lıca ere#!d!r.

Ulusal b!rl!#!m!z!n temel! olan Atatürk !lke ve devr!mler!, bu amaca ula"ma 
çabalarında yolumuzu aydınlatmayı sürdürecekt!r. 

Ülkem!z!n ça#da" dünya !le bütünle"me yolunda gerçekle"t!rd!#! yapısal dö-
nü"ümler!n olumlu sonuçlarının alınmaya ba"lanması, demokrat!kle"me ve Avru-
pa B!rl!#!ne üyel!k sürec!nde b!zlere güç vermekted!r. Bu konuda !lerlemey! ödün 
vermeks!z!n sürdürmel! ve gerekl! uygulamaları hızla ya"ama geç!rmeye özen gös-
termel!y!z.

Avrupa B!rl!#! !le uyum sürec!n! kısa sürede tamamlayab!lmek, benzer! dö-
nü"üm uygulamalarının kararlı b!ç!mde sürdürülmes!ne ba#lıdır. Mecl!s!m!z!n ve 
hükümet!m!z!n bu süreçtek! etk!nl!#! övgüye de#erd!r. S!yasal, yönetsel ve yargısal 
reformların önümüzdek! dönemde sürdürülece#!ne !nanıyoruz. 

Sayın Ba"kan, Yüce Mecl!s!m!z!n sayın üyeler!;
Gel!"mekte olan b!r ülke olarak öneml! sorunlarımızın bulundu#u b!r ger-

çekt!r. Bu sorunların çözümü, ancak, b!r uzla"ma kültürü !çer!s!nde, elb!rl!#!yle 
hareket ed!lerek sa#lanab!l!r. Ülkem!z! ça#da" uygarlık düzey!ne yakınla"tıracak 
uygulamaları ya"ama geç!r!rken, toplumun tüm kes!mler!n! kucaklayan, uzla"ıcı 
b!r anlayı"a daha fazla gereks!n!m olaca#ını vurgulamakta yarar görüyorum.

Toplumumuzun gel!"m!" ülkeler!n gönenç düzey!ne ula"ması !ç!n gerekl! 
adımlar atılırken, ho"görü, yardımla"ma, b!rl!k ve dayanı"ma g!b! toplumsal ve 
kültürel n!tel!kler!m!z!n korunmasına da önem ver!lmel!d!r. Etn!k ya da d!nsel 
kaynaklı ayrı"maya ya da bölgesel farklılıklar üzer!nde b!rl!k ve bütünlü#ümüzü 
bozmaya yönel!k hareketlere ödün ver!lmemel!d!r. 

Bugün Türk Ulusu, onurlu ve saygın b!r ulus olarak, cumhur!yet!n 80’!nc! 
kurulu" yılına ula"manın kıvancını ya"amaktadır. 

Cumhur!yetle b!rl!kte çerçeves! ç!z!len, Atatürk !lke ve devr!mler!yle güçlen-
d!r!len devlet!m!z!n yapısı, Türk Ulusunun kend! özgür !stenc!yle ben!msed!#! ça#-
da"lık seç!m!n!n sonucudur. 

Türk!ye Cumhur!yet!n!n n!tel!kler! de#!"emez ve de#!"t!r!lemez. Türk!ye 
Cumhur!yet!, la!k, demokrat!k ve sosyal b!r hukuk devlet! olma n!tel!#!n! sonsuza 
kadar koruyacaktır. 

Türk!ye, evrensel de#erler!n yol göster!c!l!#!nde gel!"me ve aydınlanma çaba-
larını sürdürecek, Yüce Atatürk’ün gösterd!#! ereklere do#ru kararlılıkla !lerleye-
cekt!r.

Ulusumuzun yurt sevg!s!, geçm!"!ne ve öz de#erler!ne ba#lılı#ı, b!rl!k ve da-
yanı"ma duygusu, ça#da"la"ma ve aydınlanma !stenc!, Türk!ye Cumhur!yet!n! ge-
lece#e ta"ıyacak en büyük güçtür. 



Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Kamu yararı gözet!lerek olu"turulan düzen!n bozulmaması, ancak hukuk 

kurallarına uymakla ve uyulmasını sa#lamakla olanaklıdır. Hukuk devlet!, ba"ta 
yasama, yürütme ve yargı organları !le yönet!m olmak üzere herkes!n kurallara uy-
masını gerekt!r!r. Yasama, yürütme ve yargı organları !le yönet!m!n hukuka uygun 
davranması, üstün hukuk kuralları !le anayasal kural ve !lkelere uymasıyla olanak-
lıdır. 

S!yasal !kt!darı sınırlayan ö#eler, hukuk devlet! ve demokras!d!r. 20’nc! Yüz-
yılın en büyük özell!#!, ku"kusuz, demokras! dü"ünces!n!n yayılması ve gen!" b!r 
uygulama alanı bulmasıdır. Bu yüzyılın sonlarında katılımcılık ve ço#ulculuk ça#-
da" demokras!ler!n bel!rley!c! özell!#! olmu"tur. Özell!kle ço#ulculuk, demokrat!k 
hukuk devlet!n!n yapıta"ıdır. 

Ço#ulcu demokras!lerde yönetme hakkı, sayısal ço#unlu#u seç!mle elde eden 
s!yasal !kt!dara !l!"k!nd!r; ancak, sınırsız ço#unluk yönet!m!, b!r ba"ka dey!"le ço-
#unlu#un mutlak egemenl!#! kabul ed!lmem!"t!r. Ço#unlu#un sa#ladı#ı !kt!dar 
gücünün ölçülü kullanılması zorunlu kılınmı"tır. Egemen olan, katılımcılıkla des-
teklenm!" dü"ünsel ço#unluktur. Farklı dü"ünceler! anlamak ve onlardan yararlan-
mak s!stem!n gere#!d!r; çünkü “halk” kavramı ço#unlu#u da olu"tursa yurtta"ların 
b!r bölümüne !nd!rgenemez; yurtta"ların tümünü kapsayan b!r olgudur. Bu neden-
led!r k!, sayısal ço#unluk, gelenekler, kamu yararı ve hukuk devlet! !lkes!yle sınır-
landırılmı"tır. Kararların, demokras!n!n özüne uygun olması, açıklık ve özgürlük 
!çer!s!nde yeter!nce tartı"ılarak olgunla"tırılıp alınması önem ta"ır. B!r karar orga-
nının yapısının demokrat!k olması kadar, hatta, ondan da çok, eylem ve !"lem!n!n 
demokrat!k olması öneml!d!r. 

Demokras!, yalnızca ço#unluk yönet!m!n! öngördü#ü !ç!n de#!l, aynı zaman-
da, azınlıkta kalanların haklarının korundu#u ve onların görü"ler!n!n yönet!me 
yansıtıldı#ı !ç!n üstün n!tel!kl! b!r yönet!m s!stem!d!r. Güç sah!b! olan !kt!darın, 
kend!s!ne oy vermeyenler!n haklarına ve dü"ünceler!ne saygı göster!p, onları gö-
zönünde bulundurması demokras!n!n erdem!d!r.

Ço#ulcu demokras!de, toplumda görü"ler! b!rb!r!nden farklı kes!mler!n var-
lı#ı, b!r arada bulunma zorunlulu#u ve b!rb!r!n! tamamladı#ı kabul ed!lmekted!r. 
Ço#unlu#u azınlıkta kalanlardan ayıran "ey, yalın b!r n!cel!k ölçütüdür. Bu ne-
denle, ço#ulculuk sayıdan de#!l, farklılıktan kaynaklanır, farklı kes!mler arasında 
denge kurmayı amaçlar. Toplumsal barı" ve rej!m!n !st!krarı, bu dengen!n kurula-
b!lmes!ne ba#lıdır.

Ço#ulcu demokras!n!n özü, erkler ayrılı#ına dayanır. Erkler ayrılı#ını ben!m-
seyen parlamenter s!stemlerde, ulusa !l!"k!n egemenl!#!, seç!mle gelmes! neden!yle 
yalnızca mecl!sler de#!l, anayasada ver!len görevler ve yetk!ler çerçeves!nde d!#er 
devlet organları da kullanır. Daha açık anlatımıyla, yasama ve yürütme organları, 
cumhurba"kanı, yargı organları !le özerk kurullar da anayasada bel!rt!len görev ve 
yetk!ler!yle sınırlı olarak egemenl!#! kullanırlar. 

Erkler ayrılı#ına dayalı parlamenter s!stemlerde erklerarası !l!"k!, !"b!rl!#!ne 
ve dengeleme esasına dayanır. Demokras!n!n en temel !lkes! olan ço#ulculu#un 
korunab!lmes! !ç!n, gerçek gücü el!nde bulunduran erkler! dengelemek amacıyla 



çe"!tl! hukuksal güvenceler get!r!lm!"t!r. Bu güvenceler!n a"ılması amacıyla yapıla-
cak düzenlemeler, demokras!ye zarar ver!r. 

Bugün, dünya, tems!lî demokras!den katılımcı demokras!ye geçmekted!r. 
B!reyler!n karar alma sürec!ne katılmaları, dü"ünce ve çözüm üretmeler!n!n, de-
mokras! b!l!nc!n!n yerle"mes! ve s!yasal kültürün gel!"mes!ne katkıda bulunaca#ı 
tartı"masızdır. 

Katılımcı demokras!n!n olmazsa olmaz ko"ulu, toplumda çok güçlü b!r s!v!l 
b!l!nc!n bulunmasıdır. S!v!l duyarlılı#ın yüksek düzeyde olmadı#ı toplumlarda ka-
tılımcı demokras!n!n ya"ama geç!r!leb!lmes! olanaksızdır. 

S!yasal katılma, zamanı geld!#!nde sandık ba"ına g!d!p salt oy kullanmak de-
#!ld!r. Demokrat!k yollarla dü"ünce açıklamasında bulunmak da, katılma kapsa-
mındadır. 

Ülkem!zde yurtta"ların seçme, seç!lme ve s!yasal etk!nl!kte bulunma hakları, 
Anayasanın güvences! altındadır. Ancak, bu hak, tek ba"ına katılımcı demokra-
s!n!n gerçekle"mes! !ç!n yeterl! olmamaktadır. S!yasal Part!ler Yasasında, part!!ç! 
demokras!y! sa#layacak düzenlemeler!n yapılması ve Seç!m Yasasının, katılımcılı#ı 
temel alan, ad!l tems!le olanak tanıyan yapıya kavu"turulması gerekmekted!r. 

Anayasamızın 2’nc! maddes!nde, cumhur!yet!n n!tel!kler! arasında sayılan 
hukuk devlet! !lkes!, tüm ça#da" demokrat!k rej!mler!n temel özell!kler!nden b!r!-
d!r. Hukuk devlet!, en kısa tanımıyla, yurtta"ların hukuksal güvenl!k !ç!nde bulun-
dukları, devlet!n eylem ve !"lemler!n!n hukuk kurallarına ba#lı oldu#u b!r s!stem! 
anlatır. 

Hukuk devlet!, ça#da" demokrat!k uygarlı#ın ula"tı#ı en öneml! a"amadır. 
Yurtta"ların devlete kar"ı güven beslemeler! ve kend! k!"!l!kler!n! korkusuzca gel!"-
t!reb!lmeler!, ancak hukuk güvenl!#!n!n sa#landı#ı demokrat!k b!r hukuk devlet! 
!ç!nde olanaklıdır. 

Hukuk devlet!n!n en öneml! ö#eler!nden b!r! de h!ç ku"kusuz yargı ba#ımsız-
lı#ıdır. E#er yasama ve yürütme !"lemler!n!n hukuka uygunlu#unu denetleyecek 
organlar, bu organlar kar"ısında tam ba#ımsızlı#a sah!p de#!llerse, yargı denet!-
m!nden beklenen yarar sa#lanamaz. 

Bu nedenle, yargı organlarına üye seç!m! yetk!s!, k!m! do#rudan k!m! dolay-
lı olarak, yansız Cumhurba"kanına ver!lm!"t!r. Gerekt!#!nde kend!n! yargılayacak 
Anayasa Mahkemes!ne üye seçme yetk!s! hukuksal olmasa da et!ksel yönden ele"-
t!r!leb!l!r. Öte yandan, aynı gerekçeyle, Anayasa Mahkemes!ne Türk!ye Büyük M!l-
let Mecl!s!nce üye seç!lmes! de uygun de#!ld!r; çünkü, bu yöntemle, zaman !ç!nde 
Yüksek Mahkemen!n s!yasalla"aca#ı, en azından, kararlarının daha ele"t!r!l!r du-
ruma gelece#! unutulmamalıdır. Yüksek Mahkemen!n Yüce D!van sıfatıyla Bakan-
lar Kurulu üyeler!n! yargılama olasılı#ı da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Demokras!n!n vazgeç!lmez ö#eler!nden b!r! de ba#ımsız ve özgür basındır. 

Demokrat!k toplumlarda basının !"lev!, kamu yararını !lg!lend!ren olay ve konu-
larda açıklamalar yapmak, haber ve b!lg! vermek, ele"t!r! ve de#er yargıları sunarak 
kamuoyunu olu"turmak, toplumu aydınlatmaktır.



Basınla !lg!l! yasal düzenlemeler yapılırken, basın özgürlü#ünün demokras!y! 
!"leten ve ona ya"am veren en öneml! ö#e oldu#u ve anayasal kurallar gözönünde 
bulundurulmalıdır. Basın özgürlü#ü, kamu güçler! kar"ısında oldu#u kadar, özel 
güçlere kar"ı da korunmalıdır. Bu ba#lamda, medyanın bell! k!"! ya da grupların 
el!nde toplanmamasına önem ver!lmel!d!r. Tekelle"en medya, b!r yandan ekono-
m!k alanda haksızlık yaratab!lecek b!r güce ula"ırken, öte yandan haber alma öz-
gürlü#ünü kısıtlayab!lecek, medya gücünün çıkar amaçlı kullanılmasına h!zmet 
edeb!lecekt!r. 

Medya gücünün kötüye kullanılması, kamu yararı ve kamu düzen!ne zarar 
vermekle kalmayacak, demokras!y! de olumsuz yönde etk!leyecekt!r.

Medyanın ço#ulculu#unu koruyucu önlemler alınması, ba#ımsız ve tarafsız 
yayıncılı#ın sürdürüleb!lmes! !ç!n gerekl!d!r. Unutulmamalıdır k!, kamu h!zmet! 
yapan medyanın tekelle"erek sorumluluk b!l!nc!nden uzakla"ması, b!reysel çıkar-
lara h!zmet edecek t!carî n!tel!k kazanması, medya-s!yaset ba#lantısının güçlen-
mes!, medyanın devletle t!carî !l!"k!ye g!rmes!, ku"kusuz demokras!n!n yozla"ma-
sına zem!n hazırlayacak, basının varlık neden!yle çel!"ecekt!r. (CHP sıralarından 
Alkı#lar)

Basın, görev!n! yer!ne get!r!rken, meslek !lkeler!n! ve et!#!n! gözetmel!, k!"!l!k 
haklarına, k!"!l!k de#erler!ne, özel ya"ama, g!zl!l!k alanına saygı göstermel!d!r. Ba-
sın çalı"anlarının statüler! yasal güvenceye ba#lanmalıdır. 

Bu !lkeler!n gözet!lmes!, basının saygınlı#ının ve güven!l!rl!#!n!n korunması 
yönünden öneml! ve zorunludur.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Kamu h!zmet!n!n sa#lıklı, etk!l! ve ver!ml! yürütülmes!, büyük ölçüde kamu 

görevl!ler!n!n n!tel!k ve yeterl!l!kler!ne ba#lıdır. Bu h!zmet! yürütecek kadroların 
deney!ml! olması yönet!mde ba"arıyı sa#layan en öneml! ö#elerden b!r!d!r. 

Kamu personel rej!m!nde kamu h!zmet!n!n düzenl!, sürekl!, etk!l!, ver!ml! ve 
ekonom!k b!r b!ç!mde yürütüleb!lmes! !ç!n “kar!yer” ve “l!yakat” temel !lkeler ola-
rak ben!msenm!"t!r. 

Kamu görevl!ler!n!n hukuksal durumlarının bu !lkeler esas alınarak düzen-
lenm!" olmasına kar"ın, ülkem!zde her !kt!dar de#!"!kl!#!nde yönet!m görev!ndek! 
kamu personel! de de#!"t!r!lmek !stenmekted!r. 

Devlet!n sürekl!l!#! esas oldu#u !ç!n kamu görevl!ler!n!n sürekl!l!#! de korun-
malıdır. Kamu görevl!ler! devlette !st!krar ö#es!d!r. 

Kamu h!zmet!n!n gere#! g!b! yürütülmes!n! engelleyen kamu görevl!s!n!n, 
görev!n! yapmamı" olaca#ı ve bunun hukuksal sonuçlarına katlanaca#ı açık bu-
lundu#undan, sıkça y!nelenen “kend! ek!b!mle ba"arılı olab!l!r!m” savının, kamu 
görevl!ler!n!n s!yasal part!ler!n de#!l, devlet!n görevl!ler! oldu#u d!kkate alındı#ın-
da, hukuksal dayana#ının bulundu#undan söz ed!lmes! olanaksızdır. (CHP sırala-
rından Alkı#lar)

Ku"kusuz, kamu görevl!ler! s!yasal !kt!darların kararlarını uygulamak zorun-
dadır. Ancak, bu kararları uygularken kamu yararını ve yasal kuralları gözet!rler. 
Bu nedenled!r k!, kamu görevl!ler! s!yasal yozla"ma, yolsuzluk, adam kayırma ve 



popül!st pol!t!kalar önünde b!r engeld!r. Bu yüzden, kamu görevl!ler!n!n s!yasalla"-
tırılmamasında büyük kamu yararı vardır.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
$y! b!r gelecek, güçlü, !ç ve dı" dengeler! !st!krarlı b!r ekonom!yle kurulab!l!r. 

Türk!ye’n!n güçlü b!r ekonom! ve sa#lıklı b!r demokras!ye sah!p olarak gel!"mes!n! 
sürdürmes!, hep!m!z!n özlem!d!r.

Son dönemdek! makro ekonom!k göstergeler, olumlu gel!"meler!n öne çık-
maya ba"ladı#ını göstermekted!r. Dı" bel!rs!zl!kler!n süreç !ç!nde netle"me !zle-
n!m! vermes! ve ekonom!k program uygulamalarının sürdürülmes!, 2003 yılında 
temel makro ekonom!k hede%er! ula"ılab!l!r kılmaktadır.

Gayr! safî m!llî hâsıla büyüme oranı, 2002 yılının aynı dönem!ne göre 2003 
yılının !lk çeyre#!nde yüzde 7,4; !k!nc! çeyre#!nde yüzde 3,7; !lk altı aylık dönemde 
de yüzde 5,4 olarak gerçekle"m!"t!r. 2003 yılının !lk altı aylık dönem!nde, geçen yı-
lın aynı dönem!ne göre sanay! üret!m!n!n yüzde 6 oranındak! artı"ı, 2002 yılı !k!n-
c! dönem!nde yüzde 75,9 olan üret!m de#er! a#ırlıklı kapas!te kullanım oranının 
2003 yılının !lk altı aylık dönem!nde yüzde 80,4 olarak gerçekle"mes!yle b!rl!kte 
de#erlend!r!ld!#!nde, umut ver!c!d!r. (AK Part" sıralarından Alkı#lar)

Tüm bu gel!"melerden, büyümen!n sürdü#ü anla"ılmakta, yıl sonu !ç!n he-
de%enen yüzde 5’l!k gayr! safî m!llî hâsıla artı"ına ula"ılab!lece#! görülmekted!r. 
Bu, ku"kusuz olumlu b!r gel!"med!r. Ancak, geçm!" yıllarda büyümen!n kararlı b!r 
yön ç!zemem!" olması, bu !y!mserl!kle yet!nmeyerek büyümen!n kalıcı kılınması 
ve ekonom!dek! kırılganlı#ı daha da azaltab!lmek !ç!n çalı"ılması gerekt!#!n! gös-
termekted!r. 

Yıllar boyunca süren f!yat artı"larının ülke ekonom!s!ne yapısal sorunları da 
b!rl!kte get!rd!#! b!l!nmekted!r. Bunun yanı sıra, ekonom!de gerçekle"t!r!len yapısal 
dönü"ümler!n b!r sonucu olarak tüket!c! f!yat endeks! artı" oranı, 2003 yılı A#ustos 
ayında b!r öncek! yılın aynı dönem!ne göre yüzde 24,9; toptan e"ya f!yat endeks! 
!se aynı dönemde, yüzde 22,7 olarak gerçekle"m!"t!r. Ula"ılan bu sonuçlar, gelece#e 
daha !y!mser bakmamıza olanak vermekted!r. (AK Part" sıralarından Alkı#lar)

Dı"t!carettek! gel!"melere bakıldı#ında, hem dı"satımın hem de dı"alımın art-
tı#ı, dolayısıyla dünya ekonom!s!yle bütünle"men!n der!nle"t!#! gözlenmekted!r. 
Ancak, dı"satımda kalıcı b!r artı" sa#lanab!lmes! !ç!n, ver!ml!l!k ve teknoloj!k gel!"-
melere a#ırlık ver!lmes!, mal!yetler üzer!ndek! baskıların haf!%et!lmes! ve özell!kle 
de, dı"satımın lokomot!f! olan sektörler!n sayısının artırılması gerekmekted!r. Dı-
"alım rakamlarının yükselmes!, b!r yönden olumsuz algılanmakla b!rl!kte, sermaye 
g!r!"ler!nde gözlenen gel!"meler ve döv!z rezerv!ndek! artı", car! açı#ın f!nansmanı 
konusunda sıkıntıyla kar"ıla"ılmayaca#ı umudumuzu desteklemekted!r. (AK Part" 
sıralarından Alkı#lar)

Yürütülmekte olan ekonom!k program çerçeves!nde görecel! b!r güven orta-
mının olu"ması sev!nd!r!c!d!r. Ekonom!dek! olumlu gel!"meler!n sürekl!l!k kazan-
ması !ç!n, ekonom!k programın uygulanma kararlılı#ı sürdürülmel!d!r. 

Ancak, unutulmamalıdır k!, Devlet $stat!st!k Enst!tüsü ver!ler!ne göre, 2003 
yılı !k!nc! çeyre#!nde !"s!z sayısı, geçen yılın aynı dönem!ne göre yüzde 7 artarak 
2 m!lyon 418 b!ne ula"mı", böylece Türk!ye genel!nde !"s!zl!k oranı yüzde 9,3’ten 
yüzde 10’a çıkmı"tır. (CHP sıralarından Alkı#lar)



$"s!zl!k, ekonom!k ve sosyal yönden ulusumuzu der!nden etk!leyen, ülkem!-
z!n üzer!ne !ved!l!kle e#!lmes! gereken temel sorunlardan b!r!d!r. Gelece#e güvenle 
bakab!len, huzurlu ve gönençl! b!r toplum yapısını olu"turab!lmek !ç!n, !"s!zl!kle 
sava"ıma öncel!k ver!lmes! ve ekonom!k kaynakların bu yönde seferber ed!lmes! 
gerekmekted!r. $"s!zl!k sorununa çözüm get!recek önlemler!n b!r an önce ya"ama 
geç!r!lmes! toplumsal barı"ın da güvences! olacaktır. 

Ba"ta ger! kalmı" yörelerde olmak üzere, !"s!zl!kle sava"ım, yen! !st!hdam 
alanları açılmasına, bu da do#al olarak yen! yatırımların gerçekle"t!r!lmes!ne ba#-
lıdır. Ekonom!k gel!"mey! sa#layacak yatırımların devletçe desteklenmes!, b!r yan-
dan ekonom!k büyümey! sa#larken, d!#er yandan da !"s!zl!kle sava"ıma katkıda 
bulunacaktır.

Ülkem!zde büyük oranlı !"s!zl!k sorunu ya"anırken, k!m! sektörlerde de n!te-
l!kl! !"gücüne duyulan gereks!n!m!n kar"ılanamadı#ı gözlenmekted!r. $"gücü arzı 
!le !"gücü taleb!n! b!r araya get!rmek !ç!n gerekl! tekn!k e#!t!m!n sa#lanması, hem 
devlete hem de send!ka ve benzer! toplumsal kurulu"lara dü"en b!r görevd!r. 

Yatırım e#!l!m!n!n canlandırılması, proje seç!m!nde !st!hdam etk!s!ne öncel!k 
ver!lmes!, KOB$ g!r!"!mc!l!#!n!n özend!r!lmes!, becer! kazandıran kursların yay-
gınla"tırılması ve kend! !"!n! kuracak olanlara f!nansman deste#! sa#lanması g!b! 
projeler!n gel!"t!r!lerek uygulamaya konulmasına büyük önem ver!lmel!d!r. 

Ayrıca, tarım ve hayvancılık sektöründek! ver!ml!l!#!n artırılmasına yönel!k 
çalı"malar yo#unla"tırılmalıdır. Ülkem!z!n tarım ve hayvancılık alanında kend!ne 
yeterl!l!#!n! sürdürüleb!l!r kılmanın ötes!nde, dı"satım potans!yel!n! artırmaya da 
özen göster!lmel!d!r. 

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Ülke ekonom!s!n!n sa#lıklı gel!"eb!lmes! !ç!n, ba"ta bankacılık kes!m! olmak 

üzere, malî p!yasalardak! etk!nl!kler!n ça#da" ülkelerdek! !lke ve ölçütlere uygun 
b!ç!mde denetlenmes! ve yönet!lmes! öneml!d!r. Ekonom!k büyüme, ancak malî 
p!yasaların aslî görevler! temel!nde etk!n ve sa#lıklı b!ç!mde çalı"ab!lmes!, p!yasa-
larda yeterl! güven!n kurulması ve saydamlı#ın sa#lanmasıyla olanaklıdır. 

Son yıllarda ekonom!m!z!n geç!rd!#! yapısal dönü"ümler, malî p!yasaların 
ülke ekonom!s!ndek! rolünü ve etk!nl!#!n! öne çıkarmı"tır. Malî p!yasalarda sa#lık-
lı b!r düzen!n kurulamadı#ı ortamlarda, ekonom!k kararlılı#ın temel! olan güven 
duygusu y!t!r!l!r. 

Ekonom!dek! hareketlenmen!n temel d!nam!#!n! olu"turan malî p!yasalarda 
sa#lıklı b!r s!stem kurulamaması neden!yle, yakın geçm!"te acı deney!mler ya"an-
mı"tır. Bankacılık sektöründe kar"ıla"ılan sıkıntılar, yurtta"larımızın bu sektöre 
olan güven duygusunu ve devlete olan !nancını zedelemekted!r. Bu gel!"meler, b!r 
yandan da, sürdürülmeye çalı"ılan ekonom!k dönü"üm programlarının ba"arısını 
olumsuz etk!lemekted!r. 

Son dönem!n deney!mler!nden hareketle malî yönet!m!n yen!den düzenlen-
mes! ve böylece malî p!yasalarda etk!n b!r kamu denet!m!n!n sa#lanması yönünde 
öneml! adımlar atılmı"tır. 

Malî sektörde ça#da" ülkelerde uygulanan ölçütte b!r örgütlenme ve d!s!pl!n 
kurulması, ekonom!m!z!n sa#lıklı b!ç!mde büyüyeb!lmes! !ç!n vazgeç!lmez ko"ul-



dur. Bu konu, Avrupa B!rl!#!yle uyum sürec!n!n de öneml! b!r a"amasını olu"tur-
maktadır. Yurtta"larımızın b!r!k!mler!n!n, güven duygularını zedelemeden ekono-
m!ye kazandırılması ve reel sektörün katlanılab!l!r b!r kaynak mal!yet! !le f!nansal 
deste#e kavu"turulması !ç!n saydam, etk!n ve kararlı b!r uygulamanın altyapısı da 
!ved!l!kle hazırlanmalıdır. 

B!l!nd!#! g!b!, 17 &ubat 2004 günü $zm!r $kt!sat Kongres! toplanacaktır. $lk kez 
1923 yılında toplanan Kongrede, cumhur!yet!m!z!n ekonom! s!yaset!n!n temeller! 
atılmı"tır. Toplumumuzda ekonom!ye !l!"k!n yerle"m!" b!r anlayı" yokken ve he-
nüz genç cumhur!yet!n u#ra"ması gereken onlarca sorun varken Yüce Atatürk’ün 
Kongrede yaptı#ı konu"ma, ekonom! s!yaset!m!z!n !ler!ye yönel!k a"amalarında 
çok yakından !zlenmes! gereken vurgular ta"ımaktadır.

Yüce Önder’!n bel!rtt!#! g!b!, ulusların yazgılarını etk!leyen olaylar !ncele-
n!rken s!yasal, sosyal ve d!#er pek çok etmenden söz ed!leb!l!r; ancak, b!r ulusun 
do#rudan ya"amıyla, yazgısıyla !lg!l! olan, o ulusun ekonom!s!d!r. Türk tar!h! !nce-
len!rse, tar!h!m!zdek! çıkı" ve !n!"ler!n gerçek neden!n!n ekonom!dek! gel!"meler-
le ba#lantılı oldu#u görülecekt!r. Dolayısıyla, ülkem!z!n ça#da" uygarlık düzey!ne 
er!"eb!lmes! ve tam anlamıyla ba#ımsız olab!lmes! !ç!n ekonom!ye büyük önem 
ver!lmes! zorunludur. Y!ne Yüce Önder’!n anlatımıyla, s!yasal ve askerî zaferler, 
ekonom!k üstünlükle b!rle"t!r!lmezse kısa sürede etk!ler!n! y!t!r!rler. 

Atatürk’ün 1923 Kongres!nde yaptı#ı açı" konu"masında, ekonom!k gel!"mey! 
sa#lamak üzere yabancı sermayeden akılcı b!r b!ç!mde ve ülke yararını gözeterek 
en üst düzeyde yararlanılması gerekt!#!, daha o günlerde açık b!ç!mde anlatılmı"-
tır. Bugün de, ülke ekonom!s!nde yeterl! büyüme yalnızca !çkaynakların harekete 
geç!r!lmes!yle sa#lanamaz; gerek teknoloj!n!n yurdumuza get!r!lmes! gerek !"s!zl!k 
sorununun çözümüne katkıda bulunacak yen! !"yerler!n!n açılması !ç!n, yabancı 
sermayen!n ülkem!ze gelmes! öneml!d!r.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Hemen her ülkede oldu#u g!b!, ülkem!zde de tar!hsel süreç !ç!nde bölgeler 

arasında gel!"me farklılıkları olu"mu"tur. Bunda, bölgeler!n co#rafî konumları, 
do#al kaynak da#ılımı, kom"u ülkelerle !l!"k!ler, çe"!tl! sosyoekonom!k etkenler 
yanında altyapı eks!kl!kler! ve terör eylemler! de etken olmu"tur. 

Bölgeler arasındak! gel!"m!"l!k farklılıklarını g!dermek, Anayasanın 166’ncı 
maddes!nde yer ver!len, kalkınmanın yurt düzey!nde dengel! ve uyumlu b!ç!mde 
gel!"t!r!lmes! !lkes! çerçeves!nde devlet!n görev!d!r. 

Devlet, kamu yönet!m!, ekonom!, sa#lık, e#!t!m, kültür ve toplumla !l!"k!ler 
alanlarında önlemler !çeren Do#u ve Güneydo#u Anadolu Eylem Planını Mayıs 
2000’de, terörün yarattı#ı ekonom!k ve sosyal yıkımlardan en çok etk!lenen bu böl-
geler!m!zde uygulamaya koymu"tur. Söz konusu önlemlere yeterl! kaynak sa#lana-
rak !ved!l!kle !"lerl!k kazandırılması büyük önem ta"ımaktadır. 

Bölgede, !nsan kaynaklarının, sosyal ve kültürel etk!nl!kler!n gel!"t!r!lmes!-
ne önem ver!lmel!d!r. Kadınların sosyoekonom!k etk!nl!klere daha çok katılımı 
sa#lanmalıdır. Meslekî tekn!k e#!t!mde okulla"ma oranının yükselt!lmes!ne çaba 
göster!lmel!d!r. 



$"s!zl!#!n azaltılmasına katkı yapacak yen! kapas!teler olu"turmaya dönük 
yatırımlara öncel!k tanınmalıdır. KOB$’ler!n gel!"t!r!lmes!, kırsal ekonom!k etk!n-
l!kler!n çe"!tlend!r!lmes! amaçlarına yönelen tasarımlar desteklenmel!d!r. Bu böl-
gelerdek! ün!vers!teler!n bölge kalkınmasına daha büyük oranda katkı yapmaları 
sa#lanmalıdır. 

Ülkem!z!n, üzer!nde önemle durulması ve toplumun tüm kes!mler!n!n anla-
yı" b!rl!#! !ç!nde sava"ım vermes! gereken temel sorunlarından b!r! de, ülke kay-
naklarının savurganca tüket!lmes!ne ve k!m! çevreler!n çıkarları do#rultusunda 
kullanılmasına olanak sa#layan yolsuzluklardır.

Kayırma, kamu ve banka kaynaklarından haksız çıkar sa#lama, yarar kar"ılı#ı 
kamu görev!n! kötüye kullanma amaçlı yolsuzluk olayları, toplumun !ved! çözüm 
bekleyen ya"amsal sorunlarından b!r! olma özell!#!n! korumaktadır.

Sosyal, kültürel, s!yasal ve ahlaksal çöküntü ve çürümü"lü#ün ürünü olan yol-
suzluk olayları, ekonom!k kr!zlere yol açacak boyutlara ula"ab!lmekte, kamuoyun-
da büyük rahatsızlık yaratmaktadır. 

Yolsuzluk olaylarına kar"ı etk!l! önlemler alınması, bu tür eylemlere g!r!"enler 
!ç!n c!ddî yaptırımlar gel!"t!r!l!p uygulanması zorunludur. Yolsuzlukları önleme 
konusunda yeters!z kalınması, yurtta"ların umutsuzlu#a kapılmasına, devlet!n te-
mel kurumlarının güven kaybına u#ramasına, demokras!ye, hukukun üstünlü#ü-
ne ve !"ley!"!ne olan !nancın sarsılmasına yol açmaktadır. 

Yolsuzlukların önlenmes! çok yönlü çaba gerekt!rmekted!r. Bu sava"ımda, 
yasama, yürütme, yargı erkler! yanında tüm yurtta"lara da görev dü"mekted!r. 
Unutulmamalıdır k!, yolsuzluklar kar"ısında sess!z kalmayıp, olanaklar ölçüsünde 
tutum takınılması b!r yurtta"lık görev!d!r. (Alkı#lar)

$y! e#!t!lm!", et!k de#erlerle donatılmı" erdeml! ku"aklar yet!"t!r!lmes!, yurt-
ta"lık b!l!nc!n!n gel!"t!r!lmes!, ulusal gel!r!n hakça payla"ımı, etk!n b!r denet!m 
s!stem!, caydırıcı yaptırımlar !çeren yasal düzenlemeler, yargının hızlı ve etk!l! 
b!ç!mde !"lemes!, saydam b!r yönet!m, af beklent!ler! yaratılmaması, medyanın 
yolsuzluklar konusunda kamuoyunu yansız b!lg!lend!rmes!, basın kurulu"larının 
basındı"ı t!carî !"lerle u#ra"mamaları, s!yasî et!k yasası çıkarılması, yolsuzlukların 
önlenmes!nde bel!rley!c! rol oynayacaktır.

Yolsuzluklarla sava"ım konusunda, geçen yasama yılında öneml! çabalar gös-
ter!lm!"t!r. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Yolsuzlukları Ara"tırma Kom!syonunun 
kurulmu" olması ve bu Kom!syonun çalı"maları, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 
yolsuzlukları önleme konusundak! kararlılı#ının gösterges!d!r. (Alkı#lar) 

Yolsuzlukla sava"ımda ba"arılı olab!lmen!n öneml! ko"ullarından b!r! de, do-
kunulmazlıkların sınırlandırılmasıdır. (Alkı#lar) Bu ba#lamda, Anayasanın 83’üncü 
ve 100’üncü maddeler!n!n yen!den düzenlenmes! öneml! gündem konularımız-
dan b!r! olmalıdır. Ku"kusuz, yasama dokunulmazlı#ı sınırlandırılmı" b!r hukuk 
s!stem!nde, memurlar ve d!#er kamu görevl!ler! hakkında kovu"turma açılmasını 
yetk!l! makamın !zn!ne ba#lı kılan Anayasanın 129’uncu maddes!ndek! kuralın da 
de#!"t!r!lmes! gerekecekt!r. (Alkı#lar) 



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye’n!n yönet!m s!stem!n!n, beklent!ler! ve gereks!n!mler! kar"ılayamadı-

#ı, a"ırı merkez!yetç! yapının, kamu h!zmetler!n!n yürütülmes!nde, zaman ve ka-
rarların do#rulu#u yönünden, öngörülmeyen sorunlar get!rd!#! b!l!nmekted!r. 

Kısa tanımıyla, b!r kurumlar ve kurallar toplulu#u olan devlet, yönet!m !le 
yurtta" arasında köprü görev! üstlenen b!r h!zmet aracıdır. Dolayısıyla çözüm ve 
h!zmet üretmek amacıyla olu"turulan bu yapının ver!ml!l!#!n!n ve !"levsell!#!n!n 
artırılarak, k!m! sorunların kayna#ı olmaktan çıkarılması temel öncel!#!m!z olma-
lıdır. 

$zlenecek pol!t!kalarda kamu yönet!m!nde kal!teye öncel!k ver!lmes! ve kal!te 
yönet!m!n!n ben!msenmes! de, b!r d!#er öncel!#!m!z! olu"turmalıdır.

Demokrat!k rej!m!n daha !y! !"lemes! !ç!n toplumun gereks!n!mler!n! kar"ı-
layacak saydam, ad!l, ver!ml!, kal!tel!, etk!l! ve hızlı !"leyen b!r yönet!m s!stem!n!n 
kurulması gerekmekted!r. 

Kamu yönet!m!nde, görev ve yetk!ler!n dengel! b!ç!mde da#ılımı !le !nsan gü-
cünün yer!nde ve ver!ml! kullanılması da önem ta"ımaktadır. Bu nedenle, kamu 
yönet!m!ndek! !y!le"t!rme çabaları !le kamu personel rej!m!nde yapılacak !y!le"t!r-
meler e"zamanlı yürütülmel!d!r. 

Türk!ye Cumhur!yet!n!n saptanan ereklere ula"masının ko"ullarından b!r! de 
yurtta"-devlet !l!"k!s!n!n temel!ne güven duygusunun yerle"t!r!lmes!d!r. 

Güven duygusunun olu"ması ve korunmasında ana görev devlete dü"mekte-
d!r. Güven!n olu"ab!lmes! !ç!n devlet!n b!lg! ve hesap veren b!r yönet!m anlayı"ını 
ben!msemes!, ayırım gözetmemes!, verd!#! sözü zamanında yer!ne get!rmes! ve b!-
rey!n saygınlı#ına özen göstermes! gerekmekted!r. 

Yurtta"ın devlete olan güven!n!n artması, onun devlete kar"ı olan görevler!-
n! daha !çten ve aksatmadan yer!ne get!rmes!nde ve çe"!tl! toplumsal etk!nl!klere 
daha co"kulu olarak katılmasında ku"kusuz etk!l! olacaktır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Cumhur!yet!m!z!n 80 yıllık ba"arılarının temel!nde, Yüce Önder Atatürk’ün 

“yurtta barı", dünyada barı"” anlayı"ının !lke ed!n!lmes! ve kararlılıkla uygulanma-
sı yatmaktadır. 

Türk Ulusunun gönenç ve güvenl!#!n!n sa#lanması, ulusal çıkarlarımızın gö-
zet!lmes! ve korunması dı"pol!t!kamızı yönlend!ren temel ö#eler! olu"turmakta-
dır. 

Dı"pol!t!kamızın ana çerçeves!n! olu"turan ve uluslararası !l!"k!ler!m!z!n yü-
rütülmes!ne ı"ık tutan Lozan Antla"masının !mzalanı"ının 80’!nc! yıldönümünü 
kısa b!r süre önce kutladık. 

Dı"pol!t!kamızın dayandı#ı temel !lkeler!n ba"ında, ülkeler!n ba#ımsızlık, 
egemenl!k ve toprak bütünlükler!ne saygı gelmekted!r. Türk!ye, bu temel üzer!nde 
tüm ülkelerle dostluk !l!"k!ler! gel!"t!rmey! amaçlamaktadır. Tutarlılık, !nandırıcı-
lık, sa#duyu ve kararlılık dı"pol!t!kamızın temel !lkeler! arasında yer almaktadır. 



Türk dı"pol!t!kası, üyes! bulundu#u B!rle"m!" M!lletler Yasasında yer alan ku-
rallar temel!nde, uluslararası hukuka dayalı b!r düzen! savunmakta, tüm ulusların 
dı"baskılardan uzak, özgürce gel!"meler!n! desteklemekted!r. 

Ba"ta kom"u ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle !y! !l!"k!ler sürdürülmes!, dı"-
pol!t!kamızı yönlend!ren temel !lkeler arasında bulunmaktadır. 

Ça#ımızın de#!"en jeostratej!k ko"ullarına kend!n! uyarlamaya özen gösteren 
Türk!ye, kar"ısına çıkan tehd!t ve bel!rs!zl!kler! gö#üslemek zorundadır. 

Bölgem!zde barı" ve !st!krarı tehd!t eden, ba"ta etn!k ve d!nsel kökenl! çatı"-
malar olmak üzere güvenl!k konusunda ya"anan bel!rs!zl!kler, dı"pol!t!ka alanında 
çok d!kkatl! olmamız gerekt!#!n! göstermekted!r. 

Barı"çı, uzla"ıcı ve ortak çıkarlara dayalı uluslararası !"b!rl!#!n! esas alan yak-
la"ımlar, kar"ı kar"ıya bulundu#umuz sorunların a"ılmasını sa#layacaktır. 

Söz konusu akılcı yakla"ımları ben!mseyegelm!" olan Türk!ye, dı"pol!t!kasıyla 
bölges!nde ve dünyada öneml! b!r !st!krar ö#es! olmayı sürdürecekt!r. 

Bu fırsattan yararlanarak, dı" pol!t!kamızda son dönemde sıkça söz ett!#!m!z, 
k!m! ülke ve bölgelere yönel!k yakla"ımımızı b!r kez daha d!le get!rmek !st!yo-
rum. 

Türk!ye’n!n dostu ve müttef!k! Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle arasındak! !l!"-
k!ler sa#lam temellere dayanmaktadır. Yakın geçm!"te !l!"k!ler!m!zde ya"anan ve 
artık g!der!lm!" olmalarından mutluluk duydu#umuz k!m! rahatsızlıklar bu gerçe-
#! de#!"t!rmem!"t!r. 

Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle aramızda kar"ılıklı güven ve yarara dayanan, 
uzun b!r süreç sonucunda olu"turulmu" stratej!k ortaklık !l!"k!s!ne de#er vermek-
tey!z. Türk!ye ve Amer!ka B!rle"!k Devletler! arasındak! ortaklık, !k!l! !l!"k!ler!m!z 
!ç!n oldu#u kadar bölgem!z !ç!n de vazgeç!lmez öneme sah!pt!r. 

Bugüne kadar Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle, Balkanlar, Ortado#u, Ka)asya 
ve Ortaasya’yı kapsayan çok gen!" b!r co#rafyada !"b!rl!#! yapılmı"tır. $k! müttef!k 
olarak, 11 Eylül terör saldırıları sonrasında !zled!#!m!z ortak tutum, bu !"b!rl!#!-
n!n en somut örne#!n! olu"turmu"tur. Bu !"b!rl!#!n!, önümüzdek! dönemde de, 
Türk!ye’n!n çevres!ndek! gen!" bölgen!n !st!krar ve gönenc!ne katkıda bulunacak 
b!ç!mde, der!nle"t!rerek sürdürmek !st!yoruz. Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n de 
aynı !ste#! payla"ıyor olmasından mutluluk duyuyoruz.

Atlant!kötes! ba#lantı ve !"b!rl!#!ne özel önem vermektey!z. Buna göre, 
Avrupa’nın güvenl!#!nde, Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le Atlant!kötes! ba#lantının 
ve NATO’nun temel ve öncel!kl! rolünün korunmasının, güvenl!#!n bölünmezl!#! 
!lkes!nden ödün ver!lmemes!n!n, b!z!m !ç!n temel öneme sah!p oldu#unu vurgu-
lamak !ster!m.

Uzun yıllardır onurlu b!r üyes! oldu#umuz NATO !tt!fakı, dı"pol!t!kamızdak! 
a#ırlıklı konumunu korumaktadır.

Önümüzdek! dönemde, NATO üyeler! olarak, öncel!kler!m!zden b!r!n!n At-
lant!kötes! !l!"k!ler! olumsuz yönde etk!lem!" olan ve Irak kr!z!nden kaynaklanan 
uyumsuzlu#un !zler!n!n s!l!nmes! ve !tt!fakın ortak savunma örgütü olarak s!yasî 
ve askerî etk!nl!#!n!n sürdürülmes! oldu#una !nanıyoruz.



Çevrem!zde barı", !st!krar ve gönenç ku"a#ı yaratılması yönündek! çabaları-
mız kes!nt!s!z olarak sürdürülmekted!r. Geleneksel barı"çı dı"pol!t!kamız uyarınca, 
tüm kom"ularımızla oldu#u g!b!, Yunan!stan’la da dostluk ve !"b!rl!#!ne dayanan 
!y! !l!"k!ler sürdürmey! !st!yoruz. 

Yunan!stan’la aramızdak! sorunların, ortak rızaya dayanacak h!çb!r barı"çı 
çözüm yöntem!n! dı"lamadan, d!yalog yoluyla çözüleb!lece#!ne !nanıyoruz. Gele-
cekte, Avrupa B!rl!#! !çer!s!nde aynı de#er ve ülküler! payla"an üyeler olarak, Tür-
k!ye !le Yunan!stan arasındak! !l!"k!ler!n gel!"mes!n! engelleyen k!m! sorunların 
ortadan kaldırılab!lece#!n! umuyoruz. 

Ülkem!z !le Yunan!stan arasındak! dostluk !l!"k!ler!n!n, kar"ılıklı saygı ve gü-
ven !lkeler! temel!nde gel!"t!r!lmes!n!n, bölgem!zde de olumlu yansımaları olaca-
#ına !nanıyoruz.

Yunan!stan’la ba"latılmı" olan d!yalog sürec!n!, yerle"!k kanallar aracılı#ıyla, 
daha !ler! a"amalara götürme ve yen! !"b!rl!#! alanlarına yayma konusunda karar-
lıyız.

Balkanlar, Türk!ye’n!n tar!hsel, kültürel ve !nsanî ba#ları oldu#u, her alanda 
yo#un ve çok boyutlu !l!"k!ler sürdürdü#ü b!r bölged!r. Bölge ülkeler!n!n egemen-
l!kler!n!n, ba#ımsızlıklarının ve toprak bütünlükler!n!n korunması, hukukun üs-
tünlü#ü ve demokrat!k !lkeler temel!nde Avrupa ve Avrupa-Atlant!k kurumlarıyla 
bütünle"meler! ve bölgesel !"b!rl!#!n! gel!"t!rmeler!, Türk dı"pol!t!kasının öncel!k-
ler! arasında yer almaktadır.

Balkan ülkeler!nden Romanya ve Bulgar!stan !le !l!"k!ler!m!z ve !"b!rl!#!m!z 
son on yılda her alanda hızla gel!"m!"t!r. Üçlü doruk toplantısının altıncısını, geç-
t!#!m!z Haz!ran ayında gerçekle"t!rd!k. Söz konusu doruk toplantıları, ülkeler!m!z 
arasındak! dayanı"ma ve !"b!rl!#!n!n vardı#ı düzey! yansıtmakta, çok !y! g!den !k!l! 
!l!"k!ler!m!ze ek b!r katkı sa#layan danı"ma ve !"b!rl!#! forumu olu"turmaktadır. Bu 
b!rl!ktel!#!n, çevrem!zdek! tüm ülkelere örnek olmasını d!l!yoruz.

Geçt!#!m!z yıl !ç!nde, Kıbrıs sorununun çözüm sürec!nde hareketl!l!k ya"an-
mı"tır. Bu süreçte, Kıbrıs Türk Halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Cum-
hurba"kanı Sayın Rauf Denkta"’ın önderl!#!nde, haklarını koruma, e"!t ve egemen 
konuma kavu"ma yönünde gösterd!#! kararlılı#ı takd!rle kar"ılıyoruz. (Alkı#lar)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n varlı#ı gözardı ed!lerek Ada’da kalıcı b!r 
çözüme ula"ılmasının olanaksızlı#ını gel!"meler gösterm!"t!r. Bu gerçe#!n, yakın 
b!r zamanda, ba"ta Avrupa B!rl!#! olmak üzere, tüm uluslararası toplumca da kabul 
ed!lmes!n! bekl!yoruz.

Kıbrıs Türk tarafının son aylarda gerçekle"t!rd!#! açılımların ve Cumhurba"-
kanı Sayın Denkta"’ın gündeme get!rd!#! yapıcı öner!ler!n Ada’da var olan güven 
bunalımının a"ılmasına yardımcı olaca#ını, !l!"k!ler!n normalle"t!r!lmes!ne katkı-
da bulunaca#ını ve Ada’da hakça ve kalıcı çözüm yönündek! çabaları kolayla"tıra-
ca#ını umuyoruz.

Kom"ularımız arasında Azerbaycan özel ve ayrıcalıklı b!r yere sah!pt!r. Bu ay-
rıcalık, co#rafî yakınlı#ın ötes!nde, halklarımız arasındak! güçlü kültürel ve tar!h-
sel ba#lardan kaynaklanmaktadır. 



Sovyetler B!rl!#!n!n da#ılmasının ardından, Türk!ye, kom"usu Azerbaycan 
!le olan yakın ba#larını, yen! b!r anlayı" !ç!nde, hızla canlandırmaya ba"lamı"tır. 
Halklarımız arasındak! karde"l!#e, ortak tar!hsel ve kültürel ba#lara dayanan !l!"k!-
ler!m!z her geçen gün daha da sa#lamla"makta ve gel!"mekted!r. 

Temel!n!, geçt!#!m!z yıl Eylül ayında attı#ımız Bakü-T!%!s-Ceyhan hampet-
rol ana !hraç boru hattı, !"b!rl!#!m!z!n gel!"mes! yolunda öneml! b!r k!lometreta"ı 
olu"turmu"tur. Bu projeye, Ka)aslarda, y!ne, yakın dostluk ve !"b!rl!#! !l!"k!ler! 
!ç!nde oldu#umuz Gürc!stan’ın da katılmı" olması mutluluk ver!c!d!r. 

Ülkem!zle Azerbaycan ve Gürc!stan arasındak! s!yasal ve ekonom!k !"b!rl!#!-
n!n dev b!r yapıtı olan söz konusu boru hattı, ayrıca, halklarımızın yarar ortaklı#ını 
da s!mgelemekted!r. 

Türk!ye, tüm kom"ularıyla !y! !l!"k!ler gel!"t!rmek yönündek! !ste#! do#rultu-
sunda, Ermen!stan !le de !l!"k!ler!n! normalle"t!rmek amacındadır; ancak, bu ama-
ca ula"ılması, Ermen!stan’ın !y! kom"uluk ve uluslararası hukuk !lkeler!yle uyumlu 
b!r dı"s!yaset !zlemes!ne, kom"ularıyla sorunlarını bu do#rultuda çözme yönünde 
c!ddî çaba göstermes!ne, geçm!"!yle barı"mak yönünde son seç!m!n! yaparak tar!-
h!n yargılanmasını tar!hç!lere bırakmasına ba#lıdır. Do#al olarak, Ermen!stan’ın 
bu davranı" !ç!ne g!rmes! ve bu yönde s!yasal !stenç göstermes! Türk!ye tarafından 
kar"ılıksız bırakılmayaca#ı g!b!, böyle b!r olumlu gel!"me, tüm Güney Ka)asya 
bölges!n!n !st!krar ve gönenc!ne somut katkı sa#layacaktır. 

Kom"ularımızla !l!"k!ler!m!z kapsamında $ran !le !l!"k!ler!m!ze de de#!nmek 
!st!yorum. Kom"umuz $ran !le !l!"k!ler!m!z, !y! kom"uluk, !ç!"ler!ne karı"mama ve 
kar"ılıklı saygı temel!nde gel!"mekted!r. 

Türk!ye-$ran !l!"k!ler!n!n özell!kle Sayın Hatem!’n!n cumhurba"kanlı#ına se-
ç!lmes!nden sonra, olumlu yönde gel!"mes! sev!nd!r!c!d!r. $ran !le aramızdak! !"-
b!rl!#! olanaklarından daha gen!" ölçüde yararlanab!lece#!m!ze !nanıyorum.

Güney kom"umuz Sur!ye !le üst düzeyl! !l!"k!ler, !k!l! !"b!rl!#!m!z!n daha da 
gel!"t!r!lmes!ne katkıda bulunmaktadır. Ülkem!z !le Sur!ye arasındak! güvenl!k !"-
b!rl!#!n!n Adana Mutabakatı temel!nde sürdürülmes! mutluluk ver!c!d!r. 

Öte yandan, Ortado#u’da öneml! gel!"meler!n ya"andı#ı duyarlı b!r dönem-
den geçmektey!z. $sra!l-F!l!st!n sorununda üç yıla yakın süred!r görülen olumsuz 
gel!"meler her !k! tarafın da büyük acılar ya"amasına neden olmu"tur. 

Ortado#u barı" sürec!n! yen!den canlandırmak amacıyla hazırlanan yol ha-
r!tasının $sra!l ve F!l!st!n makamlarınca kabul ed!ld!#!n!n zamanında açıklanması 
sev!nd!r!c! b!r gel!"me olmu" ve barı" umutlarını artırmı"tır; ancak, yol har!tası 
kapsamındak! barı" sürec!n!n sonuçsuz kalması tehl!kes!n!n daha sonra bel!rmes! 
üzüntü ver!c! olmu"tur. Tara%arın ılımlılık göstererek barı"a yönel!k d!yalogu sür-
dürmeler!n!n, bölgede kalıcı barı"ın sa#lanması yönünden, bugün, her zamank!n-
den daha büyük önem ta"ıdı#ına !nanıyoruz. 

Geçm!" deney!mler, sorunlara, barı"çıl yöntemler dı"ında ba"ka yollardan çö-
züm bulunmasının olanaksızlı#ını gösterm!"t!r. Ortado#u’da hakça, kalıcı ve kap-
samlı b!r barı"a ula"ılması, bölgede yen! b!r dönem! ba"latab!lecek ve gen!" !"b!rl!#! 
olanaklarını harekete geç!reb!lecekt!r. Ortado#u, artık sorunlarıyla anılan b!r bölge 
olmaktan kurtarılmalıdır. 



Köken! yüzyıllar önces!ne !nen Türk!ye-Rusya !l!"k!ler!, son 12 yıl !ç!nde bü-
yük !vme kazanmı"tır. Rusya !le aramızdak! d!yalog ve !"b!rl!#!n!n !ler! boyutlara 
ta"ınab!lm!" olmasını mutluluk ver!c! buluyoruz. 

T!caretten, enerj! tasarılarından, müteahh!tl!k h!zmetler!nden tur!zme kadar 
b!rçok konuda Rusya !le yo#un !l!"k! !ç!ndey!z. Ula"tı#ımız düzeyle yet!nmeyerek, 
Rusya Federasyonuyla !l!"k!ler!m!z! her alanda der!nle"t!rmek, !"b!rl!#!m!z! kar"ı-
lıklı yarar temel!nde gel!"t!rmek !st!yoruz. 

Dünyanın de#!"en jeostratej!k ko"ulları kapsamında, dı"pol!t!ka öncel!kler!-
m!z, özell!kle b!z! çevreleyen ülkelerle !l!"k!ler!n gel!"t!r!lmes!yle sınırlı kalmamak-
tadır. Türk dı"pol!t!kası yava" yava" küresel b!r k!ml!k kazanarak, esk!ye oranla 
daha gen!" b!r co#rafî alanda etk!nl!k gösterme çabası !ç!nded!r. Bu ba#lamda, 
Do#u ve Güneydo#u Asya !le Pas!f!k bölges!yle !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lmes!, aynı 
b!ç!mde Afr!ka ve Lat!n Amer!ka’ya açılım pol!t!kalarımızın sürdürülmes! önem 
kazanmaktadır. 

Büyük önem verd!#!m!z Ç!n Halk Cumhur!yet!yle !l!"k!ler!m!z!n gel!"mes! 
mutluluk ver!c!d!r. 2003 yılının Japonya’da “Türk!ye Yılı” olarak kutlanmasının, 
Türk!ye’n!n bu ülkede daha !y! tanınmasına katkıda bulunaca#ına !nanıyoruz. 

Tar!hsel ve kültürel ba#ların b!zler! yakınla"tırdı#ı Ortaasya cumhur!yetler!y-
le her alanda !l!"k!ler!m!z! gel!"t!rmeye önem vermektey!z. Ortaasya’da !st!krar ve 
güvenl!#!n sa#lanması, Avrasya’nın güvenl!#! yönünden gerekl!d!r. A"ırıcılık, uyu"-
turucu kaçakçılı#ı ve terör!zm g!b! ço#u dı" kaynaklı tehd!tler!n baskısı Ortaasya’da 
kend!n! h!ssett!rmekted!r. Ortaasya ülkeler!n!n söz konusu alanlarda uluslararası 
toplumla ba"lattıkları dayanı"ma ve !"b!rl!#!n! sürdürmeler!nde yarar bulunmak-
tadır. 

Ortaasya cumhur!yetler! uluslararası toplumun e"!t b!rer üyes! olarak kend!-
ler!ne saygın b!r yer ed!nm!" ve ulusal çıkarlarını koruyab!lme yetene#!n! kazan-
mı"lardır. Ortaasya cumhur!yetler!n!n evrensel de#erler! gözeterek, demokras! ve 
!nsan hakları alanındak! yen! açılımlarla uluslararası saygınlıklarını daha da artır-
mayı ba"aracaklarına !nanıyoruz. 

Dı"pol!t!kamızın temel yönel!mler! ba#lamında, Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!-
#!m!z önplanda bulunmaktadır. 

Avrupa B!rl!#! üyel!#!m!z!n gerçekle"mes!ne katkıda bulunacak reform ve de-
#!"!m sürec!, gücünü, cumhur!yet!m!ze yön veren, ça#da" uygarlı#a ula"ma felsefe-
s!nden ve ulusumuzun bu konudak! haklı beklent!ler!nden almaktadır. 

Ortak s!yasal, ekonom!k ve stratej!k çıkarlar, ülkem!z !le Avrupa B!rl!#!n! b!r-
b!r!ne ba#lamakta ve üyel!k sürec!m!ze !vme kazandıran ö#eler arasında yer al-
maktadır. 

Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!#!m!z!n gerekt!rd!#! kapsamlı çalı"malar, devlet!-
m!z!n tüm kurumlarının katkılarıyla, kararlı b!r yakla"ımla ve uyum !ç!nde sür-
dürülmekted!r. 

Türk Ulusunun demokras!, hukukun üstünlü#ü ve !nsan hakları alanlarında 
ça#da" de#er ve ölçütler!n ben!msenmes! yönündek! !stek ve beklent!ler!ne yanıt 
veren bu reformların gen!" b!r s!yasal ve toplumsal destekle ya"ama geç!r!lmes! 
ayrıca mutluluk ver!c!d!r. 



Gerçekle"t!r!len reformların ve uyum çalı"malarının etk!n b!ç!mde uygulan-
masının ve uygulamanın !zlen!p denetlenmes! !ç!n gerekl! önlemler!n alınmasının, 
üyel!k görü"meler!n!n ba"latılmasında etk!l! olaca#ına !nanıyoruz. 

Öte yandan, Türk!ye !le Avrupa B!rl!#! arasındak! !l!"k!ler!n !k! yönlü oldu#u 
unutulmamalıdır. Bu süreçte, Avrupa B!rl!#!n!n de Türk!ye’ye yönel!k yükümlü-
lükler!n! zamanında ve eks!ks!z yer!ne get!rmes! önem ta"ımaktadır. 

Türk Ulusu, 2004 yılında yapılacak son de#erlend!rmeden sonra üyel!k görü"-
meler!n!n ba"latılmasına yönel!k kararın en geç 2004 yılı sonunda alınmasını haklı 
olarak beklemekted!r. 

Avrupa B!rl!#!n!n temeller!n! atan !ler! görü"lü devlet adamlarının dü"led!k-
ler!, demokras! ve hukuk devlet! !lkeler!n!n egemen oldu#u barı", gönenç ve gü-
venl!k !ç!nde ya"ayan b!r Avrupa’nın, Türk!ye’n!n de Avrupa B!rl!#!ne katılımıyla 
daha da güçlenece#!ne !nanıyoruz. 

Yüzyıllardır Avrupa s!stem!n!n b!r ö#es!n! olu"turan, Avrupa ülkeler!yle kül-
türel ve toplumsal etk!le"!m !ç!nde bulunan ve güçlü ba#lar gel!"t!ren Türk!ye, 
cumhur!yet!m!z!n kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterd!#! yolda !lerleye-
rek, ça#da" Avrupa’nın ayrılmaz b!r parçası durumuna gelm!"t!r. Avrupa B!rl!#! 
üyel!#!m!z!n bu b!rl!ktel!#! daha da pek!"t!rece#! ku"kusuzdur. Bu anlayı"la, Avrupa 
B!rl!#! üyel!#!m!z!, güçlü !fadelerle destekl!yoruz. (AK Part" sıralarından Alkı#lar) 

Kom"umuz Irak’tak! gel!"meler, Türk!ye’n!n ve dünyanın gündem!nde yer al-
mayı sürdürmekted!r. Türk!ye yanı ba"ındak! bu gel!"meler! yakından ve duyarlı-
lıkla !zlemekted!r. 

Bugün, sınırlarımızın hemen ötes!nde, hergün, s!v!l ya da asker can kaybının 
sürüp g!tmes!nden üzüntü duyuyoruz. Irak’ın gelece#!ne, !st!krarına !l!"k!n bel!r-
s!zl!kler, b!zler! oldu#u kadar uluslararası toplumu da kaygılandırmaktadır. 

Kom"umuz Irak’ın toprak bütünlü#ünün ve s!yasal b!rl!#!n!n korunması, 
Irak’ın ve bölgen!n !st!krarının vazgeç!lmez ö#es!d!r. Bu konudak! duyarlılı#ımız 
herkes tarafından b!l!nmekted!r. Irak Halkının b!r an önce huzura kavu"masını, 
kend! gelece#!n! özgürce bel!rlemes!n! ve uygar uluslar arasındak! yer!n! almasını 
d!l!yoruz.

Irak’tak! !st!krarsızlık en kısa sürede sona ermel!, ülkede kamu düzen! yen!-
den olu"turulmalı, Irak’tak! tüm etn!k grupların hakça tems!l ed!ld!#! demokrat!k 
b!r rej!m kurulmalı, Irak Halkı, ülkes! ve do#al kaynakları üzer!nde tam denet!me 
sah!p olmalıdır.

Türk!ye, Irak’ı demokrat!kle"me sürec!nde destekleyecekt!r. Irak demokras! 
yolunda !lerlemeye ba"ladı#ında, bölgedek! en güven!l!r orta#ı olarak onu destek-
leyecek ülkeler!n ba"ında Türk!ye’y! bulacaktır. Gelecekte Irak’ın nasıl b!ç!mlene-
ce#!, ülken!n !st!krara kavu"ması, müttef!kler!ne oranla Türk!ye’y! çok daha yakın-
dan !lg!lend!rmekted!r. 

Irak’a yönel!k askerî b!r operasyonun ancak son b!r seçenek olarak dü"ünü-
leb!lece#!n! sürekl! d!le get!rd!k. Sorunun barı"çı yollardan çözümlenmes!ne tüm 
tara%arca olanak tanınmasının gerekl!l!#!n! sürekl! y!neled!k. Türk!ye, bunalımın 
ba"langıcından !t!baren, do#rudan temaslar yoluyla, Irak yönet!m!ne, uluslararası 
toplumun ça#rılarına uyarak, B!rle"m!" M!lletlerle tam ve eks!ks!z !"b!rl!#! yapma-



sını sürekl! telk!n etm!", ayrıca, bölge ülkeler! arasında ortak b!r zem!n olu"turul-
ması amacıyla kapsamlı g!r!"!mler gerçekle"t!rm!"t!r. Ülkem!z bu çabalarını sürdü-
rürken, ba"ta Amer!ka B!rle"!k Devletler! olmak üzere, müttef!kler!yle de !let!"!m 
!ç!nde olmu" ve !çtenl!kle barı"çı b!r çözümü !stem!"t!r. 

Gel!"meler!n bugün geld!#! nokta ortadadır. Ne yazık k!, sava" engelleneme-
m!"; ancak, sava"la çözümleneb!lece#! varsayılan k!m! konular, belk! b!ç!m de#!"t!-
r!p daha da a#ırla"mı" olarak kar"ımıza çıkmı"tır. 

Gel!nen noktada, Irak’a olası asker gönder!lmes! konusu ülkem!zde ayrıntıla-
rıyla tartı"ılmaktadır. Bu konuda b!r karar alınırken ulusal çıkarlarımızın öncel!kle 
gözönünde bulundurulması ve ülkem!z!n bölges!ndek! konumu !le tar!hsel ba#la-
rını da d!kkate alacak kapsamlı b!r de#erlend!rme yapılması gerekt!#! açıktır. 

Anayasanın 92’nc! maddes!nde, uluslararası hukukun me"ru saydı#ı durum-
larda sava" hal! !lanına, Türk!ye’n!n taraf oldu#u uluslararası anla"maların ya da 
uluslararası nezaket kurallarının gerekt!rd!#! durumlar dı"ında, Türk S!lahlı Kuv-
vetler!n!n yabancı ülkelere gönder!lmes!ne, yabancı s!lahlı kuvvetler!n Türk!ye’de 
bulunmasına !z!n verme yetk!s!n!n Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde oldu#u bel!r-
t!lm!"t!r. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n görev ve yetk!ler! arasında sayılan 92’nc! 
maddedek! yetk!ler ve bu ba#lamda Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n yabancı ülkelere 
gönder!lmes!ne !z!n verme yetk!s!, Anayasada açıkça Türk!ye Büyük M!llet Mecl!-
s!ne ver!lm!" münhasır b!r yetk!d!r. (CHP sıralarından Alkı#lar) 

Bu nedenle, uluslararası hukuka uygunluk ko"ulunun gerçekle"!p gerçekle"-
med!#!n!n do#rudan Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nce saptanması ve gerekl! !zn!n 
ver!l!p ver!lmeyece#!ne !l!"k!n kararın y!ne Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nce olu"-
turulması Anayasa kuralı gere#!d!r. (CHP sıralarından Alkı#lar) 

Dı"pol!t!kanın hızla de#!"!kl!k gösteren ve öneml! b!r bölümü önceden öngö-
rülemeyen ko"ulları, ülkem!z!, k!m! zaman b!r d!z! karma"ık sorunla kar"ı kar"ıya 
bırakab!lmekted!r. Irak konusunda kr!t!k kararlar alınırken akılcı, sa#duyulu ve 
temk!nl! yakla"ımlarla tüm ö#eler!n en !y! b!ç!mde gözet!lmes! do#aldır.

So#uk sava" dönem! sonrası dünyada teknoloj!, !let!"!m, ula"ım sektörler!n-
de ya"anan gel!"meler, uluslararası dengeler!, güçlü ülkeler yararına hızla de#!"-
t!rmekted!r. Bu durum, uluslararası kurumların ve uluslararası hukukun önem!n! 
bel!rg!nle"t!rmekted!r. Güçsüz olanın güçlü kar"ısında korunması, ancak, bu ku-
rumlar ve uluslararası hukuk aracılı#ıyla sa#lanab!lmekted!r.

Devletler!n, kend!ler!n! uluslararası hukukla ba#lı sayması, dünya barı"ı yö-
nünden öneml!d!r. Anayasamızın 92’nc! maddes!yle Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!-
ne ver!len yetk!n!n, uluslararası hukukun me"ru saydı#ı durumlar !ç!n öngörülmü" 
olması da, uluslararası !l!"k!ler!n ula"tı#ı boyut yönünden son derece öneml!d!r.

Yüce Mecl!s!m!z!n, bu konuda üzer!ne dü"en sorumlulukları eks!ks!z b!ç!mde 
yer!ne get!rece#! ku"kusuzdur. (CHP sıralarından Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Yüce Mecl!s!m!z!n sayın üyeler!;
20’nc! Yüzyılın sonunda, so#uksava" dönem!n!n !k! kutuplu düzen! yıkılmı", 

Batı Avrupa’ya yönel!k gen!" çapta b!r sava" olasılı#ı, tüm zamanların en dü"ük 



düzey!ne !nm!"t!r. Bu durumda, klas!k tehd!tler!n yer!n! terör!zm, k!tle !mha s!-
lahlarının yayılması ve köktend!nc!l!k g!b! çok yönlü r!skler ve as!metr!k tehd!tler 
almı"tır. 21’!nc! Yüzyılın ba"ındak! dünya düzen!n!n, tek kutuplu b!r süper güç ya-
nında ana güç merkezler!n!n yer aldı#ı b!r yapılanmaya do#ru yöneld!#! gözlen-
mekted!r.

D!#er yandan, dünya, b!r! halkların, toplumların ve ekonom!ler!n bütünle"-
mes!n! amaçlayan küreselle"me d!#er! de ülkeler!, kültürler! ve toplumları yakın-
la"tıran !let!"!m teknoloj!ler! g!b! !k! etken!n yol açtı#ı, daha önce örne#! görülme-
m!" düzeyde hızlı b!r de#!"!m sürec!ne g!rm!"t!r. Bu de#!"!m sürec!n! do#ru algıla-
yamayan toplumların, sürec!n yalnızca sonuçlarını !zlemekle yet!necekler! görü"ü 
yaygındır.

11 Eylül’de Amer!ka B!rle"!k Devletler!ne yönelt!len terör!st saldırılar, k!tle 
terör!zm!n!n er!"t!#! boyutlarla !lg!l! olarak dünyada gen!" yankılara neden olmu"-
tur. Uluslararası güvenl!k ortamı, son derece de#!"ken ve öngörüler! zorla"tıran b!r 
n!tel!k kazanmı"tır. Bundan sonra, tehd!tler!n daha büyük b!r hızla ortaya çıkması 
ve daha az hesaplanab!l!r olması olasıdır.

So#uksava" ertes!, Balkanlar, Ka)asya, Ortaasya ve Ortado#u’da ortaya çıkan 
ve küresel bel!rs!zl!#! artıran jeopol!t!k güç bo"lu#unun tek süper güç tarafından 
doldurulması sürec! ba"lamı"tır. Bu çerçevede, so#uksava" dönem!ndek! “çevrele-
me” ve “caydırıcılık” kavramları arka plana !t!lm!", terör!zm! destekleyen ve barın-
dıran ülkeler !le k!tle !mha s!lahları gel!"t!ren ülkeler!n yarattı#ı tehd!tler!n daha 
fazla büyümes!ne !z!n vermeyen “önley!c! vuru"” kavramı ortaya çıkmı"tır. Bunun 
sonucunda, uluslararası güvenl!k alanındak! tek tara%ı eylemler!n B!rle"m!" M!l-
letler!n etk!nl!#!nde yarattı#ı sarsıntının, uluslararası yasallık ve oyda"ma !lkeler!n-
den hareketle g!der!lmes!ne büyük gereks!n!m bulunmaktadır.

Demokrat!k, la!k ve sosyal hukuk devlet! n!tel!kler!yle, Türk!ye Cumhur!yet!, 
aynı zamanda, Müslüman ülkelere örnek olab!lecek, uygarlıklar arasındak! uyu-
mun güçlend!r!lmes!ne katkıda bulunab!lecek, ça#da" tek ülke konumundadır. 
Türk!ye’n!n oynayab!lece#! jeostratej!k rolde, bu nokta önem kazanmaktadır.

Bugünkü ortamda, Türk!ye’n!n temel güvenl!k kaygılarını, köktend!nc!l!k, te-
rör!zm, k!tle !mha s!lahlarının yayılması, bölgesel bel!rs!zl!kler ve !st!krarsızlıklar 
olarak sıralamak olanaklıdır.

Uluslararası ortamda ya"anan gel!"meler, Türk!ye’y!, so#uksava" dönem!n!n 
“kanat ülkes!” konumundan “cephe ülkes!” konumuna get!rm!"t!r. Türk!ye, ba#ım-
sızlı#ına, bütünlü#üne, la!k ve demokrat!k anayasal düzen!ne, ulus-devlet yapısına 
yönel!k !ç ve dı" tehd!tlere kar"ı sava"ımını ba"arıyla sürdürmekted!r.

Türk!ye’de, köktend!nc!l!k akımının temel!nde, d!n kurallarına dayalı devlet 
kurmak, ça#da" hukukun yer!ne "er!at hukukunu get!rmek ve toplumumuzun 
cumhur!yet dönem!nde elde ett!#! tüm ça#da" kazanımları yok etme amacı yat-
maktadır. Bu durum, öncel!kl! b!r güvenl!k sorunu olarak toplumumuzda haklı 
kaygılara yol açmaktadır. (CHP sıralarından Alkı#lar) 

Ça#da"lı#ın, demokras!n!n ve hukuk devlet!n!n temel! olan la!kl!k, Türk!ye 
Cumhur!yet!n!n kurulu" ve varolu" felsefes!n!n özü, de#!"t!r!lemez n!tel!#!, d!n ve 
v!cdan özgürlü#ünün, ulusal b!rl!#!n ve toplumsal barı"ın güvences!d!r. (CHP sı-
ralarından Alkı#lar) 



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Gel!"me, aydınlanma ve ça#da"la"ma çabalarını ba"arıya ula"tıracak en etk!l! 

araç e#!t!md!r. B!lg!n!n sınırsızlı#ı, gel!"m!"l!k düzey! ne olursa olsun tüm toplum-
ları e#!t!m olanaklarını daha da !y!le"t!rmeye zorlamaktadır. 

Günümüzün de#!"en ko"ulları ve her alanda ya"anan kapsamlı dönü"ümler, 
yen! ku"akların dünyayı anlayab!len, yorumlayab!len ve yön vereb!len b!reyler ola-
rak yet!"t!r!lmes!n! zorunlu kılmaktadır. 

Türk!ye Cumhur!yet!n!n kurulu"undan bu yana gerçekle"t!r!len tüm atılım-
ların amacı, çocuklarımıza ve gençler!m!ze daha aydınlık yarınlar ve ça#da" ya"am 
olanakları sunmaktır. 

Dünyada ya"anan dönü"ümler!n ger!s!nde kalmamak, yen!l!kler! !zleyen de-
#!l, yen!l!klere yön veren b!r ülke durumuna geleb!lmek !ç!n, e#!t!m s!stem!m!z! 
gel!"t!rmek, e#!t!m h!zmetler!n!n kal!tes!n! her a"amada yükseltmek zorundayız. 

Yurtta"larımızın b!lg!ye açık, evrensel de#erler! özümsem!", dünya gerçekler!-
n! yorumlama becer!s!ne sah!p, b!l!m, teknoloj!, kültür ve sanat ya"amındak! gel!"-
melere duyarlı b!reyler olarak yet!"t!r!lmes!, ça#da" e#!t!m!n anaö#eler!d!r. 

Cumhur!yet dönem!nde gerçekle"t!r!len yen!den yapılanma g!r!"!mler!n!n en 
öneml!ler!nden b!r! E#!t!m B!rl!#! Yasasının kabulü olmu"tur. E#!t!m B!rl!#! Yasası, 
Türk!ye Cumhur!yet!n!n ça#da"la"ma sürec!n! hızlandıran b!r atılımdır. Ça#da" ve 
la!k ulusal e#!t!m bu temel üzer!ne kurulmu", göster!len çabalarla e#!t!m alanında 
sev!nd!r!c! sonuçlar elde ed!lm!"t!r. 

Ulusal e#!t!m alanında atılan öneml! b!r adım, kes!nt!s!z zorunlu e#!t!m!n 
5 yıldan 8 yıla çıkarılmasıdır. Ça#da" e#!t!m!n zorunlu kıldı#ı bu gel!"me, ülke 
gençl!#!n! b!lg! ça#ının gerekler!ne göre hazırlayacak e#!t!m-ö#ret!m s!stem!n!n 
temel!n!n olu"turulması amacını gütmekted!r. S!stem, e#!t!m!n !çer!#!, uygulama 
yöntemler!yle b!r bütün olarak dü"ünülmel! ve bu anlayı" çerçeves!nde yürütülerek 
pek!"t!r!lmel!d!r. 

Devlet!n e#!t!m yükümlülü#ü, genç nüfusu ya"ama hazırlayıncaya kadar sür-
mel!d!r.

8 yıllık kes!nt!s!z temel e#!t!m!n zorunlu tutuldu#u !lkö#ret!m a"aması, genç-
ler!m!z! ya"ama hazırlayan de#!l, temel b!lg!ler!n ö#ret!lerek !lg! ve yetenekler!n!n 
bel!rlenmeye çalı"ıldı#ı b!r e#!t!m sürec!d!r.

Gençler!m!z!, ancak, !lg! ve yetenekler! do#rultusunda meslek e#!t!m! vere-
rek ya da b!r üst e#!t!me yönlend!rerek ya"ama hazırlayab!l!r!z. Oysa, ülkem!zdek! 
yasal çerçeve, 13 ya"ını henüz b!t!rm!" çocuklarımıza, gelece#!n! kurab!lece#! b!lg! 
ve becer!yle donatmaksızın, e#!t!m s!stem!n!n dı"ına çıkab!lme olana#ı tanımak-
tadır. Bu olanak !se, tahm!nler!n ötes!nde kullanılmaktadır. 2001 yılında 14-16 ya" 
nüfusunun yalnızca yüzde 43’ü ortaö#ret!me kayıtlıdır. Bu oran, 14-16 ya" grubu 
çocuklarımızın yarıdan ço#unun e#!t!lmed!#! ya da devlet!n gözet!m ve denet!m! 
dı"ında e#!t!ld!#!n! göstermekted!r. 

OECD’ye üye 30 ülke !ç!nde zorunlu e#!t!m süres!n! 8 yılla sınırlandıran, 13 
ya"ını b!t!rm!" çocukların e#!t!m s!stem! dı"ına çıkab!lmes!ne !z!n veren b!r ba"ka 
ülke bulunmamaktadır.



Bugün, Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Almanya, Belç!ka, Hollanda, $ng!ltere 
g!b! gel!"m!" ülkelerde zorunlu e#!t!m 11 !lâ 13 yıldır; Türk!ye’de de 12 yıla çıkarıl-
ması do#rultusunda gerekl! çalı"malar b!r an önce tamamlanmalıdır.

Bu yönde alınacak karar, 8 yıllık zorunlu e#!t!m uygulamasının do#al b!r so-
nucu olarak ça#da", la!k e#!t!m s!stem!n!n kökle"mes!ne, 7-18 ya" ku"a#ının ça#ın 
gerekler!ne göre donatılmı" olarak yet!"t!r!lmes!ne olanak sa#layacaktır. 

Zorunlu e#!t!m!n kes!nt!s!z 12 yıla çıkarılması, e#!t!m h!zmet!n!n yurt düze-
y!nde ve gel!r grupları arasında dengel! olarak da#ılımına katkıda bulunacak, e#!-
t!m s!stem!n!n mesle#e yönlend!rme sorununa da yen! b!r çerçeve olu"turacaktır.

Ülkem!zde, özell!kle !lkö#ret!m !ç!n üstün zekâlı ya da özel yetenekl! çocukla-
rın bel!rlenerek yönlend!r!lmes! ve yet!"t!r!lmes! amacıyla gel!"t!r!lm!" ve düzgün 
!"leyen b!r s!stem kurulmalıdır. Üstün zekâlı ya da özel yetenekl! çocuklarımız, ül-
kem!z!n zeng!nl!#!d!r.

Sayın Ba"kan, Yüce Mecl!s!m!z!n sayın üyeler!;
Ün!vers!teler!n, b!lg! üretmek, üret!len b!lg!y! tüm !nsanlı#ın kullanımına 

sunmak, toplumu, b!l!m!n ve aklın ı"ı#ında yönlend!rerek aydınlatmak, b!l!msel 
ara"tırma ve çalı"malarla gel!"me sürec!ne katkıda bulunmak, ülke sorunlarına 
gerçekç! çözüm üretmek ve ülken!n gereks!n!m duydu#u n!tel!kl! !nsangücünü ye-
t!"t!rmek g!b! öneml! görevler! bulunmaktadır.

Yüksekö#ret!m kurumlarının ve üstkurulların bugünkü yapılarıyla, ça#da" 
beklent!ler! kar"ılayamadıkları b!r gerçekt!r. (AK Part" sıralarından Alkı#lar) Bu 
nedenle, yüksekö#ret!m kurumları ve üstkurulların yen!den yapılandırılmasına 
gereks!n!m vardır. 

Yen!den yapılandırma çalı"maları sırasında konuya b!l!msel yakla"ılmalı, 
mevcut yapının eks!kl!kler!n! ve yanlı"larını g!derecek, yen! sorunlara neden ol-
mayacak b!r yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Düzenlemen!n cumhur!yet!n n!tel!kler!yle ba#da"ması, toplumun, gençl!#!n 
ve ün!vers!teler!n beklent!ler!n! kar"ılaması ve ülke gerçekler!yle örtü"mes! gerek-
mekted!r. (Alkı#lar)

Yapılacak düzenlemeyle, yüksekö#ret!m kurumları ve üstkurulları, evrensel 
ölçütler göz önünde bulundurularak, b!l!msel özerkl!k, akadem!k rekabet ve de-
mokrat!k katılım !lkeler! temel!nde yen!den yapılandırılmalıdır. Demokrat!k ka-
tılım, l!yakat temel!ne dayandırılmalı ve akadem!k dengeler! bozmayacak b!ç!mde 
b!l!msel ölçütler gözet!lerek düzenlenmel!d!r.

Yasala"ma sürec!, ün!vers!teler!n konumuna yara"ır b!ç!mde, s!yasal alandan 
önce akadem!k alanda ba"latılmalı ve konunun toplum yönünden ta"ıdı#ı önem 
gözet!lerek yeter!nce tartı"ıldıktan sonra s!yasal alana aktarılmalıdır. Akadem!k 
alanda hazırlanan ve evrensel !lkeler! !çeren taslak üzer!nde uyu"ma sa#lanmasın-
da kamu yararı bulunmaktadır. 

Özgürlük sınırları gen!" tutulmayan yapıdak! ün!vers!teler!n topluma ufuk 
açması, gelece#e ı"ık tutması ve katkıda bulunması beklenemez. 

Ün!vers!telerde temel ba"arı ölçütü, !deoloj!k e#!l!m ve k!"!sel !l!"k!ler yer!ne, 
b!l!msel et!k ve evrensel ölçütlere uygunluk olmalıdır. 



Türk!ye, yıllardır en büyük sorunu olan bey!n göçünü de mutlaka önleme-
l!d!r. B!l!msel ara"tırma ve çalı"ma yapacak b!l!m !nsanlarımıza her türlü olanak 
sa#lanmalıdır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Dünya, her alanda öneml! !lerlemeler!n ya"andı#ı b!r dönü"üm ve yen!den 

yapılanma sürec!nden geçmekte, b!lg!n!n üret!lmes!, payla"ılması ve kullanılması, 
ülkeler!n gel!"me düzeyler!nde bel!rley!c! rol oynamaktadır. 

Kend!ler!n! b!lg! toplumunun gerekler!ne göre yapılandıran ülkeler!n demok-
ras!, !nsan hakları, hukuk ve ekonom! alanlarındak! gel!"meler!n! sürdürecekler! ve 
gelece#e güçlenerek ula"acakları ku"kusuzdur. 

B!lg! toplumu olma yönünde !stenen dönü"ümün gerçekle"t!r!lmes!, b!reyle-
r!n gereks!n!m duydukları b!lg!ye en kısa sürede ula"ab!lmeler!n! zorunlu kılmak-
tadır. Bu konuda kar"ıla"ılan temel sorunlar, b!lg! s!stemat!#!, kapsamı ve ölçütü-
nün saptanması, hukuksal ve teknoloj!k altyapının olu"turulması ve bunlara üst 
düzeyde sah!plen!lmes!d!r. 

Kamu kurum ve kurulu"ları, b!lg! teknoloj!ler! kullanımını yaygınla"tırarak 
etk!n, ver!ml! ve yurtta" odaklı uygulamaları gel!"t!rme zorunlulu#u !ç!nded!r. Ül-
kem!z, b!lg! toplumu olma yolundak! gerekl! kurumsal yapıya kavu"turulmalıdır. 

Ça#da" b!r !let!"!m altyapısı olu"turulması, e-devlet uygulamalarının ba"arıya 
ula"masının önko"uludur. Teknoloj!n!n yaygınla"tırılması, yurdumuzun her kö"e-
s!nde ve toplumun her kes!m!n!n er!"!m!ne açık duruma get!r!lmes! amaçlanma-
lıdır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Enerj!, ça#da" ülkelerde ya"amsal öneme sah!pt!r. Enerj! kullanımı, günümüz-

de gel!"m!"l!k göstergeler!nden b!r! olarak kabul ed!lmekted!r. Ekonom!n!n yüksek 
ver!m serg!leyeb!lmes! de enerj!y! yeter!nce de#erlend!reb!lmem!ze ba#lıdır. 

Geçen dönemlerde, elektr!k ve do#algaz enerj!s! sektörler!nde gerçekle"t!r!len 
yapısal düzenlemeler, enerj! sektörünün Avrupa B!rl!#! uygulamalarına uygun b!-
ç!mde, rekabetç! b!r yapıya kavu"turulmasını amaçlamaktadır. Bu, p!yasanın devlet 
denet!m! ve gözet!m! altında haklı rekabete olanak tanıyacak b!ç!mde özgürle"t!r!l-
mes! ve saydamla"tırılması, p!yasada !st!krar ve sürekl!l!#!n sa#lanması, yatırımla-
rın özel sektörce yen! p!yasa yapısı !çer!s!nde gerçekle"t!r!lmes! !ç!n zorunludur.

Türk!ye’n!n enerj! alanında önündek! en büyük sorun, yabancı kaynaklara 
ba#ımlılıktır. Günümüzde yüzde 70 dolayında olan dı"a ba#ımlılık oranının, tüke-
t!m!n artması ve yerel kaynaklı enerj! üret!m!n!n g!derek azalması neden!yle önü-
müzdek! yıllarda daha da yükselmes! beklenmekted!r.

Bu durum, elektr!k enerj!s! üret!m!nde yerl! kaynaklardan yararlanma pol!t!-
kasının yeter!nce uygulanmadı#ını ve yabancı kaynaklara a#ırlık ver!ld!#!n! ortaya 
koymaktadır. Öte yandan, do#algaz dı"alımında kaynak çe"!tlemes!ne g!d!lmes! de 
önem ta"ımaktadır.

Türk!ye öneml! h!drol!k ve term!k kaynaklara sah!pt!r. Var olan kaynakların 
etk!l! kullanımı da, enerj! ver!ml!l!#!n!n artırılması ve ba"ta dı"a ba#ımlılı#ın azal-



tılması !ç!n gerekl!d!r. Bu ba#lamda, elektr!k da#ıtımında yüzde 20’ler düzey!nde 
olan kayıp-kaçak oranı, Avrupa B!rl!#! ortalaması düzey!ne çek!lmel!d!r. 

Öte yandan, güne", rüzgâr ve jeotermal enerj! g!b! alternat!f kaynaklara, hem 
ucuz ve yen!leneb!l!r olmaları hem de çevreye zarar vermemeler! neden!yle daha 
fazla önem ver!lmel!d!r. Enerj! etk!nl!kler!m!z! çevre !le do#al ve kültürel varlıkla-
rımıza kar"ı yükümlülükler!m!z! gözönünde bulundurarak yürütmek, çevreye ve 
b!rey!n sa#lı#ına göster!len duyarlılı#ımızın b!r kanıtı olaca#ı g!b!, Avrupa B!rl!#! 
mevzuatına uyum yönünden de b!r gerekl!l!kt!r.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye, cumhur!yet!n kurulması ve Atatürk !lke ve devr!mler!n!n ya"ama ge-

ç!r!lmes!yle seç!m!n! ça#da"la"madan yana yapmı", bu seç!m!nden h!çb!r zaman 
ödün vermem!"t!r.

Türk!ye Cumhur!yet!, ulusumuzun ekonom!k, toplumsal, s!yasal, b!l!msel ve 
teknoloj!k alanlardak! gec!km!"l!#!n! hızla g!dermek ve ça#da" uygarlıkla b!r an 
önce bütünle"mek durumundadır. Bu kapsamda, cumhur!yet!n, Anayasada ön-
görülen !nsan haklarına saygılı, demokrat!k, la!k, sosyal hukuk devlet! n!tel!kler! 
gözet!lerek daha !ler! götürülmes! temel öncel!kler!m!zdend!r. 

Geçm!" yıllardak! Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! yasama yılı açılı" konu"ma-
larımda, cumhur!yet!n kurulu"unun 100’üncü yıldönümü olan 2023 yılına kadar 
tamamlanması gereken temel erekler! bel!rtm!"t!m. Bugün de 2023’e uzanan yolda, 
kısa ve orta dönemde ula"ılmasını zorunlu gördü#üm k!m! erekler! vurgulamak 
!st!yorum: 

Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!#! gerçekle"t!r!lmel!d!r. 
Avrupa B!rl!#! üyel!#!m!z!n, ortak evrensel de#erler! temel alan, barı"çı, !st!k-

rarlı ve aydınlık b!r gelece#! Avrupalı ortaklarımızla payla"mak anlamına geld!#! 
!nancındayız. Avrupa B!rl!#! üyel!#!m!z!, aynı zamanda, cumhur!yet!m!z!n kurulu" 
felsefes!n! ve Atatürk’ün gelece#e bakı"ını do#rulayan b!r a"ama olarak de#erlen-
d!r!yoruz. 

Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k ere#!, Türk!ye’n!n stratej!k v!zyonunun ayrılmaz 
b!r parçasını olu"turmaktadır. Avrupa B!rl!#!, Türk!ye !ç!n cumhur!yet!n kurulu-
"undan sonra en büyük ça#da"la"ma tasarımıdır. 

Ekonom!k gel!"me sürdürülmel!d!r. Ça#da" Türk!ye ülküsüne g!den yolda 
ekonom!k güç, !ç ve dı" güvenl!k pol!t!kalarında temel öge olma özell!#!n! koru-
maktadır. Ekonom!de gerekl! yapısal dönü"ümler!n gerçekle"t!r!lmes! durumun-
da, önümüzdek! dönemde k!"! ba"ına dü"en ulusal gel!r! Avrupa B!rl!#! ülkeler!n!n 
düzey!ne yakla"tırma ve dünyanın !lk 10 ekonom!s! arasına g!rme ere#!ne ula"ıla-
b!lecekt!r. 

Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n gücü artırılmalıdır. Dünyanın, özell!kle bölgem!z!n 
hâlâ bel!rs!zl!k ve tehl!kelerle dolu oldu#u ve askerî gücün geçerl!l!#!n! korudu#u 
göz önüne alınarak, Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, 21’!nc! Yüzyılın gereks!n!mler!ne 
yanıt verecek, ulusal çıkarlarımızı koruyacak, !st!krarı sürdürecek b!ç!mde moder-
n!ze ed!lmes!, en yüksek caydırıcılık gücüne ve hazırlık düzey!ne yükselt!lmes!, 
!ler! teknoloj!ye dayalı, kend! kend!ne yeterl! ve rekabet gücüne sah!p etk!n b!r 
savunma sanay!!yle desteklenmes! önem ta"ımaktadır.



Ulusunun güven!n! ve sevg!s!n! kazanmı" olan S!lahlı Kuvvetler!m!z!n, !çte 
ve dı"ta saygınlı#ının korunması ve gereks!n!mler!n!n devlet!n tüm olanaklarıyla 
kar"ılanmaya çalı"ılması ya"amsal de#erded!r. Aydınlık gelece#e ula"ma yolunda 
gerçekle"t!r!lmes! gereken d!#er erekler! de "öylece sıralayab!l!r!z:

Ülkem!zde e#!t!m ve ö#ret!m!n, Atatürk !lke ve devr!mler! do#rultusunda, 
ça#da" b!l!m ve e#!t!m ölçütler!n! temel alan yapısı korunmalı, e#!t!m b!rl!#! !lkes! 
!ç!nde, devlet!n gözet!m ve denet!m! altında yapılması sürdürülerek b!lg! toplumu 
düzey!ne mutlaka ula"ılmalıdır. 

Medyanın ço#ulculu#unu koruyucu önlemler alınmalı, basın kurulu"larının 
varlık nedenler!nden sapmalarına yol açacak düzenlemelerden özenle kaçınılma-
lıdır.

Kamu yönet!m! ve yerel yönet!mler ça#da" ve etk!n b!r yapıya kavu"turulma-
lıdır. 

Ülke genel!nde bölgelerarası gel!"m!"l!k farklılıklarının azaltılması ve bölge-
lerarası toplumsal ve ekonom!k bütünle"me çabaları sürdürülmel!d!r. Toplumda 
sosyal adalet sa#lanmalı ve fırsat e"!tl!#! yaratılmalıdır. Kadının toplum !ç!ndek! 
konumu yükselt!lmel!d!r. 

Bölücü ve ger!c! tehd!d!n s!yasalla"arak gel!"mes! önlenmel!d!r. 
Yolsuzluklarla ve örgütlü suçlarla sava"ım konusunda ulusal b!r hareket ba"-

latılmalı, yasama dokunulmazlı#ının sınırlandırılması !ç!n gerekl! yasal düzenle-
meler yapılmalıdır. 

S!yasal part!ler ve seç!m yasalarını ça#da" demokrat!k yapıya kavu"turacak, 
yurtta"ları etk!n katılımcılar konumuna get!recek de#!"!kl!kler !ved!l!kle gerçek-
le"t!r!lmel!d!r.

Ülkem!z, 21’!nc! Yüzyılda, kültür ve uygarlı#ın en !ler! a"amasına ula"arak 
dünya ölçütler!nde üret!m yapan, gel!r!n! ad!l payla"an, !nsan haklarını güvenceye 
alan, hukukun üstünlü#ünü, katılımcı demokras!y!, dü"ünce özgürlü#ünü gerçek-
le"t!ren saygın b!r ülke konumuna yükselecekt!r. 

Türk!ye’y!, cumhur!yet!n 100’üncü kurulu" yıldönümünde, ça#da", demokra-
t!k, la!k, b!lg! ça#ını yakalamı", mutlu ve gönençl! b!r ülke olarak gelecek ku"aklara 
bırakmak tar!hsel sorumlulu#umuzdur.

Bu sorumlulu#umuzu, ulusumuza, devlet!m!ze ve demokras!m!ze !nancımızı 
koruyarak, Yüce Atatürk’ün kurdu#u cumhur!yet!n n!tel!kler!ne ba#lı kalıp, çevre-
s!nde kenetlenerek, devlet organları arasında düzenl! ve uyumlu !"b!rl!#!n! sa#laya-
rak, ulusal b!rl!k ve bütünlük !ç!nde daha çok çalı"arak yer!ne get!reb!l!r!z.

Yüce Mecl!s!m!z!n bu süreçte de öncü rol üstlenece#!ne ve üzer!ne dü"en gö-
revler! kararlılıkla yer!ne get!rece#!ne !nanıyoruz.

Bu dü"üncelerle, hep!n!z! yen!den, saygıyla selamlıyor, yen! yasama yılının 
ulusumuza kutlu olmasını d!l!yorum. (Ayakta Alkı#lar)
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Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
S!zler!, yen! yasama yılının ba"langıcında üstün ba"arı d!lekler!mle ve saygıyla 

selamlıyorum. 
Konu"mama ba"larken, Yüce Mecl!s!m!z!n 22’nc! Dönem Üçüncü Yasama 

Yılının açılı"ında s!zlerle b!rl!kte olmaktan duydu#um mutlulu#u bel!rtmek !st!-
yorum. 

Türk!ye Cumhur!yet!n! kuran, Türk devr!m!n!n gerçekle"t!r!lmes!nde ya"am-
sal rol üstlenen Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, ulusal egemenl!#!n tems!lc!s! ve de-
mokrat!k rej!m!m!z!n temel kurumudur. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, ülke sorunlarına her zaman duyarlılıkla sah!p 
çıkmı", aldı#ı tar!hsel kararlarla la!k ve demokrat!k cumhur!yet!m!z!n gel!"!m!ne 
hız kazandırmı", ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ma ve onu geçme çabalarına çalı"-
malarıyla katkıda bulunmu"tur. 

Dünyanın ve buna ba#lı olarak Türk!ye’n!n öneml! b!r dönemden geçt!#!n! 
b!l!yoruz. Uygar toplum - ça#da" devlet - güçlü ülke ortak hedef!ne ula"mak yo-
lunda, Atatürk devr!mler! ve anayasal !lkeler ı"ı#ında, toplumsal uzla"ma da sa#la-
yarak gerekl! adımları atmalıyız. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, geçm!"te oldu#u g!b! bu süreçte de kararla-
rıyla öncü rol üstlenece#!ne !nanıyoruz.

B!r kez daha vurgulamak !ster!m k!, ulusumuzun Yüce Atatürk’ün önderl!#!n-
de büyük özver!yle kurdu#u cumhur!yet, her ko"ulda sah!p çıkmamız gereken en 
de#erl! varlı#ımızdır. Dünyada hayranlıkla kar"ılanan atılımları kısa sürede ger-
çekle"t!reb!lmem!z!n önünü açan la!k ve demokrat!k cumhur!yet, aydınlık yarınla-
ra ula"ab!lmem!z!n en öneml! güvences!d!r. 

Yurtta"larımızın, cumhur!yet!, Atatürk !lke ve devr!mler!n!, ülkes! ve ulusuy-
la bölünmez bütünlü#ümüzü korumak !ç!n b!rl!k !ç!nde ve sorumluluk b!l!nc!yle 
hareket edece#!nden ku"kumuz yoktur. 



Üzer!m!ze dü"en görevler! tam olarak yer!ne get!rd!#!m!zde, daha güzel gün-
lere ula"mamız kolayla"acaktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
De#!"!m rüzgârlarının güçlü b!ç!mde duyumsandı#ı, ko"ulların her geçen 

gün farklıla"tı#ı b!r dünyada ya"ıyoruz. Gel!"me ve gönenç düzey! ne olursa olsun, 
h!çb!r ülke bu de#!"!m sürec!nden kend!n! soyutlayamaz.

Dünya üzer!ndek! her bölge, her ülke, her toplum, her b!rey boyutları farklı 
olsa da, b!r yandan de#!"!m!n yol açtı#ı olumlu gel!"melerden yararlanmakta; bu-
nun yanında k!m! olumsuz gel!"meler!n neden oldu#u r!sklerle kar"ı kar"ıya kal-
maktadır. 

21’!nc! Yüzyılın ba"larında ed!nd!#!m!z deney!mler ba"ta olmak üzere, $k!nc! 
Dünya Sava"ından bu yana ya"ananlar, demokras!, temel hak ve özgürlükler, küre-
sel barı", gönenç, güvenl!k ve !st!krarın önem!n! çarpıcı b!ç!mde gösterm!"t!r.

$nsanlı#ın ortak amacı olan demokras!, günümüzde, halkın aracılar yardı-
mıyla yönet!ld!#! b!r “aracılı demokras!”ye dönü"mü"tür. Bu nedenle “katılımcı 
demokras!” kavramı, tems!lî demokras!n!n sorunlarını çözme yönünde yen! b!r 
seçenek olarak bel!rm!"t!r.

Katılımcı demokras!, halka, görü"ler!n! do#rudan anlatma olana#ı sa#lamak-
ta, k!tleler!n, genel pol!t!kaları bel!rleyen ve yürütenler! genel seç!m düzene#!yle 
denetleyeb!lmes!ne olanak yaratmaktadır.

B!reyler!n, toplumsal sonuçlar yaratan kararların alınma sürec!ne katılmala-
rının, dü"ünce ve çözüm üretmeler!n!n, demokras! b!l!nc!n!n yerle"mes! ve s!yasal 
kültürün gel!"mes!ne katkıda bulunaca#ı tartı"masızdır.

Anayasada, yurtta"ların seçme, seç!lme ve s!yasal etk!nl!kte bulunma hakları 
güvence altına alınmı" olmasına kar"ın, bu hak tek ba"ına katılımcı demokras!n!n 
gerçekle"mes! !ç!n yeterl! olmamaktadır.

Geçen yılk! konu"mamda da vurguladı#ım g!b!, demokrat!k s!yasal ya"amın 
vazgeç!lmez ö#eler! olan s!yasî part!lerde, part!!ç! denet!m düzenekler!n!n !"lev-
sell!#!n!n artırılması, part! üyel!#! kurumunun sa#lıklı çalı"tırılması ve kullanılan 
oyların tems!lde adalet !lkes!ne uygun b!ç!mde parlamentoya yansımasının sa#lan-
ması önem ta"ımaktadır.

Bu ba#lamda, S!yasal Part!ler ve Seç!m Yasalarının katılımcılı#ı temel alan b!r 
yapıya kavu"turulması !ç!n gerekl! düzenlemeler!n b!r an önce yapılması, kamuo-
yunun beklent!ler!n! kar"ılayacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Toplumların gel!"me düzeyler! !le hukukun gel!"me düzey! arasında yakın 

!l!"k! vardır. Toplumsal örgütlenmen!n ula"tı#ı en !ler! ve ça#da" a"ama, hukuk 
devlet! düzey!d!r.

Ça#da" demokras!ler!n bel!rley!c! özell!#! “hukuk devlet!” n!tel!#!d!r. Anaya-
sanın 2’nc! maddes!nde, demokrat!k b!r hukuk devlet! olarak n!telenen Türk!ye 
Cumhur!yet!nde “hukuk devlet!” !lkes!n!n evrensel ölçütlere uygun b!ç!mde ger-
çekle"t!r!lmes!, gel!"t!r!lmes! ve korunması zorunludur.



Hukuk devlet!, ço#ulcu, katılımcı, demokrat!k, sosyal olma temel!ne dayanan 
ve la!kl!kle tamamlanan b!r b!le"ked!r. Anayasada hukuk devlet! !lkes! ba#lamında 
ben!msenen de#erler, cumhur!yet!n d!#er n!tel!kler!n!n de güvences!d!r. 

Aynı zamanda, b!reyler!n devlet gücü kar"ısında korunmaları gereks!n!m!n-
den do#mu" olan “hukuk devlet!” !lkes!, devlet gücünün kötüye kullanılması ola-
sılı#ına kar"ı alınması gereken tüm önlemler! de kapsamaktadır. Çünkü, hukuk 
devlet!, !kt!dar gücünün baskı yönet!m!ne dönü"mes!n! önlemen!n temel aracıdır. 
Bu ba#lamda, ço#ulcu demokras!n!n gel!"!p kurumsalla"ab!lmes! !ç!n, hukuk dev-
let! !lkes!yle yaratılan özgürlükçü ortama gereks!n!m duyulmakta ve bu yüzden, 
demokras!, ancak hukuk devlet!n!n egemen oldu#u rej!mlerde ya"ayab!lmekted!r. 

Öte yandan, ça#da" demokras!lerde erkler ayrılı#ı !lkes! kabul ed!lm!"t!r. Ege-
menl!k tekt!r ve ulusundur. Erkler !se, devlet organları arasında payla"tırılmı"tır. 
Her organ kend! alanında ulusal egemenl!#e dayalı devlet yetk!s!n! kullanmakta-
dır. 

Hukuk devlet! !lkes!n!n geçerl! oldu#u s!stemlerde, egemenl!#! kullanan or-
ganların b!rb!rler!ne üstünlü#ü söz konusu olamaz. Anayasanın ba"langıcında, 
güçler ayırımının, bell! devlet yetk! ve görevler!n!n kullanılması anlamına geld!-
#!n!n ve sınırlı uygar b!r !"bölümü ve !"b!rl!#! oldu#unun bel!rt!lmes!n!n neden! 
budur. 

Hukuk devlet! n!tel!#!n!n en öneml! sonucu, hukukun üstünlü#ü !lkes!n!n 
kabul ed!lm!" olmasıdır. Anayasanın 11’!nc! maddes!nde, anayasal kuralların ba#-
layıcı ve üstün oldu#unun bel!rt!lmes!, hukukun üstünlü#ünün en üst düzeyde ya-
"ama geç!r!lmes!d!r. Bu kurallar, ba"ta yasama, yürütme ve yargı organları olmak 
üzere herkes! ba#lamaktadır. Ba#layıcılık, en üstün norm olan anayasal kurallara 
uygun düzenleme yapılması anlamına gelmekted!r. 

Anayasamıza göre, düzenley!c! ve uygulayıcı organlar yasama ve yürütme ol-
du#una, ba"ka b!r anlatımla, !kt!dar gücü bu organlarca kullanıldı#ına göre, anaya-
sanın üstünlü#ünü ve ba#layıcılı#ını sa#layacak olan yargıdır. Bu yetk!n!n yargıya 
ver!lmes!, gücün dengelenmes! anlamına gelmekted!r. Bu nedenle, Anayasanın 
138 ve 153’üncü maddeler!nde, yargı kararları !le Anayasa Mahkemes! kararlarının 
tüm organları ve yönet!m!, kısaca herkes! ba#ladı#ı açıkça kurala ba#lanmı"tır. 

Anayasa Mahkemes! kararlarının ba#layıcılı#ının yasama !"lemler! yönünden 
ayrı anlam ve önem! bulunmaktadır. Anayasaya uygunluk denet!m! görev! nede-
n!yle anayasal kural, kavram ve !lkeler! resmen yorumlamaya yetk!l! tek organ olan 
Anayasa Mahkemes!n!n kararları, bu kural, kavram ve !lkelere !çer!k kazandır-
maktadır. 

Hukuk devlet! ve hukukun üstünlü#ü !lkes! uyarınca, anayasal kuralların bu 
kararlardak! !çer!kler!yle b!rl!kte ele alınması ve çıkarılacak yasalarda anayasal ku-
rallar kadar bu kararların da gözönünde bulundurulması anayasal zorunluluktur. 

Bunun yanında, evrensel hukuk !lkeler!ne göre, yasaların genel, nesnel ve so-
yut olması ve kamu yararı amacı ta"ıması gerekmekted!r. 

Maddî anlamda yasanın ta"ıdı#ı genell!k ve genell!kten kaynaklanan sürekl!-
l!k, yasama sürec!n!n ço#ulcu ve katılımcı olmasını gerekl! kılmaktadır. Bu durum, 
yönet!lenlere hukuk güvenl!#! sa#layan b!r düzen kurmayı ve sürdürmey! amaçla-
yan hukuk devlet!n!n de gere#!d!r. 



Ayrıca, toplumun çe"!tl! kes!mler!nce yeterl! düzey ve süreyle tartı"ılması ya-
saların uygunluk ve kalıcılı#ının ko"uludur.

Toplumda yeter!nce tartı"ılıp olgunla"tırılmadan Türk!ye Büyük M!llet Mec-
l!s! gündem!ne alınan ve hızla geç!r!len, bu nedenle de sıklıkla de#!"t!r!len yasa-
lar, uygulayıcıların duraksamalarına ve düzenlemeden etk!lenenler!n hukuksal 
durumlarında bel!rs!zl!klere yol olab!lecekt!r k!, bu durum, devlete olan güven! 
zedeleyecek sonuçlar yaratab!lecekt!r.

Hukukun temel !lkeler!ne dayanmayan, devlet!n amacı ve varlık neden!yle 
ba#da"mayan yasaların kamu v!cdanında olumsuz tepk! yaratma olasılı#ı yüksek-
t!r. Bu tür yasalar, hukukun yücel!#!n! yansıtmadı#ı g!b!, bunları hukuk devlet! !"-
lemler! olarak n!telemek de güçtür. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Güçlü b!r ülken!n, ancak, güçlü ve !st!krarlı b!r ekonom!yle sa#lanab!lece#! 

b!l!nmekted!r. Ekonom!k dengeler! kurulmamı", ulusal gel!r! hakça da#ıtılmayan 
ve k!"! ba"ına ulusal gel!r! !nsanca ya"amaya yetmeyen ülkelerde toplumsal gönenç 
ve huzurdan söz ed!leb!lmes! olanaksızdır. 

Türk ekonom!s! öneml! b!r gel!"me !vmes! yakalamı" görünmekted!r. Enf-
lasyon tek sayılı düzeye !nm!", büyüme hızında ve kapas!te kullanımında yüksek 
oranlara ula"ılmı", dı"satımda öneml! artı"lar sa#lanmı", tur!zm canlanma sürec!-
ne g!rm!", durgunluk a"ılmaya, güven ortamı olu"maya ba"lamı"tır. Bu sonuçlar 
umut ver!c! olmakla b!rl!kte, tümüyle !y!mserl!#e kapılmamız !ç!n yeterl! de#!ld!r. 

Yalnızca oranın büyüklü#üne odaklanıp, büyümen!n n!tel!#!n! sorgulama-
mak, gelece#! tasarlamada k!m! olguları gözden kaçırmamıza neden olab!lecekt!r; 
çünkü, yılın !lk yarısında gayr! safî ulusal gel!rdek! büyüme, dı"t!caret açı#ı, car! 
!"lemler açı#ı ve tarım sektöründek! daralmayla b!rl!kte yorumlanmalı, dı"alım 
verg!ler! ve özel tüket!m g!derler!ndek! artı"ın etk!s! gözardı ed!lmemel!d!r. 

Ayrıca, yılın !lk yarısı !t!bar!yle dı"satımın dı"alımı kar"ılama oranı, kr!t!k e"!-
#!n altında gerçekle"m!"t!r. Car! !"lemler açı#ının f!nansman kaynaklarındak! olası 
de#!"!kl!k, kırılganlı#ı yen!den artırab!lecekt!r. 

Ekonom!k büyümeye !l!"k!n gel!"meler!, bölü"üm, !st!hdam, kamu h!zmetler! 
ve dı"t!carete konu yapısal ö#eler ve borç stokundak! artı"la b!rl!kte dü"ünmekten 
ve halkımızın gönenc!n! gerçekten artıracak durumda olup olmadı#ını sorgula-
maktan kaçınılmamalıdır. 

Türk!ye’n!n ça#da"la"ma hedef!, gel!r da#ılımında bugün görülen en alttak! 
gel!r d!l!m! !le en üsttek! gel!r d!l!m! arasındak! 10 katı bulan farkın ortadan kal-
dırılmasını gerekl! kılmaktadır. Farkın küçültülmes!n!n reel büyümen!n ve dengel! 
payla"ımın sa#lanmasıyla gerçekle"t!r!lmes! önem ta"ımaktadır. 

$"s!zl!k sorunu bütün a#ırlı#ıyla sürmekte ve özell!kle genç !"s!z sayısı g!tt!kçe 
artmaktadır. Her yıl 1 m!lyona yakın yurtta"ın çalı"ma ya"amına katılma ça#ına 
geld!#! gerçe#!yle b!rl!kte ele alındı#ında sıkıntının boyutları tüm çıplaklı#ıyla kar-
"ımıza çıkmaktadır. $"s!zl!k sorunu, ekonom!k oldu#u kadar, toplumsal yönüyle de 
ele alınarak çözümlenmel!d!r. 



Öte yandan, sosyal güvenl!k s!stem!ndek! sorunların çözülemed!#! ve sosyal 
güvenl!#!n yaygınla"tırılamadı#ı da b!r gerçekt!r. 

Özel yatırım e#!l!m!n!n artması, ülkeye yabancı sermaye yatırımının artarak 
g!rmes!, f!nansman kaynakları üzer!ndek! baskının ortadan kaldırılarak özel kes!-
m!n, yatırımları !ç!n f!nansman olanaklarından daha büyük ölçüde yararlanab!l-
mes!, !st!hdam sorununun çözümüne olumlu etk! yapacaktır. Bu süreçte, !"s!zl!#! 
azaltmaya yönel!k geç!c! çözüm çabaları da gözardı ed!lmemel!d!r. 

Toplam dı"borç stokundak! azalmaya kar"ılık !çborçlarda sorun büyüyerek 
sürmekted!r. $çborç stokunun her ay artı" göstermes!, ülkey! b!r borç sarmalına 
sürükleyerek, !ler!de yen! sorunlara neden olab!lecekt!r. 

Borçlanma gereks!n!m!n!n hızla azaltılması, vade ve tutar yönünden kabul 
ed!leb!l!r düzeylere !nd!r!lmes! !ç!n sa#lıklı kaynaklara gerek bulunmaktadır. Bu 
ba#lamda, genel bütçe gel!rler!n!n artırılması, ad!l b!r verg! da#ılımının gerçek-
le"t!r!lmes!, etk!n ve bas!t verg! toplama yöntemler!n!n gel!"t!r!lmes!, verg!ler!n 
harcanmasında özenl! davranılması ve malî a%ara ba"vurulmaması önem ta"ımak-
tadır. 

Malî a%arın !k! öneml! olumsuz sonucu deneylerle ortaya çıkmı"tır. Malî af, 
b!r yandan verg! ödemes!nde azalmaya neden olurken, d!#er yandan, devlete gü-
ven! sarsmaktadır. 

Borçlanma g!b! sonucu kest!r!lemeyen yöntemler yer!ne, verg! gel!r!n! artırıcı 
önlemlere yönel!nmes!, bunun !ç!n de, ekonom!n!n kayıtlı duruma get!r!lmes! en 
öneml! hede%erden b!r! olmalıdır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
B!rle"m!" M!lletlerce her yıl yayımlanan $nsanî Gel!"me Raporunda, ülkem!-

ze !l!"k!n göstergeler, 70 m!lyonun b!rl!kte ya"ama !stenc!nden güç alan, stratej!k 
önem! olan b!r bölgede bulunan, zeng!n tar!h ve kültür m!rasına sah!p, d!nam!k ve 
g!r!"!mc! !nsanların ya"adı#ı Türk!ye’de, bu potans!yel!n yeter!nce kullanılmadı#ı-
nın b!r !"aret! olarak yorumlanmalıdır. 

Yüce Mecl!sçe 2000 yılında kabul ed!len Sek!z!nc! Be" Yıllık Kalkınma Pla-
nının “Temel Amaçlar ve Stratej!” belges!nde, yapısal dönü"ümler!n gerçekle"t!-
r!lmes! durumunda, cumhur!yet!n kurulu"unun 100’üncü yıldönümüne rastlayan 
2023 yılında, Türk!ye’de, k!"! ba"ına dü"en gel!r!n Avrupa B!rl!#! ülkeler! düzey!ne 
çıkması ve 1,9 tr!lyon ABD Dolarına ula"an b!r gayr! safî ulusal gel!rle, Türk!ye’n!n, 
dünyanın !lk 10 ekonom!s! arasına g!rmes! öngörülmü"tür. Dördüncü Türk!ye $k-
t!sat Kongres! sonuç b!ld!rges!nde de, b!lg! toplumu olma hedef!m!z saptanmı"tır. 

Bu hede%er, sektörler ve bölgelerarası kaynak tahs!sler!n!n uzun er!ml! b!r 
ekonom!k kalkınma stratej!s! do#rultusunda yönlend!r!lmes!n! zorunlu kılmak-
tadır. Bu ba#lamda, üç yıldır uygulanan !st!krar programları neden!yle ele alına-
mayan uzun er!ml!, dengel! sanay!le"me ve ekonom!k kalkınmaya artık !"lerl!k 
kazandırılmalıdır.

Ekonom!k kalkınma ve sürekl!l!k gösteren büyüme !ç!n, ba"ta bankacılık ol-
mak üzere, malî kes!m!n, ekonom!n!n reel kes!m!yle ko"ut b!r gel!"me göstermes! 
zorunludur. Kullanılab!l!r fonların g!r!"!mc!lere kısa, dolaysız yoldan ve dü"ük ma-



l!yetle aktarılab!lmes!, malî p!yasaların, bankacılık sektörünün sa#lıklı çalı"masına 
ba#lıdır. Bu ba#lamda, genel olarak malî p!yasalar ve özel olarak da bankacılık ke-
s!m! !le ekonom! pol!t!kaları arasında tutarlı organ!k ba#lar yen!den olu"turulma-
lıdır.

A"ınan ve esk!yen altyapı yatırımlarından ba"lanarak, ula"tırma-haberle"me, 
sulama ve ba"ta Güneydo#u ve Do#u Anadolu olmak üzere ger! kalmı" bölgele-
re dönük, özell!kle emek/yo#un sektörlerdek! yatırım projeler!yle kamu kes!m!ne 
sürükley!c! yatırım d!nam!zm! yen!den kazandırılab!l!r. Bu ba#lamda, Güneydo-
#u Anadolu Projes!n!n tamamlanmasının ülkem!z yönünden yararını önemle ve 
özenle vurgulamak !ster!m.

Ayrıca, özel sektörün r!skl! gördü#ü teknoloj! yo#un projelerde, kalkınmasını 
ba"armı" ülkelerde oldu#u g!b! kamusal !"letmeler ya da ortaklıkların görevlend!-
r!lece#! gözden uzak tutulmamalıdır.

$st!hdama, bölgesel denges!zl!#! g!dermeye ve döv!z kazandırmaya katkıda 
bulunan sektörlere ve ülkem!z!n teknoloj! kapas!tes!n! yükseltmeye dönük pro-
jelere kred! ve enerj! deste#! sa#lanmalıdır. Tur!zm sektöründe, do#ayla uyumlu, 
çevreye duyarlı, sektör!ç! çe"!tl!l!#e katkı get!recek özel sektör yatırımlarının özen-
d!r!lmes!ne hız ver!lmel!d!r. Böyles! b!r yatırım ortamı, do#rudan yabancı sermaye 
!ç!n de en uygun !kl!m! yaratacaktır.

Devlet “sosyal” n!tel!#!ne de gerekt!#! b!ç!mde yen!den kavu"turulmalıdır. 
Devlet!n fa!z g!derler!n!n azaltılmasıyla b!rl!kte, e#!t!me, sa#lı#a ve adalete daha 
çok kaynak ayrılmalı; sosyal güvenl!k kurulu"larının gel!rler!n! artırmak !ç!n kayıt-
lı çalı"ma sıkı denet!me alınmalı ve sosyal güvenl!k kurulu"larının gel!rler!n! etk!n 
b!ç!mde de#erlend!rmeler!n! sa#layıcı düzenlemeler de gündeme get!r!lmel!d!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
B!lg! ça#ı ve b!lg! toplumu g!b! kavramlar, b!lg! ve !let!"!m teknoloj!ler!n!n 

yo#un kullanımını !çermeler! neden!yle teknoloj! a#ırlıklı görünse de, temelde, n!-
tel!kl! !nsan kayna#ına dayanmaktadır. Bu yönden bakıldı#ında, e#!t!m-ö#ret!m 
s!stem!, hem n!tel!kl! !nsangücü yet!"t!r!lmes!n! sa#lamakta hem de uzun dönemde 
b!lg! ve teknoloj! üret!m! yoluyla ekonom!k ve sosyal gel!"mede k!l!t rol oynamak-
tadır. 

Ülke kalkınmasının temel gerekler!n!n ba"ında, ça#a uygun e#!t!m-ö#ret!m 
gelmekted!r. B!l!m ve !let!"!m teknoloj!ler!ndek! gel!"me de e#!t!m-ö#ret!m s!ste-
m!n! etk!lemekted!r. 

E#!t!m-ö#ret!m sürec!ndek! temel !lkem!z, dogmalardan arınmı", evren! ak-
lın öncülü#ünde ve b!l!m!n araçlarıyla algılayan, b!l!m ve teknoloj!yle barı"ık, so-
rumluluk b!l!nc! gel!"m!", ülkem!z!n ça#da" uygarlık düzey!ne ula"ması !ç!n çaba 
gösteren, cumhur!yet!n temel !lkeler!n!n de#er!n! b!len ve korumaya kararlı ku"ak-
lar yet!"t!rmek olmalıdır. Aslında, b!l!m, teknoloj! ve sanay!de üstün olan ülkeler!n 
b!ç!mlend!rd!#! küreselle"en dünya üzer!nde saygın yer ed!neb!lmen!n ba"ka yolu 
da bulunmamaktadır. 

Temel e#!t!m süres!, 1997 yılında kes!nt!s!z 8 yıla çıkarılmı" ve 6-14 ya" ku"a-
#ındak! çocuklarımız !ç!n zorunlu tutulmu"tur. Aynı yıl, !lkö#ret!m!n yaygınla"tı-



rılması, bölgeler ve c!ns!yetler arasındak! denges!zl!kler!n g!der!lmes!, n!tel!#!n!n 
yükselt!leb!lmes! ve benzer! hede%er!n gerçekle"t!r!leb!lmes! amacıyla temel e#!t!m 
programı adı ver!len kapsamlı b!r yatırım programının uygulanmasına g!r!"!lm!"-
t!r. 

Programın uygulandı#ı yakla"ık yed! yıllık süre !ç!nde çok sayıda !lkö#ret!m 
okulu yapılmı", okulla"ma oranı 10 puan artarak yüzde 90’ı a"mı", denges!zl!kler!n 
azaltılmasında bel!rg!n !y!le"meler gerçekle"t!r!leb!lm!"t!r. 

Bu gel!"meler sev!nd!r!c!d!r; ancak, henüz a"ılamamı" çok öneml! sorunlar 
bulunmaktadır. $lkö#ret!m ça#ındak! 1 m!lyon genc!m!z e#!t!m olana#ından ya-
rarlanamamaktadır. Okulların ço#u, 8 yıllık kes!nt!s!z zorunlu temel e#!t!m!n ge-
reks!nmeler!n! kar"ılayab!lecek özell!kte de#!ld!r. Kalabalık sını%ar sorunu çözüm-
lenemem!"t!r. Gel!"en e#!t!m teknoloj!ler!n! kullanab!lecek yeterl! sayıda ö#retmen 
yet!"t!r!lemem!"t!r. 

Zorunlu e#!t!m süres!n!n 12 yıla çıkarılmasının gerekt!rd!#! f!z!ksel altyapı-
nın kurulmasını gec!kt!ren k!m! olumsuzlukların b!r an önce g!der!lmes!, ba"ta 
gelen amaçlarımızdan b!r! olmalıdır. 

$lkö#ret!m s!stem!n!n en öneml! sorunlarından b!r!, ö#renc!ler!n! ortaö#re-
t!me yönlend!rmedek! yeters!zl!#!d!r. Ö#renc!ler!n yetenekler! !le ülken!n !"gücü 
gereks!nmes!n! b!rl!kte d!kkate alarak, onların, meslek ya da genel l!se do#rultu-
sundak! seç!mler!nde !lkö#ret!m s!stem!n!n öneml! b!r katkısı olmamaktadır. 

Türk!ye ve gel!"m!" ülkelerdek! genel ve meslekî e#!t!m kar"ıla"tırıldı#ında, 
ülkem!zdek! çarpık uygulamanın g!derek güçlend!#! görülmekted!r. Meslekî tek-
n!k ortaö#ret!m!n genel ortaö#ret!m !çer!s!ndek! payı ülkem!zde yakla"ık yüzde 
31, Avrupa B!rl!#! ülkeler!nde !se, ortalama yüzde 65 düzeyler!nded!r. 

Kend!ler!n! yeter!nce tanıma olana#ı ver!lmeden seç!m yapmak zorunda bı-
rakılan !lkö#ret!m ö#renc!ler!n!n büyük bölümü, ün!vers!teye hazırlık n!tel!#!nde 
akadem!k program uygulayan genel l!selere yönelmekted!r. Oysa, ün!vers!te sınav-
larına ba"vuran her 5 ö#renc!den yalnızca 1’!ne örgün yüksekö#ret!m olana#ı tanı-
nab!lmekted!r. Genel l!sey! b!t!rm!", ancak, yüksekö#ret!m hakkını kazanamamı" 
olanlar, çalı"ma "ansı da bulamamaktadır. 

Yüksekö#ret!m s!stem!, !lk ve ortaö#ret!mde oldu#u g!b!, öneml! sorunları 
!ç!nde barındıran b!r alandır. 

Ün!vers!teler!n, Anayasa ve Yüksekö#ret!m Yasasıyla ver!len görevler! yer!ne 
get!reb!lecek güçten yoksun oldukları görülmekted!r. Ülkem!zde kamu kaynakla-
rından ö#renc! ba"ına ayrılan pay, dünya ortalamasının ancak yarısına ula"ab!l-
mekted!r. Akadem!k kar!yer yapılması özend!r!lmed!#! !ç!n, yeterl! sayı ve n!tel!kte 
ö#ret!m üyes! yet!"t!r!lememekted!r. Bütçe ödenekler!n!n yeters!zl!#! neden!yle, 
ün!vers!teler!n yapı özell!kler! ve donatımları e#!t!m!n gerekt!rd!#! düzeye ula"tı-
rılamamaktadır. 

B!l!msel ara"tırma ve b!l!m !nsanına de#er veren gel!"m!" ülkeler, ö#renc! ve 
ö#ret!m elemanlarına çek!c! olanaklar sunab!lmekted!rler. Daha !y! sosyal ve kültü-
rel çevre, prest!j, uzmanlık alanlarında yükseleb!lme fırsatı, yüksek ücret g!b! özen-
d!r!c! olanaklar, azgel!"m!" ülkeler!n yet!"m!", yüksek n!tel!kl! b!reyler!n! gel!"m!" 



ülkelere yönlend!rmekted!r. Bu olumsuzluklar gözönüne alınmalı, g!der!lmes! !ç!n 
önlemler gel!"t!r!lmel!d!r. 

Yüksekö#ret!m b!l!msel, yönetsel ve malî özerkl!k anlayı"ı !ç!nde yapılandırıl-
malı, bu anlayı" !ç!nde ülke kalkınmasıyla !l!"k!s! kurulmalıdır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Enerj! s!stem!m!z!n önündek! en büyük engellerden b!r!n!n dı"a ba#ımlılık 

oldu#u b!l!nmekted!r. Geçen yıl, b!r!nc!l enerj! tüket!m!m!z!n yerl! kaynaklardan 
kar"ılanma oranı, yalnızca yüzde 28 düzey!nde kalmı"tır. Enerj! tüket!m!n!n orta-
lama yüzde 5’l!k b!r oranla sürekl! artmasına kar"ılık yerl! üret!m!n azalması, bu 
oranın her geçen gün daha da dü"mes!ne neden olmaktadır. 

Yerl! enerj! üret!m!ndek! bu olumsuz g!d!"!n önüne geç!leb!lmes!n!n b!l!nen 
en geçerl! yolu, tüket!m!n ço#unu olu"turan fos!lyakıtların ülkedek! b!l!nen rezerv-
ler!n!n artırılmasından geçmekted!r. Bu da ancak, ayrıntılarıyla planlanmı" kararlı 
b!r arama seferberl!#!yle olanaklıdır. Dı"a ba#ımlılı#ın azaltılması konusunda et-
k!l! olacak b!r d!#er önlem, eldek! rezervler!n !"let!lmes!nde hız ve ver!ml!l!#!n ar-
tırılmasıdır. 

Türk!ye’n!n, dünya petrol ve do#algaz rezervler!n!n yakla"ık dörtte 3’üne sah!p 
üret!c! ülkelerle en öneml! tüket!c! ülkeler!n merkez!nde yer alması, enerj! zeng!n! 
Hazar ve Ortado#u bölgeler! !le Avrupa arasında b!r köprü olu"turmasına olanak 
sa#lamaktadır. Bu ba#lamda, çe"!tl! petrol ve do#algaz boru hatlarını kapsayacak 
do#u-batı enerj! kor!doru tasarısıyla !lg!l! gel!"meler mutluluk ver!c!d!r.

Dünyanın öneml! enerj! yatırımlarından b!r! olan Bakü-T!%!s-Ceyhan petrol 
boru hattının yapımı üç ülkede de sürmekte olup, Hazar petrolünü ta"ıyacak !lk 
tanker!n 2005 yılı !ç!nde Ceyhan’dan yüklenmes! planlanmaktadır.

Do#u-batı enerj! kor!dorunun çok öneml! b!r d!#er parçasını olu"turan Azerî 
do#algazının Türk!ye’ye get!r!lmes!n! öngören &ahden!z tasarısı !se 2006 yılında 
tamamlanacaktır. Bu hattın, Avrupa B!rl!#! ülkeler!n!n do#algaz gereks!n!m!n!n 
farklı kaynaklardan kar"ılanmasına yönel!k olarak gel!"t!r!len Hazar-Türk!ye-
Avrupa güzergâhının !lk aya#ını olu"turması yönünden önem! büyüktür.

Türk!ye, do#u-batı enerj! kor!dorunun yanı sıra, çevres!ndek! d!#er ülkelerle 
de enerj! konularındak! !"b!rl!#!ne verd!#! önem! sürdürmel!d!r.

Bu olumlu gel!"meler yanında Karaden!z’de g!derek artmakta olan petrol ta-
"ımacılı#ının b!rl!kte get!rd!#! tehl!kelerle ba" etmen!n yollarının aranmasına da 
önem ver!lmel!d!r. Bo#azlar üzer!ndek! yükün haf!%et!lmes! !ç!n gerekl! hatların 
b!r an önce ya"ama geç!r!lmes! zorunlu duruma gelm!"t!r.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Günümüzde b!l!msel ve teknoloj!k gel!"me, ekonom!k büyümen!n !t!c! gücü-

nü olu"turmaktadır. B!l!m! gel!"t!rmek, b!lg!y! üret!me dönü"türerek ülke gönenc!-
n! artırmak tüm ulusların ortak amacı olmu"tur. Ülkem!z de b!l!me ve teknoloj!k 
gel!"meye bu gözle bakmaktadır. B!l!m!n gel!"t!r!lmes! ve b!lg!n!n üret!lmes!, !ler-
lemen!n temel kayna#ını olu"turmaktadır. B!l!m!n gel!"t!r!lmes! !se özgür ortamın 
sa#lanması ve bu alana yeter ölçüde kaynak ayrılmasıyla olanaklıdır. Özell!kle po-
z!t!f b!l!mlerde ara"tırma çalı"malarına a#ırlık ver!lmes! zorunludur. 



Son dönemlerde, devlet kurumları !le özel kurulu"ların teknoloj! gel!"t!rme 
alanında de#!"!k projeler çerçeves!nde ortak çalı"malar yapması sev!nd!r!c!d!r. 

2004 yılı temmuz ayı !t!bar!yle kurulan toplam 15 teknoloj! gel!"t!rme bölges!-
n!n ün!vers!te-sanay! !"b!rl!#!n!n gel!"mes!ne katkı sa#laması beklenmekted!r. 

Devlet, ara"tırma-gel!"t!rme alanında, bütçe kaynaklarından yaptı#ı do#ru-
dan proje deste#! yanında, teknoloj! gel!"t!rme bölgeler!, verg! ertelemes!, Türk!ye 
Teknoloj! Gel!"t!rme Vakfı, TÜB$TAK ve KOSGEB aracılı#ıyla uygulanan devlet 
yardımları ve yatırım kred!s! uygulamaları g!b! de#!"!k yollarla destek sa#lamak-
tadır. Bu destekler!n e"güdüm sa#lanarak uygulanması, ülken!n kalkınma hede%e-
r!yle uyumlu olması yönünden önem ta"ımaktadır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Dünya, son yüzyılda hızlı sanay!le"me ve kentle"me olgusu ya"amı"tır. Kent-

sel yerle"!mler ve sanay! yerle"!mler! orman alanlarının azalmasına, do#al denge-
n!n bozulmasına yol açmı"tır.

Tüket!m alı"kanlıklarındak! de#!"me do#al kaynaklar üzer!ndek! baskıları yo-
#unla"tırmı", sanay!ler!n ve kentler!n atıkları çevre sorunlarının büyük boyutlara 
ula"masına neden olmu"tur.

$nsanlık, do#al çevren!n korunması gerekt!#!n!n b!l!nc!ne, ancak, hava, top-
rak ve su kaynaklarının a"ırı k!rl!l!#!n!n, çölle"men!n, !kl!m olaylarının do#urdu#u 
sorunları ya"ayarak varmı"tır.

Bugün, ba"ta B!rle"m!" M!lletler Örgütü olmak üzere, b!rçok uluslararası ku-
rulu"un ve ülken!n ba"lıca !lg! alanlarından b!r!n! çevre sorunu olu"turmaktadır. 
Bu konu, sınıra"an n!tel!#!yle küresel b!r boyut kazanmı", bu nedenle uluslararası 
sözle"melere de konu olmu"tur. Türk!ye, Avrupa B!rl!#!yle !l!"k!ler! çerçeves!nde, 
Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa B!rl!#! Gözlemev! A#ına katılmı" bulunmakta-
dır. 

Çevre sorununa yakla"ım, B!rle"m!" M!lletler Örgütünün 1992 yılında R!o’da 
düzenled!#! Çevre ve Kalkınma Konferansı ve 2002 yılındak! Johannesburg Doru-
#u !le yen! b!r boyut kazanarak sürdürüleb!l!r kalkınma kavramıyla !l!"k!lend!r!l-
m!"t!r. 

Türk!ye, do#al, kültürel ve tar!hsel kaynakların sürdürüleb!l!r kalkınma anla-
yı"ı !ç!nde korunmasını ve de#erlend!r!lmes!n! ça#da" b!r yakla"ımla sa#layab!ld!-
#!n! göstermel! ve anlatab!lmel!d!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Sa#lık alanında, yurtta"larımızın daha !y! ya"am olanaklarına kavu"turulması, 

doktorların ve d!#er sa#lık çalı"anlarının çalı"ma ko"ullarının !y!le"t!r!lmes!, n!te-
l!kl! eleman gereks!n!m! ve daha fazla yurtta"ımızın sa#lık güvences!nden yararla-
nab!lmes! yönünden temel eks!kl!kler!m!z!n bulundu#u b!l!nmekted!r. 

Anayasada, devlete, b!reyler!n ya"amını beden ve ruh sa#lı#ı !ç!nde sürdür-
mes!n! sa#lama görev! ver!lm!"t!r. Bu nedenle, sa#lık h!zmetler!n!n zamanında, n!-
tel!kl!, dengel!, tüm yurtta"lara açık b!ç!mde yapılmasını sa#lamak yönünde etk!n 
adımlar atılmalıdır. 



Kaynakların ver!ml! kullanılması, h!zmet n!tel!#!n!n !y!le"t!r!lmes!, sa#lık 
standartlarının gel!"t!r!lmes!, bölgelerarası h!zmet denges!n!n sa#lanması, genel 
sa#lık s!gortası s!stem!n!n olu"turulması g!b! çe"!tl! alanlarda yapılan çalı"maların 
uygulamaya konulmasına hız kazandırılmalıdır. 

Koruyucu ve !lk basamak sa#lık h!zmetler!n!n güçlend!r!lmes! ve bu ba#-
lamda, a!le hek!ml!#! uygulamalarının yaygınla"tırılması ve etk!n !"leyen b!r hasta 
yönlend!rme s!stem!n!n gel!"t!r!lmes! önem ta"ımaktadır. 

A!le planlaması, ana ve çocuk sa#lı#ının !y!le"t!r!lmes!, toplumun gelece#!nde 
öneml! etk!s! olan h!zmet alanlarıdır. A!le planlaması kavramı, halka, kararlı, dü-
zenl! ve !y! anlatılab!lmel!d!r. A!le planlamasının ülken!n gönenc!yle de yakından 
!lg!l! oldu#u unutulmamalıdır. 

Halk sa#lı#ı açısından önem! yanında de#!"!k boyutları da olan uyu"turucu 
sorunu, devlet!n sürekl! olarak !zlemes! gereken b!r konudur. Uyu"turucu alı"kan-
lı#ının yayılmasının toplum üzer!nde do#uraca#ı kötü sonuçlar neden!yle, bu so-
runla kararlı b!ç!mde u#ra"ılması gerekmekted!r.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
11 Eylül terör saldırısı, 21’!nc! Yüzyıl ba"langıcında, tüm tehd!t ve güvenl!k al-

gılamalarını ve uluslararası !l!"k!ler! etk!lem!"t!r, terör!zmle sava"ımda b!r kırılma 
noktası olu"turmu"tur, dünyada her "ey farklı b!r !çer!k kazanmı"tır.

So#uk sava" ertes!nde, devletlerarası b!r sava" olasılı#ı g!derek azalırken, 
devletdı"ı güçler!n karı"tı#ı bölgesel ve etn!k çatı"malar yayılmaktadır. Uluslara-
rası !l!"k!lerde a#ırlık merkez! do#uya kaymakta, çe"!tl! güç merkezler! arasında 
Avrasya co#rafî alanı üzer!nde jeopol!t!k bo"luk alanlarının doldurulma sava"ımı 
sürmekted!r.

So#uk sava" ertes! kurulmu" olan uluslararası ortam, hızlı b!r de#!"!m süre-
c!nden geçmekted!r.

Uluslararası !l!"k!lerde yen!den “çok yanlılık” !lkes!n!n geçerl!l!k kazanması-
na, !"b!rl!#!n!n egemen kılınmasına ve B!rle"m!" M!lletler!n etk!nl!#!n!n artırılma-
sına yönel!k çabalar sürmekted!r.

En güçlü devletler! hedef alab!len terör!zm, dünya barı" ve güvenl!#! yönün-
den en büyük tehd!t durumuna gelm!"t!r. Terör örgütler!n!n ula"tı#ı olanaklar, te-
rörle sava"ımın küresel boyutta yürütülmes!n! gerekl! kılmaktadır.

Terör!zm!n öne çıkı"ı, co#rafî sınırlara dayalı savunmayı öngören stratej!k 
dü"ünceden, co#rafî sınırlara ba#lı olmayan güvenl!#e dayalı stratej!k dü"ünceye 
dönülmes!n! gerekl! kılmı"tır. Bu, aynı zamanda geleneksel sava" anlayı"ından as!-
metr!k sava" anlayı"ına geç!" anlamına da gelmekted!r.

Özgürlükler!n engellenmes!, !deoloj!k kutupla"ma, gel!r da#ılımındak! ada-
lets!zl!kler, yolsuzluklar ve salgın hastalıklar b!rçok ülkey! karga"a ve üm!ts!zl!#e 
sürüklemekte, terör!zm!n ye"ermes! !ç!n uygun ko"ullar olu"turmaktadır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye’n!n çevres!nde, F!l!st!n-$sra!l uzla"mazlı#ı, Irak ve Afgan!stan g!b! 

kr!z bölgeler!, ülkem!z!n güvenl!#!n! yakından !lg!lend!rmekted!r.



Bu çerçevede, b!l!nd!#! g!b!, dünyada demokras!y! daha gen!" alanlara yay-
mak amacından hareket ed!ld!#! bel!rt!lerek “Gen!" Ortado#u ve Kuzey Afr!ka” ya 
da “Büyük Ortado#u Tasarımı” adı altında, uzun dönemde bölgeye demokras! ve 
özgürlük götürece#! öne sürülen g!r!"!mler tartı"maya açılmı"tır.

Öncek! konu"malarımda bu konudak! görü"ler!m! ayrıntılı b!ç!mde d!le ge-
t!rd!#!m !ç!n, önem! neden!yle yalnızca b!r noktanın altını yen!den ç!zmekle yet!-
n!yorum.

Tasarım bahanes!yle Türk!ye’y! model ülke olarak göstermek, Türk!ye !ç!n 
“$slam Cumhur!yet!” tanımlamasını get!rmek ya da “Ilımlı $slam” g!b! anlamsız 
b!r model! önce Türk!ye !ç!n öngörmek yers!zd!r ve asla kabul ed!lemez. (CHP 
sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye, cumhur!yet!n kurulu"uyla b!rl!kte, 81 yıl önce s!yasal rej!m!n! seç-
m!"t!r. Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!n!n rej!m!, Atatürk !lke ve devr!mler! !le Ata-
türk m!ll!yetç!l!#!ne ba#lı, la!k, demokrat!k, sosyal b!r hukuk devlet! temel!nde 
yapılanan, aydınlanmacı ve ça#da" b!r !çer!#e sah!pt!r.

$ster “ılımlı”, !ster “köktenc!” olsun, d!n devlet! !le demokras!n!n ba#da"ması 
olanaksızdır ve bu !k! rej!m!n yan yana get!r!lmes! tar!he ve b!l!me ters dü"mekte-
d!r. (CHP sıralarından Alkı#lar) 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Devlet!n anayasal düzen!n!n, ulusal varlı#ının, bütünlü#ünün, uluslararası 

alandak! çıkarlarının ve hukukunun her türlü !ç ve dı" tehd!tlere kar"ı korunması 
ve kollanması olarak tanımlanan ulusal güvenl!k kavramı, ülkem!zde, her dönem-
de oldu#u g!b! bugün de önem!n! sürdürmekte ve bu konuda duyarlı olunmasını 
gerekt!rmekted!r. Ulusal güvenl!#!n sa#lanması, devlet!n aslî görev!d!r. Ulusal gü-
venl!k, devlet!n sonsuza kadar var olmasını, b!reyler!n güvenl!#!n! ve ulusun gö-
nenc!n! sa#lamakla yakından !lg!l!d!r. 

Ça#ımızda b!r ülken!n güvenl!#!, çevres!ndek! ülkeler!n gönenç ve güven-
l!#!yle do#rudan ba#lantılıdır. Bu nedenle, Türk!ye’n!n ulusal güvenl!k, !ç, dı", 
ekonom!k ve ulusal savunma pol!t!kaları b!rb!r!yle !l!"k!l!, uyumlu ve e"güdümlü 
olarak yürütülmekted!r. Türk!ye, ulusal güvenl!#!n!, uluslararası toplumla b!rl!kte 
davranarak güçlend!rmekted!r. 

11 Eylül sonrası, devlet!m!z!n ulusal güvenl!#! !le uluslararası güvenl!k ara-
sındak! !l!"k!, her zamank!nden daha fazla önplana çıkmı"tır. Türk!ye, !ç!nde bu-
lundu#u jeopol!t!k ortamda çok yönlü, karma"ık ve de#!"ken !ç ve dı" güvenl!k 
sorunlarıyla kar"ı kar"ıyadır. Uluslararası gel!"meler, Türk!ye’y! so#uk sava" döne-
m!n!n “kanat ülkes!” konumundan, uluslararası jeopol!t!k ortamın tam merkez!ne 
kaydırmı"tır.

Ulusal güvenl!#!m!z!n öngördü#ü !lke ve hede%er "öyle bel!rleneb!l!r:
- Ülken!n özgürlü#ü, ba#ımsızlı#ı, b!rl!k ve beraberl!#! !le bölünmez bütün-

lü#ünün korunması,
- Güçlü b!r demokras!, ekonom! ve savunmaya sah!p olunması,
- Anayasal düzen!n, de#erler!n ve kurulu"ların a"ındırılmasına neden olun-

maması,



- Halkın huzur, gönenç ve güvenl!#!n!n sa#lanması,
- Türk!ye ve çevres!nde demokras!, !nsan hakları ve serbest ekonom!ye daya-

nan sürekl! b!r barı", !st!krar ve güven ortamının olu"turulması,
- D!#er ülkelerle dostluk ve !tt!fak !l!"k!ler!n!n gel!"t!r!lmes!,
- D!n, e#!t!m ve ulusal güvenl!k konularının s!yasetüstü kalması.
Bugüne kadar, toprak bütünlü#üne, anayasal düzen!ne, tek!l devlet yapısına, 

!st!krarına, b!rl!k ve beraberl!#!ne yönel!k !ç ve dı" tehd!tlere kar"ı sava"ımını ba"a-
rıyla sürdüren Türk!ye’n!n, bunu, sonsuza kadar etk!n b!ç!mde yürütece#!ne olan 
!nancımız sonsuzdur. Ulusal güvenl!#!m!z, Türk!ye Cumhur!yet!n!n tek!l yapısının 
ve devlet!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bütünlü#ünün temel ta"larını olu"turan 
“la!kl!k” ve “Atatürk m!ll!yetç!l!#!” !le do#rudan ba#lantılıdır. 

D!n sömürüsünü temel araç olarak kullanan ve Türk toplumunun cumhur!yet 
dönem!nde elde ett!#! tüm ça#da" kazanımları yok etmey! hede%eyen !rt!caî ha-
reket, demokrat!k, la!k ve sosyal b!r hukuk devlet!n! öngören anayasal düzen!m!z 
!ç!n öncel!kl! tehd!t olma n!tel!#!n! sürdürmekted!r. 

D!n !st!smarcılı#ı, b!r yandan anayasal düzen!m!ze ve demokrat!k gel!"!m!m!-
ze, d!#er yandan $slam d!n!ne büyük zarar vermekted!r. Ça#da" b!r ulus olmanın 
b!l!nc! !ç!nde, !rt!caın ülke gündem!nden çıkarılması !ç!n sava"ım kararlılıkla sür-
dürülmel!d!r. (CHP sıralarından Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Uluslararası toplum !ç!n en büyük tehl!key! olu"turan terör!zmle Türk!ye b!-

r!nc! elden ve uzun süred!r kar"ı kar"ıya bulunmaktadır. Bölücü terör örgütü, gerek 
yurt !ç!nde gerek yurt dı"ında tehd!t olu"turmayı sürdürmekted!r. 

Bölücü terör örgütünün Irak’ın kuzey!ndek! varlı#ı sona ermed!kçe, bölgede-
k! Türk mevcud!yet!n!n etk!n b!ç!mde sürdürülmes!, ülkem!z!n güvenl!#! yönün-
den gerekl!d!r.

Bugün, uluslararası b!r n!tel!k kazanmı" olan terörle küresel sava"ıma Türk!-
ye tam destek vermekted!r. Aslında, B!rle"m!" M!lletler kararları çerçeves!nde bu 
husus, uluslararası b!r yükümlülüktür. Ayrıca, 1546 sayılı B!rle"m!" M!lletler Gü-
venl!k Konsey! Kararı da, Irak’tak! çokuluslu güce terör!st hareketler!n önlenmes! 
ve caydırılması görevler!n! verm!"t!r. 

Buna kar"ın, Irak’ın kuzey!nde s!lahlı varlı#ını sürdüren bölücü örgüte kar"ı 
ABD’n!n ve Irak’tak! çokuluslu gücün harekete geçmemes!, hem Türk-ABD dost-
lu#u ve müttef!kl!#! hem de terörle uluslararası sava"ım yükümlülükler! yönünden 
çel!"k! olu"turmaktadır. 

Güvenl!k güçler!m!z!n terörle sava"ımdak! etk!nl!#!n! ve Türk Halkının bu 
sava"ıma deste#!n! takd!rle kaydetmek !st!yorum. 

Türk!ye Cumhur!yet!n!n varlı#ına, bölünmez bütünlü#üne yönelen terör 
tehd!d!ne kar"ı kahramanca sürdürülen sava"ımda ya"amını y!t!ren "eh!tler!m!z!, 
kamu görevl!ler!m!z! rahmetle anıyor, gaz!ler!m!z! gönül borcuyla yen!den selam-
lıyorum. (Alkı#lar) 



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ulusal ve uluslararası güvenl!#! etk!leyen çok yönlü as!metr!k tehd!t ve r!sk-

ler!n olu"turdu#u b!r !st!krarsızlık bölges!nde yer alan Türk!ye’n!n, gelece#!n! ve 
ulusal çıkarlarını korumak üzere, olası r!sk ve tehd!tler! zamanında algılayacak ön-
lemler! alması, caydırıcı ve dı"pol!t!kasını desteklemeye yeterl! b!r s!lahlı gücü de 
elde bulundurması gerekmekted!r. De#!"en dünya ko"ulları ve ortaya çıkan yen! 
görevler!n özell!kler! d!kkate alınarak S!lahlı Kuvvetler!m!z!n modern ve etk!n b!r 
yapıya kavu"turulması ya"amsal önemded!r. 

Türk!ye’n!n bölgesel b!r güç olarak etk!nl!#!n!n artırılmasında bel!rley!c! 
ö#elerden b!r! de S!lahlı Kuvvetler!m!z!n yüksek teknoloj!ye dayanan, d!nam!k ve 
kend!ne yeterl! b!r ulusal savunma sanay!!yle desteklenmes!d!r. Bu açıdan, ulusal 
savunma sanay!m!z!n Türk S!lahlı Kuvvetler! gereks!n!mler!n! destekleme oranı-
nın yeterl! düzeye çıkarılması !ç!n gerekl! önlemler!n alınmasını önemsed!#!m! 
bel!rtmek !st!yorum. Bunun, ülkem!z sanay!!n!n gel!"!m!ne de büyük katkısının 
olaca#ı ku"kusuzdur. 

Her zaman ça#da"lı#ın ve !ler!c!l!#!n s!mges! olan S!lahlı Kuvvetler!m!z!n, ana 
s!lah s!stemler!n!n sa#lanmasında ekonom!k güçlükler! d!kkate alarak yen! önce-
l!kler bel!rlemes! suret!yle gösterd!#! özver!l! davranı" her türlü övgüye de#er. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
$ç!nde bulundu#umuz yıl, dı"pol!t!ka yönünden son derece öneml! gel!"mele-

re sahne olmaktadır. Bu hareketl! dönem! ba"arılı b!ç!mde tamamlayıp, ülkem!z!n 
dı" !l!"k!ler!ne daha da güç kazandırmayı amaçlıyoruz. Türk!ye’n!n kalkınmasına 
yardımcı olacak bölgesel ve uluslararası ko"ulların olu"masına katkı sa#lamak, te-
mel hedef!m!zd!r. 

Yakın çevrem!z ba"ta olmak üzere, genelde uluslararası ortamda barı", !st!k-
rar ve gönenc!n egemen kılınması, b!r d!lek ya da özlem olmanın ötes!nde, ulusal 
çıkarlarımızın da gere#!d!r. Gerek bölgem!zde gerek uluslararası !l!"k!lerde ya"a-
nan de#!"!m, ülkem!z! yen! fırsatlar ve tehl!kelerle kar"ı kar"ıya bırakmaktadır. 
Kar"ımıza çıkan yen! fırsatları de#erlend!rmek, ulusumuzun !st!krar ve gönenc!n! 
etk!leyeb!lecek tehl!kelere gö#üs germek amacıyla, köklü dı"pol!t!ka gelene#!m!z!, 
günümüzün gerçekler! ve gereks!n!mler!yle ba#da"tırmayı öngören b!r s!yasayı ya-
"ama geç!rmel!y!z.

Ba"ka b!r dey!"le, b!r yandan cumhur!yet!m!z!n dı"pol!t!kasının dayandı-
#ı !lkeler! özenle korurken, d!#er yandan yo#un b!r de#!"!m ya"anan ça#ımızın 
ko"ullarına uyum göstermen!n en akılcı yol olaca#ına !nanıyoruz. Bu ba#lamda, 
dı"pol!t!kamızda sürekl!l!k gösteren, gerçekç!l!k, barı"çılık, tutarlılık, sa#duyu ve 
uluslararası hukuka saygı g!b! !lkeler!m!z!, !nandırıcı ve etk!l! b!ç!mde yürütürken, 
aynı zamanda ça#da" de#erler! payla"an ve yayan b!r anlayı"ı desteklemel!y!z. Bu, 
dura#an b!r s!yasa yer!ne, özen! elden bırakmayan, g!r!"!mc! ve ön alan b!r yakla-
"ımla, çok yanlı ve çok bölgel! b!r temelde sa#lanab!lecekt!r. Ekonom! ve savunma 
alanlarındak! gücümüze ek olarak, demokrat!k ve la!k yapımız ve dı"pol!t!kada !z-
led!#!m!z çözümden yana yakla"ımlar, ülkem!z!n saygınlı#ına ve etk!nl!#!ne büyük 
katkı yapmaktadır. 



Çevrem!zde ya"anmakta olan k!m! sorunların ülkem!ze olumsuz yansıma-
larının olanaklar ölçüsünde denet!m altında tutulması, kom"ularımızla yapıcı ve 
dostça !l!"k!ler kurulması yönünden sev!nd!r!c!d!r. Bu sonucun alınmasında, hal-
kımızın ve onu tems!len Yüce Mecl!s!m!z!n dı"pol!t!kamıza verd!#! deste#!n ve bu 
pol!t!kanın gel!"t!r!lmes!nde oynadı#ı rolün, ku"kusuz büyük katkısı bulunmakta-
dır. 

Bu fırsattan yararlanarak, son dönemde, dı" !l!"k!ler!m!z kapsamında sıkça 
sözü geçen k!m! ülke ve bölgelere yönel!k yakla"ımımıza b!r kez daha de#!nmek 
!st!yorum. 

Avrupa B!rl!#!ne üyel!k sürec!m!zde öneml! b!r a"amaya gelm!" bulunuyoruz. 
Avrupa B!rl!#! üyel!#!m!z, evrensel de#erler! ve yüksek ya"am ko"ullarını s!mgele-
mekte, Atatürk’ün amaçladı#ı “ça#da" uygarlık düzey!”ne ula"ma do#rultusundak! 
en öneml! toplumsal tasarının ya"ama geç!r!lmes! anlamını ta"ımaktadır. Avrupa 
B!rl!#!ne üyel!#!n, aynı zamanda, ülkem!z!n çokpart!l!, la!k ve demokrat!k s!yasal 
yapısının ek güvences! olaca#ını ve ülkem!z!n her türlü a"ırılı#a kar"ı korunmasını 
güçlend!rece#!n! dü"ünüyoruz. 

Son dönemde, temel hak ve özgürlükler, demokras!, hukukun üstünlü#ü ve 
!nsan hakları alanlarındak! düzenlemeler! güçlend!ren ve güvence altına alan kap-
samlı anayasa ve yasa de#!"!kl!kler! gerçekle"t!r!lm!"t!r. Uygulamanın daha da !ler! 
götürülmes! yönündek! kararlılı#ımızı ve yetene#!m!z! de açıkça ortaya koymu" 
bulunmaktayız. B!r yandan Avrupa B!rl!#!yle üyel!k görü"meler!n!n ba"laması !ç!n 
gerekl! s!yasal ölçütler! yer!ne get!rmey! amaçlarken, öte yandan, Türk Ulusunun, 
ça#da" ve modern b!r toplum olma yönündek! beklent!ler!n!n kar"ılanması, bu 
kapsamlı de#!"!m sürec!nde b!ze yön göstermey! sürdürmekted!r. 

Türk Ulusunun büyük ço#unlu#u, Avrupa B!rl!#!ne üyel!kten yanadır. Bu, 
aynı zamanda, !nsan haklarına ve hukuk devlet! !lkes!ne dayalı ça#da" demokras!ye 
tüm kurum ve kurallarıyla sah!p olma !ste#!n! de ortaya koymaktadır. 

Geçt!#!m!z ha'a Brüksel’de yapılan açıklamaları d!kkatle !zleyen Türk Ulusu-
nun Avrupa B!rl!#!nden beklent!s!, yansız ve hakça b!r de#erlend!rmed!r. Avrupa 
B!rl!#! Kom!syonunun önümüzdek! günlerde yayınlayaca#ı $lerleme Raporunda, 
gerçekle"t!r!len kapsamlı reformların nesnel b!ç!mde de#erlend!r!lmes!n!, d!#er 
adaylar !ç!n yapıldı#ı g!b!, görü"meler!n b!r an önce ba"latılmasına yönel!k açık ve 
net b!r öner!ye yer ver!lmes!n! bekl!yoruz.

S!yaset ve ekonom! alanlarında ça#ımızın en ba"arılı bütünle"me g!r!"!mle-
r!nden b!r! olan Avrupa B!rl!#!, aynı zamanda b!r !st!krar ve barı" alanını da s!mge-
lemekted!r. Bu B!rl!#!n, bell! b!r co#rafyayla sınırlanmayan küresel b!r de#er !fade 
etmes!ne Türk!ye’n!n üyel!#!n!n yapaca#ı katkılar açıktır.

Avrupa B!rl!#!n!n Türk!ye !le üyel!k görü"meler!ne ba"laması ve bu sürec!n 
sonunda Türk!ye’n!n üyel!#!, Ortado#u bölges!ne ve gen!" anlamda, $slam dünya-
sına ver!leb!lecek en öneml! !let!d!r. Bu !let!, demokras!, !nsan hakları, hukukun 
üstünlü#ü g!b! de#erler!n evrensel oldu#unu, günümüzde toplumları ayıran ç!z-
g!ler!n, uygarlıklar ve d!nler arasından de#!l, bu de#erler! ben!mseyenler !le be-
n!msemeyenler arasından geçt!#!n!, Batı !le $slam dünyasının bu de#erler temel 
alınarak kucakla"ab!lece#!n! ortaya koyacaktır.



Ancak, gel!nen bu a"amada, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne üyel!#! konusunda, 
Avrupa B!rl!#! üyes! ülkeler!n !çtenl!kler!n! sınamamız gerek!rken, kend! yanlı"-
larımızı düzeltmek !ç!n zaman kaybed!p bedeller ödememel!, Türk!ye’n!n Avrupa 
B!rl!#! dı"ında tutulmasını !steyenler!n eller!n! güçlend!rmemel!y!z. (Alkı#lar)

Öncel!kl! dı"pol!t!ka hedef!m!z! olu"turan Avrupa B!rl!#! üyel!#!m!z kadar 
önem verd!#!m!z b!r d!#er temel ö#e, Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle !l!"k!ler!m!z-
d!r. Bugünkü uluslararası düzen !ç!nde en etk!l! güç konumundak! Amer!ka B!r-
le"!k Devletler!yle !l!"k!ler!m!z, kar"ılıklı yarar ve erg!nl!#!n! kanıtlamı" b!r mütte-
f!kl!k ve dostluk temel!nde yürütülmel!d!r. Ba"kan Bush’un NATO Doru#u önce-
s!nde ülkem!ze yaptı#ı resmî z!yaret, bu hususun kar"ılıklı olarak do#rulanmasına 
olanak tanımı"tır.

Türk!ye !le Amer!ka B!rle"!k Devletler! arasındak! !l!"k!ler!n ortak yarar te-
mel!nde ve stratej!k ortaklık anlayı"ına dayanması, k!m! zaman bel!reb!lecek görü" 
ayrılıklarının daha kolay a"ılmasını sa#lamaktadır. $k! ülke arasında Balkanlardan 
Ortaasya’ya uzanan gen!" b!r co#rafyada yapılan !"b!rl!#!n!n, bölgesel barı" ve !st!k-
rara katkı yapan b!r !çer!kte gel!"mes! sev!nd!r!c!d!r. 

Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n, üyes! oldu#umuz Kuzey Atlant!k $tt!fakı 
ba#lamında üstlend!#! !"lev!n, Avrupa ve dünya güvenl!#! !ç!n vazgeç!lmez gör-
dü#ümüz Atlant!kötes! ba#ın korunması yönünden de k!l!t önem! bulunmaktadır. 
NATO, kapsamlı güvenl!k anlayı"ı ve güvenl!#!n bölünmezl!#! !lkes! çerçeves!nde, 
ça#a ayak uydurarak !nsanlık tar!h!n!n en ba"arılı !tt!fakı olmu"tur.

Geçt!#!m!z Haz!ran ayında ev sah!pl!#!n! üstlend!#!m!z NATO Doru#unda, 
bu kararlılık b!r kez daha vurgulanmı", !tt!fakın küresel ve bölgesel gerçekler do#-
rultusunda ve var olan duyarlılıkları d!kkate alarak hareket etmekte oldu#u orta-
ya konulmu"tur. NATO gen!"lemekte, gen!"led!kçe salt b!r askerî !tt!fak olmanın 
ötes!nde !st!krar yaratıcı b!r ö#e olarak güçlenmekte, bu kapsamda Türk!ye’n!n de 
!tt!fak !ç!nde üstlend!#! !"levler gel!"mekted!r.

Avrupa’nın güvenl!k alanında sa#lamaya çalı"tı#ı gel!"mey! destekl!yor, bu 
gel!"men!n NATO’nun Atlant!kötes! topluma sa#layageld!#! kazanımları a"ındır-
madan korumasını katkılarımızla sürdürmey! !st!yoruz.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Dı"pol!t!kamızın temel ta"larından b!r!n! olu"turan, kom"ularımızla !y! !l!"k!-

ler kurma çabalarımızın, her geçen yıl daha da öneml! sonuçlar vermekte oldu#u-
nu mutlulukla gözleml!yoruz. Ülkem!z!n güven!l!r ve ortaklı#ı aranır b!r bölgesel 
güç olarak algılanması, kom"ularımızla daha olumlu !l!"k!ler gel!"t!rmem!ze ola-
nak tanımaktadır.

Müttef!k olmanın yanı sıra, Avrupa B!rl!#! üyel!#!m!z aracılı#ıyla yakın ortak 
olmayı da hede%ed!#!m!z Yunan!stan’la !l!"k!ler!m!z! daha !ler! noktalara götür-
mek !ç!n gerekl! adımları atmaktayız. Ülkeler!m!z arasında kar"ılıklı saygı, güven 
ve dostluk temel!nde gel!"t!rmek !sted!#!m!z !l!"k!ler!n d!#er ülkelere örnek ola-
cak düzeye gelmes!n! umuyoruz. Yunan!stan’la !l!"k!ler!m!zde, !çtenl!k ve d!yalog 
vazgeç!lmez !k! ö#ey! olu"turmaktadır. Türk!ye, kurulan d!yalog aracılı#ıyla attı#ı 
daha !ler! adımların kar"ılıksız kalmayaca#ını dü"ünmekted!r.



Uluslararası !l!"k!lerde !çtenl!k ve d!yalo#un tüm sorunları a"maya yetmed!#! 
gerçe#! de gözardı ed!lmemel!d!r. Her türlü özver!de bulunmalarına, !çten b!r uz-
la"ma örne#! göstermeler!ne kar"ın, Türk!ye’n!n ve Kıbrıs Türkler!n!n Kıbrıs’tak! 
haklı davalarında hakça b!r noktaya varılamadı#ı da açıktır. (Alkı#lar)

Kıbrıs Türkler!, uzla"ma yanlısı !stençler!n!, demokrat!k süreçler sonucunda 
ve B!rle"m!" M!lletler !le Avrupa B!rl!#! de dah!l olmak üzere, uluslararası toplumun 
beklent!ler! ve deste#! do#rultusunda ortaya koymu"tur. &!md!, yıllardır uluslarara-
sı toplumu ters!ne !nandırmayı ba"armı" olan Rum tarafının barı" ve b!rle"meden 
kaçan tutumunda d!retmes! kar"ısında, Kıbrıs Türkler!n!n haksız yalıtılmı"lı#ına 
kes!n olarak son vermek, s!yasal dürüstlü#ün, hak ve adalete uygunlu#un b!r gere-
#!, uluslararası toplumun !nandırıcılı#ının ve tutarlılı#ının do#al sonucu olmalıdır. 
Kıbrıs Türkler!n!n bu yalıtılmı"lı#ının etk!ler!n! g!dermek amacıyla uluslararası 
alanda ba"latılmı" bulunan k!m! çalı"maların, beklent!ler! kar"ılayacak b!ç!mde, 
kısa süre !ç!nde tamamlanmasını umuyoruz.

Öte yandan, Türk!ye’n!n ben!mseyegeld!#! dostça ve yapıcı yakla"ım, Bulga-
r!stan ve Romanya g!b! kom"ularımızca kar"ılıksız bırakılmamaktadır. Bu ülkeler-
le, !k!l!, üçlü ve çok yanlı düzeylerde sürdürdü#ümüz yo#un !l!"k!ler, ulusal çıkar-
larımız kadar, bölge !st!krarına da h!zmet etmekted!r. Son olarak, Bulgar!stan ve 
Romanya’nın NATO $stanbul Doru#una yen! müttef!kler!m!z olarak katılmaları, 
bu ülkeler! b!ze yakınla"tıran !l!"k!ler!n daha da der!nle"ece#!n!n güzel b!r !"aret!n! 
olu"turmu"tur.

Büyük önem verd!#!m!z, Rusya Federasyonuyla aramızdak! d!yalog ve !"b!r-
l!#!n!n ula"mı" oldu#u a"ama mutluluk ver!c!d!r. Kar"ılıklı t!caret!m!z, ekonom! 
alanındak! yatırımlar ve tur!st sayısı g!b! ver!lere göz atmak b!le ülkeler!m!z ara-
sındak! ba#ların ne derece çe"!tlend!#!n! ve güçlend!#!n! görmek !ç!n yeterl!d!r. 
Türk!ye ve Rusya’nın !lg! duydukları, !"b!rl!#! yapab!lecekler! ve !st!krara yardımcı 
olab!lecekler! co#rafî alanlar yönünden de b!r örtü"me bulunmaktadır. Özell!kle 
Avrasya’da bölgesel !"b!rl!#!ne !vme kazandırılmasında, Rusya Federasyonu, Tür-
k!ye !ç!n k!l!t ülke konumundadır. Ülkeler!m!z!n bu co#rafyada b!rl!kte hareket 
etmes!n!n yararına !nanıyoruz.

Kar"ılıklı ba#ımlılık ve bölgesel !"b!rl!#!n! !st!krar yaratan b!r ö#e olarak gören 
Türk!ye, bunun Karaden!z bölges!nde seferber ed!lmes! !ç!n öncü b!r rol oynamak-
tadır. Ekonom!k !"b!rl!#!n!n yanı sıra, özell!kle kıyıda" ülkelerle güvenl!k alanında 
da !"b!rl!#! olanaklarını gel!"t!rmektey!z.

Bölgedek! öneml! dostumuz Ukrayna’yla !l!"k!ler!m!z! her alanda gel!"t!rme 
çabalarımız sürmekted!r. $k! ülke arasında bu amaçla !mzalanan Eylem Planının 
ya"ama geç!r!lmes!, bölgedek! öncel!kler!m!zden b!r!d!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Güney Ka)asya’da kalıcı !st!krar, güvenl!k ve gönenc!n olu"turulması Türk!ye 

yönünden ya"amsal önem ta"ımaktadır. Türk!ye, bölge ülkeler!n!n !st!krara kavu"-
ması, donmu" sorunların ve çatı"maya yol açma olasılı#ı bulunan uyu"mazlıkların 
barı"çı yollarla çözümlenmes! ve bölgesel !"b!rl!#!n!n kök salması !ç!n el!nden ge-
len katkıyı yapmaktadır. Karde" ülke Azerbaycan’ın esenl!#e ula"ması, öte yandan 
çalkantılı b!r dönem! ger!de bırakan kom"u Gürc!stan’ın sorunlarını sa#duyu !ç!n-



de demokrat!k yollardan a"ması !ç!n, bugüne kadar oldu#u g!b! bundan sonra da 
destek vermey! sürdürece#!z. 

Azerbaycan ve Gürc!stan’la ortaklı#ımızın güzel b!r s!mges!n! olu"turan Bakû-
T!%!s-Ceyhan petrol boru hattının, öngörüldü#ü g!b!, gec!kmeks!z!n 2005 yılında 
tamamlanması temel hede%er!m!zden b!r!d!r. 

Ermen!stan’la aramızdak! !l!"k!ler!n bugüne kadar normalle"t!r!lememes!n!n 
nedenler!, Yüce Mecl!s!n de#erl! üyeler!nce b!l!nmekted!r. Ermen!stan’ın s!yasaları-
nın yarattı#ı bu durumun a"ılarak, Güney Ka)asya’dak! !"b!rl!#! halkasının tamam-
lanması Türk!ye’n!n !çten !ste#!d!r. Bunun !ç!n yapılması gereken, Ermen!stan’ın, 
bölges!nde !y! kom"uluk ve uluslararası hukuk !lkeler!yle uyumlu, uzla"ma !sten-
c!n! önplana çıkaran b!r dı" s!yasa !zlemes!d!r. Bu yönde atılacak olumlu adımlara, 
Türk!ye’n!n de aynı b!ç!mde kar"ılık verece#! ku"kusuzdur. Türk!ye’ye kar"ı açık, 
önyargısız ve dostça s!yasa !zleyen her ülke kazançlı çıkmaktadır. Ermen!stan’ın bu 
anlayı"la hareket etmes!n! umuyoruz. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
D!#er kom"ularımızla !l!"k!ler!m!z!n olumlu yönde gel!"t!r!lmes! de dı"pol!-

t!ka öncel!kler!m!zden b!r!n! olu"turmaktadır. Bu ba#lamda, $ran’la son yıllarda 
daha yakın ve yapıcı !l!"k!ler kurmak !ç!n !çten b!r çaba !ç!nde olduk. $l!"k!ler!m!z!, 
!y! kom"uluk, !ç!"ler!ne karı"mama ve kar"ılıklı saygı temel!nde yürütme !ste#!m!z 
sürmekted!r. 

$ran’la !k!l! ve çok yanlı düzeyde sürdürdü#ümüz !l!"k!ler, ülkeler!m!z ara-
sındak! gen!" olanakların daha etk!n b!ç!mde de#erlend!r!lmes! !stenc!m!z! yan-
sıtmaktadır. Bu olanakların ya"ama geç!r!lmes!, $ran’ın, gerek Türk!ye’n!n güven-
l!#!ne gerek bölgedek! !st!krara katkı yapacak s!yasalar !zlemes!yle kolayla"acaktır. 
Bu öneml! kom"umuzla yapıcı !l!"k!ler gel!"t!rmeye ve böylel!kle $ran’ı !lg!lend!ren 
bölgesel ve uluslararası duyarlılıkların tüm tara%arca daha !y! anla"ılmasına çaba 
göster!yoruz.

Kom"umuz Irak’tak! gel!"meler ülkem!z! yakından !lg!lend!rmeye devam et-
mekted!r. $rak’ta var olan güvenl!k ko"ullarından ülkem!z de do#rudan etk!len-
mekted!r. $rak’a ta"ımacılık yapan ve müteahh!tl!k h!zmetler! götüren "!rketler!m!-
z!n personel!n!n ya"amlarını y!t!rmes!nden büyük üzüntü duyuyoruz. A!leler!n!n 
acılarını payla"ıyoruz. $lg!l! makamlarımız, yurtta"larımızın can ve mal güvenl!#!-
n!n en etk!n b!ç!mde korunmasını sa#layacak önlemler!n alınması yönünde özenle 
çaba göstermekted!r. 

Irak’ta s!yasal sürec!n en öneml! a"amalarından b!r! ger!de bırakılmı", ege-
menl!k Iraklılara devred!lm!"t!r. Egemenl!#! devralan Irak Geç!c! Yönet!m!n!n 
önünde son derece çet!n görevler ve yo#un b!r gündem bulunmaktadır. Güvenl!k 
ve düzen!n sa#lanması, Irak’ı olu"turan gruplar arasında ulusal b!r uzla"ının teme-
l!n!n atılması, Ocak 2005’te düzenlenmes! planlanan genel seç!mler!n hazırlıkları, 
önümüzdek! dönem!n temel öncel!kler! arasında yer almaktadır. Geç!c! hüküme-
t!n, yasallı#ının asıl kayna#ının tüm Iraklılar oldu#unun b!l!nc!yle hareket ederek, 
bu güç dönem! ba"arıyla atlatması en !çten d!le#!m!zd!r.

Türk!ye, demokrat!k, toprak bütünlü#ü ve ulusal b!rl!#! korunmu" ve gönenç-
l! b!r Irak hedef! do#rultusunda hareket etmey! sürdürecekt!r. Bu ba#lamda, Irak’a 



!nsanî ve tekn!k yardımlarımız ve !k!l! t!caret!m!z! gel!"t!rmeye yönel!k çabaları-
mız artarak sürecekt!r. Çok tara%ı düzeyde de, bugüne kadar öncü rol üstlend!-
#!m!z Irak’ın !st!krarını, ülke bütünlü#ünü ve yen!den yapılanmasını temel alan 
etk!n s!yasaları sürdürece#!z.

Irak’a yönel!k yakla"ımımıza tüm Iraklıları kucaklayan b!r s!yasa yön ver-
mekted!r. Yen! Irak’ın, demokrat!k ve hakça b!r düzene kavu"ması ve toplumun 
tüm gruplarının s!yasal ve ekonom!k yapıda hak ett!#! yer! almaları, ülken!n uzun 
er!ml! !st!krarı !ç!n vazgeç!lmezd!r. Uzla"ma, toplumsal uyum ve dayanı"ma, tek 
tara%ı üstünlük sa#lamaya yönel!k s!yasaların önüne geçmel!d!r. Bunlar, uluslara-
rası toplum kadar, ülkedek! farklı grupların uzun yıllar !ç!nde çıkarmı" olmaları 
gereken sonuçlardır. 

Bu çerçevede, Türk!ye olarak soyda"larımız Türkmenler!n durumuna önem 
vermem!z do#al kar"ılanmalıdır. Irak halkını olu"turan üçüncü büyük grup olan 
Türkmenler, nüfus büyüklükler!, yüksek e#!t!m düzeyler! ve “Iraklı” k!ml!#!ne sa-
h!p çıkan s!yasal b!l!nçler!yle, Irak’ın gelece#!ne olumlu katkılarda bulunab!lecek-
lerd!r. Demokrat!k s!yasal sürec!n bundan sonrak! a"amalarında, Türkmenler!n bu 
özell!kler!yle uyumlu n!tel!k ve n!cel!kte tems!l ed!lmeler!n! umuyoruz. (Alkı#lar) 
Öte yandan, Irak’ın tümünün gelece#! yönünden duyarlılık ta"ıdı#ını dü"ündü-
#ümüz b!r konu, Kerkük’ün gelece#!d!r. Kerkük’ün herhang! b!r etn!k gruba mal 
ed!lmes! çabalarının yaratab!lece#! huzursuzluklar, yalnızca bu !lle sınırlı kalmaya-
cak, Irak’ın genel!ne yayılan b!r !ç karga"ayı ve sonuçları önceden kest!r!lemeyecek 
bölgesel !st!krarsızlı#ı tet!kleyeb!lecekt!r. (Alkı#lar)

Irak ba#lamında büyük önem verd!#!m!z b!r d!#er konuya da de#!nmek !s-
t!yorum. Bugün kullandı#ı adı ne olursa olsun, terör örgütü PKK’nın Irak’ta her-
hang! b!r b!ç!mde sı#ınak bularak sınırlarımıza sızmasını görmezl!kten geleme-
yece#!m!z! özell!kle vurgulamak gerek!r. $rak’tak! gel!"melerden yararlanılarak, 
ülkem!ze yönel!k terör eylemler!n!n yen!den ba"latılmasına !z!n vermeyece#!m!z 
açıktır. Konu"mamın ba"ında da bel!rtt!#!m g!b!, stratej!k orta#ımız ve müttef!k!-
m!z Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n bu konudak! yükümlülükler!n! yer!ne get!r-
mes!n! bekl!yoruz. Ayrıca, egemenl!#!n! devralan Irak’ın, kom"uluk ve uluslararası 
sorumluluklarına uygun davranarak, bu örgütün ülkes!ndek! varlı#ına son vermek 
!ç!n gerekl! adımları ataca#ına !nanıyoruz. 

Son yıllarda g!tt!kçe gel!"en Türk!ye-Sur!ye !l!"k!ler!, ülkem!z!n yapıcı yakla-
"ımının yararlarını ortaya koymaktadır. Kar"ılıklı z!yaretler ülkeler!m!z arasında-
k! güven! artırmakla kalmayıp, halklarımızın dostluk ve karde"l!k duygularını da 
pek!"t!rmekted!r. Sayın Be"ar Esad’ın bu yılın ba"ında ülkem!ze gerçekle"t!rd!#! 
z!yaret, b!r !lk olu"turmu"tur. Sur!ye’yle s!yaset, ekonom! ve kültür alanlarında-
k! !l!"k!ler!m!z! !lerlett!kçe, bölgedek! barı" ve !st!krar arayı"ına da destek verm!" 
olaca#ımızı dü"ünüyoruz. Sur!ye’n!n ba"ta Batı olmak üzere, tüm ülkelerle normal 
!l!"k!ler kurması, Türk!ye’n!n de yararınadır. Sur!ye’y! bu yönde desteklemey! ve 
özend!rmey! sürdürece#!z.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ortado#u’nun Türk!ye !ç!n önem!, yalnızca kom"u oldu#umuz ülkelerle sı-

nırlı kalmamaktadır. Mısır, Suudî Arab!stan ve Ürdün dah!l, bölgedek! tüm Arap 
ülkeler!yle dostça !l!"k!ler gel!"t!rmek ve !l!"k!ler!m!z!n boyutlarını çe"!tlend!rmek 



dı"pol!t!kamızın öncel!kl! hede%er! arasındadır. $sra!l’le kurdu#umuz !l!"k!ler öne-
m!n! korumaktadır.

Ortado#u’ya gerçek ve kalıcı barı" ve !st!krarın gelememes!, öncel!kle sayısız 
ya"amın y!t!r!lmes! g!b! üzücü b!r sonuç do#urmaktadır. Ayrıca, bölgen!n s!yaset, 
ekonom! ve kültür alanlarında sundu#u gen!" olanakların bugünkü ku"akların 
yararına kullanılması da, ne yazık k! engellenm!" olmaktadır. Bu, Ortado#u’nun 
yazgısı olmamalıdır. Ortado#u’da normalle"me çok gec!km!" b!r gereks!n!md!r. 
Ülkem!z!n güvenl!#! ve kalkınması, bölgedek! olumsuz ortamdan etk!lenmekted!r. 
Türk!ye, ba"ta F!l!st!n-$sra!l uyu"mazlı#ı olmak üzere, bölgedek! sorunların çözül-
mes! !ç!n tara%arca !steneb!lecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Hareket nok-
tamız, barı" arayı"larına destek vermek ve uzla"maları cesaretlend!rmekt!r.

Türk!ye, !lg!l! tara%arla olu"turdu#u yakın ve dengel! !l!"k!ler!n!, bölgen!n çı-
karları do#rultusunda seferber etme kararlılı#ını bu nedenle açıkça ortaya koy-
mu"tur. $sra!l ve F!l!st!n yetk!l!ler! kadar, bu uyu"mazlı#ın çözümünde görev üst-
leneb!lecek bölge ülkeler! ve Batılı dostlarımızla da b!rl!kte hareket etmen!n sonuç 
verece#!ne !nanıyoruz. Bu ba#lamda, uluslararası toplumun deste#!n! alan Yol Ha-
r!tasının, sorunun çözümü !ç!n yol göster!c! n!tel!kte oldu#unu dü"ünüyoruz.

Öte yandan, gerek Ortado#u’da gerek daha gen!" b!r co#rafyayı tems!l eden 
$slam Konferansı Örgütü üyes! ülkelerde, s!yaset, ekonom! ve toplumsal alanlarda 
olumlu de#!"!me ve kalkınmaya duyulan gereks!n!m!n, halklar ve hükümetler dü-
zey!nde g!derek daha fazla kabul görmes! mutluluk ver!c!d!r. Türk!ye’n!n, bölgeye 
!l!"k!n fırsat buldukça d!le get!rd!#! v!zyon, daha açık, özgür, demokrat!k yapıla-
rın ya"ama geç!r!lmes!n!, !nsan hakları, hukukun üstünlü#ü, !y! yönet!"!m, kadın-
erkek e"!tl!#! g!b! !lkeler!n gözet!lmes!n!, bölgen!n ekonom! ve t!caret alanlarında 
sundu#u olanakların daha akılcı !"let!lmes!n! öngörmekted!r.

Bölgesel !"b!rl!#!n!n de#er!ne !nanan Türk!ye, $slam Konferansı Örgütünün de 
daha etk!n b!r örgüt durumuna get!r!lmes!n! desteklemekted!r. Haz!ran ayında ev-
sah!pl!#!n! yaptı#ımız $slam Konferansı Örgütü Dı"!"ler! Bakanları Konferansında 
Genel Sekreterl!#e Türk!ye’n!n adayının seç!lm!" olması, ülkem!z!n örgüt !ç!ndek! 
saygınlı#ını da göstermekted!r. Türk!ye, $slam Konferansı Örgütü !ç!ndek! etk!n ve 
yapıcı tutumunu sürdürerek, örgütün gerek üyeler!ne gerek tems!l ett!#! co#rafyaya 
daha fazla yarar sa#layan olanak ve yetene#e kavu"turulmasına çaba gösterecekt!r.

Dostluk ve karde"l!k !l!"k!ler!m!z bulunan Ortaasya ülkeler!, önümüzdek! dö-
nemde de Türk!ye’y! yanlarında bulacaktır. Kar"ılıklı saygı ve ortak çıkar temel!n-
de yürüyen bu !l!"k!ler, söz konusu ülkeler!n sorunlarının a"ılmasına, uluslararası 
toplumla bütünle"meler!ne yardımcı olacak b!r !çer!kte sürdürülmekted!r. Önü-
müzdek! ay Antalya’da düzenlenecek Türkçe Konu"an Ülkeler Sek!z!nc! Doru#u, 
katılımcı ülkeler arasındak! !l!"k!ler!n ve !"b!rl!#!n!n güçlend!r!lmes! !ç!n neler ya-
pılab!lece#!n!n de#erlend!r!lmes! olana#ını sa#layacaktır.

Türk!ye’n!n tar!hsel ve yakın ba#ları bulunan Afgan!stan’a vermekte oldu#u 
destek sürecekt!r. Bu ülken!n yen!den yapılanma sürec!n!n ba"arılı olması yolun-
dak! yardımlarımız, aynı zamanda uluslararası barı" ve !st!krara yapılan b!r yatı-
rımdır. Bu amaçla, !k!l! ve çok tara%ı düzeyde süren çabalarımız, dı"pol!t!ka önce-
l!kler!m!z arasında yer almaktadır. 



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Evrenselle"en de#erler ve küreselle"en dünyamızda, Türk!ye ölçe#!ndek! ve 

co#rafî konumundak! b!r ülken!n dı"pol!t!kasının çok boyutlu olması, genel söy-
lem!n ötes!nde b!r gereks!n!md!r. Türk dı"pol!t!kası, Atlant!kötes! ba#lar, Avrupa 
B!rl!#!ne tam üyel!k sürec!m!z ve yakın çevrem!zle !l!"k!lerle sınırlı de#!ld!r ve ol-
mamalıdır. 

Bunlara ek olarak, Afr!ka ve Lat!n Amer!ka ülkeler!yle olab!ld!#!nce yakın 
!l!"k!ler de gerekl!d!r. Bu kapsamda, Afr!ka ve Lat!n Amer!ka’ya açılım s!yasaları-
mız sürdürülmekted!r. 

Dı"pol!t!kamızda son yıllarda g!derek önem ve öncel!k kazanan b!r d!#er 
konu, Asya-Pas!f!k bölges!ndek! ülkelerle !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lmes! olmu"tur. 
21’!nc! Yüzyıl dünya ekonom!s!ne yön verecek !vmen!n bu bölgeden kaynaklana-
ca#ı sıkça d!le get!r!lmekted!r. 

Bölgen!n önem ve a#ırlı#ı, uluslararası s!yasal dengeler yönünden de bel!rg!n 
ölçüde artmaktadır. Bu nedenle, Asya-Pas!f!k bölges!ne yönel!k açılımımıza sürek-
l!l!k kazandırılması zorunludur. Bu ba#lamda, Japonya’da ba"arıyla gerçekle"t!r!len 
“Türk!ye Yılı”nın kazandırdı#ı !vmeyle, bu ülkeyle !l!"k!ler!m!z!n daha da gel!"t!r!l-
mes! !ç!n kar"ılıklı !stenç ortaya konulmu" ve yakın !l!"k!ler!m!z!n kültür ve toplum 
boyutu güçlend!r!lm!"t!r. Ayrıca, uzun er!ml! b!r bakı"la, bölgen!n öneml! gücü 
Ç!n Halk Cumhur!yet!yle aramızdak! olumlu !l!"k!ler! her alanda gel!"t!rmey!, !çe-
r!k yönünden zeng!nle"t!rmey! hede%emektey!z.

$k!l! !l!"k!ler!m!ze ek olarak, Türk!ye’n!n çok boyutlu bölgesel ve uluslararası 
s!yasalarının hareket alanlarından b!r!n! olu"turan uluslararası örgütlerdek! etk!n-
l!#!m!z artırılmalıdır. Dı"pol!t!kamızın çok yanlı düzeydek! varlı#ı güçlend!kçe ve 
uluslararası sorunların çözümüne bu kanalla yaptı#ı katkılar arttıkça, 2009-2010 
yılları !ç!n B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey! geç!c! üyel!#!m!z!n gerçekle"mes! 
kolayla"acaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye’n!n, Atatürk’ün gösterd!#! do#rultuda ça#da"la"ma ve Batı’ya yönel-

me hedef!, cumhur!yet!n kurulmasından bu yana süregelmekted!r. 
Türk!ye, sorunları bulunsa da, yurtta"larının yarınlara güvenle bakmasını 

sa#layacak olanaklara, en güç ko"ullarda akıl ve sa#duyuyla karar alma ve uygula-
ma b!l!nc!ne sah!pt!r. Bugün, Türk!ye, korudu#u ve ödün vermeden ya"attı#ı n!te-
l!kler!yle b!rçok ülke !ç!n örnek konumdadır.

Türk!ye Cumhur!yet!n!n ça#da" dünyada etk!n b!r ülke olarak öne çıkmasını 
sa#lamak, çocuklarımıza ve gençler!m!ze övünecekler! b!r ülke bırakmak, aydınlık 
yarınlar hazırlamak ortak sorumlulu#umuzdur. 

Türk!ye’n!n, genç, d!nam!k ve g!r!"!mc! nüfusu, köklü kurumları ve s!v!l top-
lum örgütler!yle, zeng!n kaynaklarını, b!r!k!mler!n! ve olanaklarını akılcı b!ç!mde 
de#erlend!rerek, 21’!nc! Yüzyılda çok daha !y! b!r düzeye ula"ab!lece#!nden ku"ku-
muz yoktur.

Ça#da"la"ma yönündek! !lerlemem!zde, devlet!n tekl!#!n!n, ulusun b!rl!#!n!n, 
ülken!n bölünmez bütünlü#ünün, güvenl!#!n!n, ba#ımsızlı#ının, demokrat!k, la!k 



ve sosyal hukuk devlet! yapısının korunması, halkının gönenc!n!n duyarlılıkla sa#-
lanması esas olmalıdır. 

Türk!ye, !ç!nde bulundu#u !lerleme yarı"ında es!n kayna#ını, her zaman ol-
du#u g!b!, Atatürk’ün !lke ve devr!mler!nden ve ulusumuzun kararlılı#ından ala-
caktır.

Yüce Mecl!s!m!z!n yen! yasama yılında da, ülke gelece#!n!n ve çıkarlarının 
korunmasındak! duyarlı görevler!n! kararlılıkla yer!ne get!rece#!ne !nanıyoruz.

Bu dü"üncelerle, hep!n!z! yen!den saygıyla selamlıyor, yen! yasama yılının 
ulusumuza kutlu olmasını d!l!yorum. (Ayakta Alkı#lar)



Y"rm" !k"nc" Dönem
Dördüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 2005 Cumartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Bülent Arınç
Kât!p Üyeler: Mehmet Dan!" (Çanakkale), Ya"ar Tüzün (B!lec!k)

 Cumhurba"kanı Ahmet Necdet Sezer

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
S!zler!, yen! yasama yılının ba"langıcında üstün ba"arı d!lekler!mle ve saygıyla 

selamlıyorum. 
Konu"mama ba"larken, Yüce Mecl!s!m!z!n 22’nc! Dönem Dördüncü Yasama 

Yılının açılı"ında s!zlerle b!rl!kte olmaktan duydu#um mutlulu#u bel!rtmek !st!-
yorum.

Atatürk’ün önderl!#!nde Kurtulu" Sava"ını yürüten ve Türk!ye Cumhur!yet!n! 
kuran, cumhur!yet!n özümsenmes!nde, Türk !nsanının onurlu, ça#da" b!r ya"am 
sürmes!nde yadsınamaz rol üstlenen Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 85’!nc! yılını 
kutlamanın gururunu ve co"kusunu ya"amaktayız.

Yüce Atatürk’ün gösterd!#! hede%ere ula"ma yolunda kararlılıkla !lerleyen 
Türk!ye’n!n bu süreçtek! en öneml! güvences!, cumhur!yete gönülden ba#lı, ulusal 
de#erler! tüm kaygı, beklent! ve çıkarların üzer!nde tutan, cumhur!yet!n aydınlık 
yarınlarına yürekten !nanan yurtta"larımız ve kurumlarımızdır.

Tar!h boyunca üstlend!#! onurlu görev!n! ba"arıyla yer!ne get!ren Türk!ye Bü-
yük M!llet Mecl!s!, geçm!"te oldu#u g!b! bugün ve gelecekte de cumhur!yet!n en 
öneml! güvenceler!nden olmayı sürdürecekt!r. 

Ça#da"la"ma atılımlarının sürdürülmes!, hukuk devlet! !lkes!n!n önündek! 
engeller!n kaldırılması, yöneten! ve yönet!lenler!yle tüm yurtta"larımızın demok-
rat!k de#erler! üstün tutmasıyla güçlü Türk!ye hedef!ne ula"aca#ımızdan ku"ku 
duymuyoruz. 

Yüce Mecl!s!m!z!n, her zaman oldu#u g!b!, çalı"malarıyla bu çabalarda etk!n 
rol üstlenece#!ne, Türk!ye Cumhur!yet!n!n gelece#e ta"ınmasında en büyük pay 
sah!b! olaca#ına !nanıyoruz. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Anayasamızın 2’nc! maddes!nde, cumhur!yet!n n!tel!kler! arasında sayılan 

hukuk devlet! !lkes!, tüm ça#da" demokrat!k rej!mler!n temel özell!kler!nden b!-
r!d!r. Hukuk devlet!, en kısa tanımıyla, yurtta"ların hukuksal güvenl!k !ç!nde bu-



lundukları, devlet!n eylem ve !"lemler!n!n hukuk kurallarına ba#lı oldu#u s!stem! 
anlatır. 

Hukuk kurallarına ba#lılı#ı sa#layacak düzenek !se, devlet organlarının eylem 
ve !"lemler!n!n yargı denet!m! altında bulunmasıdır. 

Hukuk devlet!n!n en öneml! ö#eler!nden b!r!, h!ç ku"kusuz, yargı ba#ımsız-
lı#ıdır. Yasama ve yürütme !"lemler!n!n hukuka uygunlu#unu denetleyecek yargı, 
bu organlar kar"ısında tam ba#ımsızlı#a sah!p de#!lse, yargı denet!m!nden bekle-
nen yarar ortadan kalkacaktır. Bu da, devlete olan güven! zedeleyecekt!r. 

Bu nedenle, yargı organlarının kurulu"u, çalı"ma !lkeler!, yargıçların seç!m! 
ve özlük hakları konularında yargı ba#ımsızlı#ını gölgelemeyecek yöntemler!n 
ye#lenmes!, hukuk devlet! !lkes!n!n gere#!d!r. 

Anayasanın 140’ıncı maddes!nde “Hâk"mler, mahkemeler"n ba$ımsızlı$ı ve 
hâk"ml"k tem"natı esaslarına göre görev "fa ederler” den!lmes!ne kar"ın, yargıç ve 
savcılar, Adalet Bakanının ba"kanlık yaptı#ı, s!yasal !kt!darca atanan Adalet Ba-
kanlı#ı Müste"arının do#al üyes! oldu#u Hâk!mler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
gözet!m ve denet!m! altındadırlar. 

Yargıç ve savcıların atanmaları, yükselt!lmeler!, yer de#!"t!rmeler!, d!s!pl!n ve 
özlük !"ler!, Yargıtay, Danı"tay ve Uyu"mazlık Mahkemes! üyeler!n!n seç!m! g!b! 
öneml! yetk!lerle donatılmı" Hâk!mler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olu"umunda 
bakanın ve müste"arın yer alması, yargı ba#ımsızlı#ını, yargıç güvences!n!, dolayı-
sıyla hukuk devlet! !lkes!n! zedelemekted!r.

Ayrıca, yargının adalet da#ıtab!lmes! ve !çt!hat üreteb!lmes! !" yüküyle do#-
rudan !lg!l!d!r. Yargının !" yükünün kaldırılab!lecek düzeyde tutulması, yasama ve 
yürütmen!n eylem ve !"lemler!nde hukuk kurallarına ve yargı kararlarına uygun 
davranmasıyla olanaklıdır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ça#da" demokras!lerde oldu#u g!b!, Anayasamızda da parlamenter demok-

rat!k s!stem kabul ed!lm!"t!r. Bu s!stem, ço#ulcu ve katılımcı demokras! altyapısını 
gerekt!rmekted!r. Ço#ulcu ve katılımcı demokras!, ancak muhalefet!, basın özgür-
lü#ü ve s!v!l toplum örgütler!yle ya"ayab!lmekted!r. 

Ço#ulculuk, demokras!lerde muhalefet! öneml! kılmakta, muhalefet!n varlı#ı 
ve etk!nl!#! seç!m s!stem!yle sa#lanab!lmekted!r. Bu nedenled!r k!, anayasa koyucu, 
yönet!mde !st!krar kadar, tems!lde adalete önem verm!" ve bu !k! !lken!n kabul 
ed!leb!l!r b!r dengede olması gerekt!#!n! öngörmü"tür.

Tems!lde adalet aleyh!ne yönet!mde !st!krar !lkes!ne a#ırlık veren b!r seç!m 
yöntem!, aynı zamanda, seçme ve seç!lme hak ve özgürlü#üne get!r!len a#ır b!r 
sınırlama olacaktır. Bu nedenle, yönet!mde !st!krar ve tems!lde adalet !lkeler!n!n 
kabul ed!leb!l!r b!r denge !ç!nde seç!m s!stem!ne yansıması, demokrat!k toplum 
düzen!n!n gere#!d!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Basın özgürlü#ü, dü"ünce ve kanaat özgürlü#ünü tamamlayan ve onun kulla-

nılmasını sa#layan özgürlüktür. 



Dü"üncey! açıklama ve yayma özgürlü#ü !le basın özgürlü#ünün sınırları, 
Anayasanın 26 ve 28’!nc! maddeler!nde göster!lm!"t!r. Bunların dı"ında, basın öz-
gürlü#ünü, do#rudan ya da dolaylı b!ç!mde sınırlayacak düzenlemeler, ço#ulcu ve 
katılımcı demokras!ye uygun dü"meyecekt!r. 

Kamu h!zmetler! söz konusu oldu#unda kamu çıkarını önplanda tutması ge-
reken medyanın, b!reysel çıkarlara h!zmet edecek b!ç!mde t!carî n!tel!k kazanması 
önlenmel!d!r. Devlet!n, medya gücünün kötüye kullanılmasını engelleyecek ön-
lemler! alması, kamu yararı ve düzen!n! sa#lamanın gere#!d!r. 

Görsel ve !"!tsel medyanın kamuoyunu etk!leme gücü, dolayısıyla bu gücün 
olumsuz kullanılması olasılı#ının yüksekl!#!, yabancıla"tırma olgusunun da çok !y! 
dü"ünülmes!n! zorunlu kılmaktadır.

Y!ne, ça#da" toplumlarda s!v!l toplum örgütler!, s!yasal part!ler g!b!, demok-
ras!n!n olmazsa olmaz ö#eler!d!r. 

Demokrat!k hukuk devlet!n!n dayana#ını ve varlı#ını olu"turan bu ço#ulcu, 
katılımcı yapının ulusal !stenc!n olu"umunda yer alması, yasala"ma ya da karar sü-
rec!ne katılımının sa#lanması, toplumun beklent!ler!n!n ve gereks!n!mler!n!n do#-
rulukla bel!rlenmes! ve amaca uygun düzenlemeler!n gerçekle"t!r!lmes! yönünden 
zorunludur. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Anayasanın 105’!nc! maddes!nde, Bakanlar Kurulu kararları !le ortak karar-

lardan Ba"bakan ve !lg!l! bakanın sorumlu olaca#ı bel!rt!lm!"t!r. Burada sözü ed!-
len s!yasal sorumluluktur ve yürütme organının Bakanlar Kurulu kanadına yük-
lenm!"t!r. 

Devlet yönet!m!nde yetk!l! organların ve k!"!ler!n sorumlulu#u, s!yasal so-
rumluluktan !baret de#!ld!r; bunun çok ötes!nde, önem! !çer!#!nden kaynaklanan 
toplumsal ve anayasal sorumlulukları vardır.

Hukukun üstünlü#ü, b!r yandan hukukun genel !lkeler!, Anayasa ve yargı ka-
rarlarının ba#layıcı oldu#u, öte yandan da yasama ve yürütmen!n eylem ve !"lem-
ler!n!n yargı denet!m!ne ba#lı bulundu#u düzen!n adıdır. 

Anayasanın 11’!nc! maddes!nde Anayasa kurallarının, 138’!nc! maddes!nde 
yargı kararlarının, 153’üncü maddes!nde de Anayasa Mahkemes! kararlarının, ya-
sama, yürütme ve yargı organlarını, yönet!m!, gerçek ve tüzelk!"!ler! ba#layaca#ı 
vurgulanmı"tır. 

Bu !lke ve kurallar, her yurtta"a, anayasal kurallarla olu"turulan devlet s!ste-
m!n! ve rej!m! ben!msemek, bu s!stem ve rej!me ba#lı kalmak, onu korumak göre-
v!n!, ödev!n! ve sorumlulu#unu yüklemekted!r. Bu anayasal, toplumsal ve v!cdanî 
sorumluluk, s!yasal sorumluluktan çok daha öneml! sonuçlar do#urab!lecek n!te-
l!kted!r. 

S!yasal sorumlulu#un sonucu olarak seç!mde ba"arısız olan b!r s!yasal part!-
n!n, sonrak! seç!mler! kazanıp !kt!dara gelmes! olanaklıdır. Ne var k!, rej!m!n ze-
delenmes! ger! dönü"ü olanaksız sonuçlar do#uracaktır. Bu nedenle, cumhur!yet! 
koruma ve ya"atma sorumlulu#u, tüm sorumluluklardan çok daha öneml!d!r. 



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye Cumhur!yet!n!n, güçlü b!r ekonom! ve demokras! olarak, ça#da" 

dünyanın saygı duyulan, güven!l!r üyeler!nden b!r! durumuna gelmes! temel ama-
cımızdır. Bu amaca ula"ılmasında, büyümen!n sürdürüleb!l!r kılınması ba"ta ol-
mak üzere, ekonom!k dengeler!n kalıcılı#ının sa#lanması, ku"kusuz, bel!rley!c! rol 
oynayacaktır. 

Son yıllarda ülke ekonom!s!nde sev!nd!r!c! buldu#umuz gel!"meler ya"anmı"-
tır. Geçt!#!m!z yıl büyüme hızı yüzde 9,9’a ula"mı", k!"! ba"ına gayr! safî m!llî hâsıla 
4 b!n 172 dolara yükselm!", car! f!yatlarla ve satın alma gücü par!tes!ne göre k!"! 
ba"ına gayr! safî yurt!ç! hâsıla !se 7 b!n 687 dolar olarak hesaplanmı"tır.

Kron!kle"en en%asyon olgusunun denet!m altına alınmasında son yıllarda 
gözlenen olumlu g!d!", 2005 yılında da sürmü"tür. 

Bu arada, !"s!zl!k öneml! b!r sorun olarak öncel!#!n! korumaktadır. $"s!zl!k 
oranının yüksekl!#! gözönünde tutuldu#unda, !st!hdam olanaklarını artıracak !ve-
d! önlemler alınması gere#! ortaya çıkmaktadır. 

Kamuya kaynak sa#lamak amacıyla özelle"t!rme uygulamalarına a#ırlık ve-
r!l!rken, kaynak sa#lamanın en öneml! aracı olması gereken kayıtdı"ı ekonom!n!n 
önlenmes! çabaları da artırılmalıdır. 

Ödemeler denges! yönünden büyük önem ta"ıyan car! !"lemlerdek! açı#ın sü-
rekl! artması ve bunun hareket yetene#! yüksek fonlarla f!nansmanı, ekonom!y! 
denet!mdı"ı r!skler kar"ısında kırılgan duruma get!rmekted!r.

Ekonom!de olası kırılganlı#ın nedenler!nden b!r! de, !ç ve dı" borçlardır. 
Borçlanma fa!zler!ndek! dü"ü" olumlu olmakla b!rl!kte, borç yükündek! genel artı-
"ın önüne geç!lmes!, ekonom!k !st!krarı kalıcı kılmak !ç!n zorunludur.

Kamu mülk!yet!nde bulunan !"letme ve varlıkların özelle"t!r!lmes!, tüm ulusu 
yakından !lg!lend!ren b!r konu olarak gündemdek! yer!n! korumaktadır.

Ku"kusuz her s!yasal !kt!dar özelle"t!rme pol!t!kasını, ülke yararına ve hukuka 
uygun olmak ko"uluyla, kend! öncel!kler!ne göre bel!rleyecekt!r. Ancak, bu süreç-
te, özelle"t!r!len her !"letme ve varlıkta tüm yurtta"ların katkısının bulundu#u d!k-
kate alınarak, kamuoyunun haklı duyarlılıkları üzer!nde t!t!zl!kle durulmalı; ülke 
yararına uygun olmasına ve “sosyal hukuk devlet!” n!tel!#!n!n zedelenmemes! !ç!n 
gereken önlemler! !çermes!ne özen göster!lmel!d!r.

Burada yer! gelm!"ken, ulusal kalkınma sürec!nde tar!hsel b!r görev! yer!ne 
get!ren k!m! kurulu"larımızın, özelle"t!r!lseler de, ulusumuz !ç!n tar!hten s!l!ne-
meyecek kadar öneml! ve de#erl! olduklarını anımsatmak !st!yorum. (CHP sırala-
rından Alkı#lar)

Ülken!n !ç!nde bulundu#u ko"ullar neden!yle k!m! stratej!k kurum ve kuru-
lu"ların özelle"t!r!lmes!nde daha özenl! hareket ed!lmes!, özelle"t!rmen!n yabancı-
la"tırmaya dönü"memes! ve gerçek de#er üzer!nden yapılması, yen! teknoloj!, yen! 
yatırım ve yen! !st!hdam olanakları yaratılması gerekt!#! açıktır. Özell!kle Do#u ve 
Güneydo#u Anadolu Bölgeler!ndek! azgel!"m!"l!k sorununun g!der!lmes!ne !l!"-
k!n gerekler!n, alınan önlemlere kar"ın özel kes!mce yer!ne get!r!lememes! ya da 



yeters!z kalması durumunda devlete görev dü"ece#! unutulmamalıdır. (CHP sıra-
larından Alkı#lar)

Sonuçta hep!m!z, Türk!ye’n!n tüm b!reyler!yle mutlu, huzurlu, güçlü b!r ülke 
olmasını amaçlıyoruz. Ekonom!y!, dengeler! oturmu", !st!krarlı b!r yapıya kavu"-
turmadan, güven ortamını kalıcı kılmadan bu amaca ula"ılamayaca#ının b!l!nc!n-
dey!z.

Türk!ye, güçlü ekonom!s!yle Avrupa B!rl!#!n!n vazgeçemeyece#! b!r ülked!r. 
Böyle b!r ekonom!k yapıya sah!p Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne güç kataca#ı açıktır. 
Avrupa B!rl!#! ülkeler!n!n bu durumu d!kkate alaca#ını umuyoruz. 

Üzer!nde özenle durulması gereken k!m! sorunları bulunmakla b!rl!kte, Türk 
ekonom!s!n!n son yıllarda gösterd!#! olumlu gel!"meler! mutlulukla kar"ılıyor, ge-
lece#e !y!mserl!kle bakmamızı sa#layan bu g!d!"!n sürmes!n!, toplumun tüm ke-
s!mler!n!n yüzünü güldürmes!n! d!l!yoruz. (AK Part" sıralarından Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Her yıl üzer!nde durdu#umuz yolsuzluklar konusu, yıllardır çözüm bekleyen 

toplumsal b!r sorun olarak varlı#ını sürdürmekted!r. Uluslararası Saydamlık Örgü-
tünün yayımladı#ı 2005 Küresel Yolsuzluk Raporunda, Türk!ye, 146 ülke arasında 
77’nc! sırada göster!lmekted!r.

Yolsuzlukların önlenmes!nde yasama, yürütme, yargı organlarına; basına, 
kamu görevl!ler!ne ve tüm yurtta"larımıza öneml! görevler dü"mekted!r. 9 Ek!m 
2003 günlü, 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Yasasının sa#ladı#ı olanaklar basın 
kurulu"ları !ç!n yolsuzluklar konusunda yen! ufuklar açmı"tır. Ancak, bel!rtmek 
!ster!m k!, basın, bu görev!n! yer!ne get!r!rken, k!msen!n yargı kararıyla kes!nle"-
med!kçe suçlu sayılamayaca#ı !lkes!ne saygılı davranmalıdır.

Yolsuzluklarla sava"ımda ba"arıya ula"ılab!lmes! !ç!n;
- Yasama, yürütme ve yargı organlarının yolsuzlukları önleme konusunda or-

tak b!r !stenç ortaya koyup, kararlı b!r tutum serg!lemes!,
- Denet!m!n yansız ve ba#ımsız, kuralların akılcı ve açık, yönet!m!n saydam 

olması,
- Yetk!l!ler!n yolsuzluklar üzer!ne gec!kmeden ve ayrım yapmaksızın g!tmes!,
- De#!"!k alanlarda sıkça kabul ed!len af yasalarıyla yaptırımların caydırıcı 

etk!s!n!n zayı%atılmaması,
- Yasama dokunulmazlı#ına ve kamu görevl!ler!n!n yargılanmasına !l!"k!n ku-

ralların yen!den düzenlenmes!,
- Erdeml! k!mseler yer!ne, k!"!sel çıkarlarını önplanda tutanların öneml! ma-

kamlara yükselmes!ne olanak ver!lmemes!,
- Toplumsal yararın ve et!k de#erler!n, k!"!sel çıkarların üzer!nde oldu#unu 

öngören b!r anlayı"ın yaygınla"tırılması,
- Dürüstlük, yurt sevg!s!, yurtta"lık b!l!nc!yle donatılmı" ku"akların yet!"t!-

r!lmes!,
Gerekmekted!r. (CHP sıralarından Alkı#lar)



Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
B!r ülken!n gerçek zeng!nl!#! !nsan kayna#ıdır. Yüzyılımızda dünya, !nsanı 

temel alan b!lg! ekonom!s!ne geç!" sürec!ne g!rm!"t!r. Bunun ayırdında olan ülkeler 
kalkınma !vmes!n! hızlandırab!lmekted!r.

E#!t!m, !nsan kayna#ının ülkeye ve !nsanlı#a yararlı duruma get!r!lmes!nde 
ba" etmend!r. E#!t!m düzen!n!n !nsanımızın yetenekler!n! gel!"t!recek b!ç!mde s!s-
temle"t!r!lmes! temel amaç olmalıdır.

B!reyler!n farklıla"an ya"am ko"ullarını ve dünyadak! de#!"!mler! d!kkate alan 
ça#da" e#!t!m, toplumsal gel!"!m!n !t!c! gücünü olu"turmaktadır.

Anayasamızda e#!t!m ve ö#ret!m!n, Atatürk !lke ve devr!mler! do#rultusun-
da, ça#da" b!l!m ve e#!t!m!n esaslarına göre, devlet!n gözet!m ve denet!m! altında 
yapılaca#ı; bu esaslara aykırı e#!t!m ve ö#ret!m yer! açılamayaca#ı öngörülmü"tür.

E#!t!m ve ö#ret!m!n temel !"lev!, toplumu ça#da" uygarlık düzey!ne yükselt-
mek olmalıdır. Bu amaca, cumhur!yet!n temel de#erler!n! özümsem!", ülkes!ne 
kar"ı sorumluluklarının b!l!nc!nde, ça#da" b!l!m ve teknoloj!yle donanımlı, b!lg! 
toplumuna uyum ve katkı sa#layab!lecek yurtta"lar yet!"t!rmekle ula"ılacaktır.

Temel e#!t!m ve ö#ret!m, kız ve erkek tüm çocuklar !ç!n anayasal b!r haktır. 
Devlet, bu hakkın kullanılmasına olanak sa#layacak e#!t!m ortamını hazırlamakla 
yükümlüdür. Okulla"manın tamamlanmaması, a!le engel! g!b! nedenlerle çok sayı-
da çocu#umuzun zorunlu e#!t!mden yoksun bırakılması sorununa mutlaka çözüm 
bulunmalıdır. 

Çocu#un okula hazırlanmasına, z!h!nsel, duygusal ve toplumsal gel!"!m!ne 
öneml! katkıları bulunan okulönces! e#!t!m yaygınla"tırılmalıdır. 

Engell! çocuklarımızın yetenekler!n!n gel!"t!r!lerek kend! kend!ler!ne yeterl! 
yurtta"lar olarak topluma kazandırılması !ç!n gerekl! sayı ve n!tel!kte özel e#!t!m 
kurumu açılması konusunda tüm olanaklar kullanılmalıdır. 

Sayıları hızla artan korunmaya muhtaç çocuklara "e)atle yakla"ılarak uygun 
b!r e#!t!m ve sosyal yardım programıyla toplum !ç!nde yerler!n! almaları sa#lan-
malıdır. 

Türk!ye, e#!t!m alanında Avrupa B!rl!#! ölçütler!ne ula"mayı hedef olarak be-
n!msem!"t!r. Bu kapsamda, zorunlu ö#ret!m süres!n!n 12 yıla çıkarılmasının za-
manı da gelm!"t!r. 

Sanay!le"en, h!zmet sektörler! çe"!tlenerek gel!"en ekonom!lerde meslekî tek-
n!kö#ret!m önem kazanmaktadır. 

Meslekî tekn!k ö#ret!m çek!c! duruma get!r!lmel!, ortaö#ret!mde etk!l! b!r 
yönlend!rme s!stem! olu"turulmalı, meslekî tekn!kö#ret!m !le sanay! gereks!n!m! 
arasındak! denge gözet!lmel!d!r. Meslekî tekn!ke#!t!m programları, !" p!yasasının 
gereks!n!m duydu#u n!tel!k ve türde olu"turulmalıdır. 

Gençler!n yüksekö#ret!me büyük !lg! göstermeler! sev!n!lecek b!r durumdur. 
Devlet, bu e#!l!m! ülke yararına de#erlend!rmek üzere hızla önlemler almalıdır. 

Ün!vers!telere g!rmek !steyenler!n sayısındak! artı" ek kapas!te yaratılmasını 
gündeme get!rmekle b!rl!kte, yüksekö#ret!mde n!tel!k konusu mutlaka önplanda 
tutulmalıdır. 



Yüksekö#ret!m kurumları, ülke kalkınmasına b!l!m!n yol göster!c!l!#!n! sa#-
layarak katkıda bulunmak durumundadır. Bu ba#lamda, ün!vers!teler, özell!kle 
bulundukları bölgen!n kalkınma sorunlarının çözümünde temel kurumlar olarak 
!"lev üstlenmel!d!r.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Günümüzde kalkınmanın yanı sıra dı"pol!t!kanın da temel ö#eler!nden b!r! 

durumuna gelen enerj!, ülkeler!n dünyadak! konumunun saptanmasında bel!rle-
y!c! rol oynamaktadır. 

Ülkem!z enerj! s!stem!n!n önündek! en büyük engel!n dı"a ba#ımlılık oldu#u 
b!l!nmekted!r. Yapılan hesaplamalar enerj!de dı"a ba#ımlılık oranının önümüzdek! 
yıllarda daha da artaca#ını göstermekted!r. Son zamanlarda a"ırı oranda yüksel-
mekte olan petrol f!yatları neden!yle petrol ve do#algaza dayalı enerj! gereks!n!m!-
m!z !ç!n öded!#!m!z tutar hızla büyümekted!r.

Enerj! dı" alımının bütçedek! yükünün azaltılması !ç!n tüket!m !le yerl! üre-
t!m arasındak! denges!zl!#! g!dermek gerekmekted!r. Bunun yolu, b!r yandan tüke-
t!mde kayıp kaçak oranını azaltıp ver!ml!l!#! ve etk!nl!#! artırmak, öte yandan yerl! 
üret!m düzey!n! yükseltmekten geçmekted!r. 

Enerj! s!stem!m!z!n ba"ka b!r sorunu da kaynak çe"!tl!l!#!n!n yeter!nce sa#la-
namamı" olmasıdır.

Enerj!de, yerl! kaynaklara daha fazla a#ırlık veren, dı" alım kaynakları ara-
sında dengel! b!r da#ılımı sa#layan, çevreye uyumlu ve sürdürüleb!l!r b!r enerj! 
s!stem! ana hedef!m!z olmalıdır.

Ülkem!z!n, co#rafî ve jeostratej!k konumundan yararlanılarak, enerj! üret!c!s! 
ülkelerden tüket!c! ülkelere güven!l!r b!r geç!" ola#anı sa#lanması ve küresel bo-
yutta b!r enerj! merkez!n!n olu"turulması enerj! sorunlarımızın çözümünde büyük 
önem ta"ımaktadır.

Azerî petrolünün yanı sıra Kazak petroller!n!n de dünyaya ta"ınmasını sa#la-
yacak olan Bakû-T!%!s-Ceyhan boru hattı, haz!ran ayında katıldı#ımız b!r törenle 
açılmı" bulunmaktadır. Ceyhan’dan !lk dolumun kısa b!r süre !ç!nde yapılması ta-
sarlanmaktadır. Türk!ye, 1990’ların ba"ında öncülü#ünü yaptı#ı bu tasarının ya"a-
ma geç!r!lmes!nden büyük kıvanç duymaktadır.

Do#u-batı enerj! kor!doru kapsamındak! d!#er öneml! tasarı olan Bakû-
T!%!s-Erzurum arasındak! &ahden!z do#algaz boru hattı da 2006 sonunda ya"a-
ma geç!r!lecekt!r. Bu proje de, Avrupa B!rl!#!n!n kaynak çe"!tlend!rmes!ne yönel!k 
stratej!ler!ne büyük katkı sa#layacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
B!r ülken!n gönenç ve güvenl!#!, çevres!ndek! ülkeler!n gönenç ve güvenl!-

#!yle ba#lantılıdır. Günümüzde so#uk sava" dönem!nden kalma konvans!yonel 
a#ırlıklı savunmaya dayalı tehd!t anlayı"ı yer!ne, güvenl!#e dayalı yen! b!r tehd!t 
anlayı"ı egemen olmu"tur.

Ekonom!k güç, ulusal güvenl!k pol!t!kalarında g!derek merkezî b!r ö#e du-
rumuna dönü"ürken, !ç ve dı"pol!t!kalar da g!tt!kçe artan b!r b!ç!mde b!rb!r!nden 



ayrılmaz duruma gelmekted!r. Artık, küresel ekonom! ve küresel güvenl!k, b!rb!r!-
n! tamamlayan !k! öneml! kavram olarak ortaya çıkmı"tır; dolayısıyla, Türk!ye’n!n 
ulusal güvenl!k, dı", !ç, ekonom!k ve ulusal savunma pol!t!kalarının b!rb!r!ne ba-
#ımlı, uyumlu ve e"güdümlü yürütülmes! gerekmekted!r.

D!nsel konular ve e#!t!m g!b! duyarlı ulusal güvenl!k konularının, günlük s!-
yaset!n üstünde kalması zorunludur. Ulusal güvenl!k, her "eyden önce kend! so-
rumlulu#umuzdur. Türk!ye, güvenl!#! !ç!n gerekl! gördü#ü önlemler! alma hakkı-
na sah!pt!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Atatürk’ün dey!"!yle “Türk!ye Cumhur!yet!n! kuran Türk!ye Halkına Türk 

M!llet! den!r.”
Atatürk’ün ulusçuluk anlayı"ı, akılcı, ça#da", uygar, !ler!ye dönük, demokra-

t!k, toplayıcı, b!rle"t!r!c!, !nsancıl ve barı"çıdır. Bu anlayı", Anayasanın çe"!tl! ku-
rallarına yansıtılmı"tır; her "eyden önce, Anayasanın 2’nc! maddes!nde, Atatürk 
m!ll!yetç!l!#!ne ba#lılık Türk!ye Cumhur!yet!n!n n!tel!kler! arasında sayılmı"tır. 
Anayasanın ba"langıç bölümünde,

Türk Ulusunun, “dünya m!lletler! a!les!n!n e"!t haklara sah!p "ere%! b!r üyes!” 
oldu#u vurgulanmı", Atatürk’ün “yurtta barı", dünyada barı"” !lkes!ne yer ver!le-
rek, Atatürk ulusçulu#unun yayılmacı ve saldırgan b!r görü" olmadı#ı bel!rt!lm!",

Türk yurtta"larının ulusal gurur ve övünmede, ulusal sev!nç ve kederde ortak 
oldu#u bel!rt!lerek, ulus tanımındak! ö#eler y!nelenm!"t!r.

Bu kurallara göre, Atatürkçü ulusçuluk, ırk, d!l, d!n g!b! kavramlara de#!l, 
yazgı, kıvanç, tasa ortaklı#ına, b!rl!kte ya"ama !ste#!ne ba#lı ulusçuluk anlayı"ına 
dayanmaktadır.

Bunun do#al sonucu olarak Anayasanın 66’ncı maddes!nde, Türk Devlet!ne 
yurtta"lık ba#ıyla ba#lı olan herkes!n Türk oldu#u vurgulanmı"tır.

Atatürk ulusçulu#u ırkçı de#!ld!r; ulusal sınırlar !ç!nde ya"ayan, ulus ve ülke-
n!n bütünlü#ü !ç!n yazgı b!rl!#! yapan herkes! Türk Ulusundan saymaktadır.

Atatürkçü dü"üncede “b!rl!k”, ulusal devletle sa#lanmı" ve ulusçuluk !lkes! bu 
b!rl!#! pek!"t!ren en öneml! ö#e olarak görülmü"tür. 

Atatürk ulusçulu#u, Türk!ye Cumhur!yet!n!n ba#ımsızlı#ını korumayı ve 
Türk Ulusunu ça#da"la"tırmayı amaçlamaktadır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Terör!zm, bugün ula"tı#ı küresel boyutla, dünya barı" ve !st!krarına yönel!k 

b!r!nc!l tehd!t konumuna yükselm!"t!r. Terörün co#rafyası, d!n! ya da m!ll!yet! 
yoktur. H!ç k!mse de bu tehd!tten uzak de#!ld!r.

Terör!zm!n hede%er!n!n b!reysel düzeyden artan ölçekte k!tle !mha düzey!ne 
dönü"mes!, kaygılara yol açmaktadır. Bugün terör!zme kar"ı küresel b!r sava"ım 
ver!lmekted!r. Bu sava"ımın ba"arısı, uluslararası az!m, güç ve kararlılı#ın sürdü-
rülmes!, özgürlük ve demokras!n!n yayılması, hukukun üstünlü#ü çerçeves!nde 
kar"ılıklı !"b!rl!#! ve destek !ç!nde hareket ed!lmes!, teröre kar"ı ayırımcı davranıl-
mamasıyla ba#lantılıdır.



Terörden uzun yıllar zarar görmü" ve b!nlerce yurtta"ını terör yüzünden y!-
t!rm!" olan Türk!ye, amacı ne olursa olsun ve k!mler tarafından gerçekle"t!r!l!rse 
gerçekle"t!r!ls!n, terörün her türlüsüne kar"ı çıkmakta ve bu eylemler! nefretle kı-
namaktadır.

Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’tak! varlı#ını sürdürmes!, Türk!ye yönün-
den kabul ed!lemez b!r durumdur. Bunun, Irak ve Amer!ka B!rle"!k Devletler! 
yönet!mler!nce !y! b!l!nd!#! dü"ünces!ndey!z. Kend! sınırlarımız !ç!nde gerekl! 
önemler! kararlılıkla almaktayız. Bununla b!rl!kte, bu terör örgütünün tümüyle 
yok ed!lmes! !ç!n Irak’tak! ö#eler!n!n de tem!zlenmes! gerekmekted!r. Bu konudak! 
kaygılarımızın !lg!l! tara%arca d!kkate alınmasını beklemektey!z. Ayrıca, B!rle"m!" 
M!lletler Güvenl!k Konsey!n!n çe"!tl! kararları, terörle sava"ımda da yardım, des-
tek ve !"b!rl!#!n! zorunlu kılmaktadır.

Terör örgütü, sözde legal ve s!yasal alanda sava"ımı önplana çıkarmı"; ancak, 
s!lahlı ö#elerden ve eylemlerden vazgeçmeyen yen! b!r stratej! uygulamaya ba"la-
mı"tır. Yürütmekte oldu#u etk!nl!kler, örgütün, !s!m de#!"!kl!#! ve eylemler!n çe-
"!tl! adlarla üstlen!lmes!ne kar"ın, terör!st k!ml!#!nden ve Türk!ye’n!n tek!l devlet 
yapısını ve anayasal düzen!n! hedef almaktan vazgeçmed!#!n! göstermekted!r.

Türk!ye, teröre kar"ı gerekl! önlemler! almayı kararlılıkla sürdürecekt!r. 
Türk!ye’n!n tek!l devlet olma yönündek! ulusal uzla"ması, Kurtulu" Sava"ımız 

sırasında olu"mu"tur. Cumhur!yet tar!h! !ç!nde gel!"m!" ve Anayasamızın temel! 
olmu" bu seç!m!n h!çb!r etkenle de#!"t!r!lmes! ya da zedelenmes! kabul ed!lemez.

Devlet!n d!l!, bayra#ı, n!tel!kler!, sınırları ve Türk!ye Cumhur!yet!n!n ege-
menl!k hakları her türlü tartı"manın dı"ında ve üstünded!r. (Alkı#lar) Bunların 
korunması da devlet!n hakkı ve ödev!d!r. H!çb!r devlet!n kend! anayasal düzen!-
n!n yıkılmasına ve ülkes!n!n bölünmes!ne ho"görüyle yakla"masına olanak yoktur. 
Türk!ye’n!n tek!l devlet yapısının, ulusal b!rl!k ve beraberl!#!m!z!n korunaca#ın-
dan k!mse ku"ku duymamalıdır.

Terörle sava"ımda hede%enen sonuçlar alınana kadar aralıksız, kararlı ve e"-
güdümlü çabaların sürdürülmes!, terörün yarattı#ı ekonom!k ve toplumsal yıkım-
lardan etk!lenen bölgeler!m!z!n sosyoekonom!k farklılıklarının ortadan kaldırıl-
ması ve terörü yaratan !ç ve dı"kaynakların kurutulması amacımız olmalıdır.

Ülkem!z!n güvenl!#! ve esenl!#! !ç!n ya"amsal önemde görev yapan tüm gü-
venl!k güçler!m!z! gururla ve be#en!yle kutluyor, halkımızın terörle sava"ıma her 
zaman sa#ladı#ı destek !ç!n "ükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, teröre kar"ı sava-
"ımda kaybett!#!m!z "eh!tler!m!z! rahmetle, gaz!ler!m!z! gönül borcuyla anıyoruz. 
(Alkı#lar)

Sayın Ba"kan,
Sayın m!lletvek!ller!;
D!n !st!smarını temel araç olarak kullanan ve toplumumuzun cumhur!yet dö-

nem!nde elde ett!#! tüm ça#da" kazanımları yok etmey! hede%eyen !rt!caî hareket, 
anayasal düzen!m!z !ç!n öncel!kl! tehd!t olma özell!#!n! sürdürmekted!r. (CHP sı-
ralarından Alkı#lar)



Toplumsal, kültürel, s!yasal ve ekonom! alanlarında g!derek yaygınla"an d!n 
!st!smarcılı#ı b!r yandan anayasal düzen!m!ze ve demokrat!k gel!"!m!m!ze, öte 
yandan $slam D!n!ne büyük zarar vermekted!r. 

Türk!ye’n!n ülkedek! !rt!caî tehd!de kar"ı en büyük güvences! la!k düzen!-
d!r. Atatürk devr!mler!n!n özü, ulusal b!rl!#!m!z!n temel! ve toplumsal barı"ın en 
öneml! güvences! olan la!kl!k, ça#da"la"ma çabalarımızın temel!n! olu"turmakta, 
yurtta" olmaktan ulus olmaya kadar, duygu ve dü"üncede, yönet!m ve ya"amda, 
ça#da" tutum, b!l!msel yöntem ve akılcı yakla"ımı öngören b!r dünya görü"ünü ve 
ya"am b!ç!m!n! göstermekted!r. 

$rt!caa kar"ı sava"ım, temel dayana#ını ve gücünü Anayasa ve yasalardan, ulu-
sumuzun ça#da" de#erler ve uygarlık yönünde gel!"me kararlılı#ından almaktadır. 
Bu kararlılık kar"ısında, karanlık dü"ünceler!n es!n kayna#ı oldu#undan ku"ku bu-
lunmayan k!m! çabaların ba"arısızlı#a u#raması kaçınılmazdır. (CHP sıralarından 
Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ülkem!z, üç kıtanın b!rle"t!#!, Akden!z ve Karaden!z g!b! !k! öneml! den!z! 

b!rb!r!ne ve dünyaya ba#layan su yollarını kontrol eden, Ortaasya ve Ortado#u 
enerj! kaynaklarının dünya pazarlarına açıldı#ı noktada yer alan b!r co#rafî ko-
numdadır. 

Ulusal ve uluslararası güvenl!#! etk!leyen çok yönlü tehd!t ve r!skler!n olu"tur-
du#u !st!krarsız b!r bölgede yer alan Türk!ye’n!n, kalıcılı#ını, toprak bütünlü#ünü 
ve ulusal çıkarlarını korumak üzere, !ç ve dı" tehd!tler! kar"ılayab!lecek, caydırıcı 
ve dı" pol!t!kayı destekleyen yeterl! b!r s!lahlı gücü elde bulundurması gerekmek-
ted!r. De#!"en dünya ko"ulları ve ortaya çıkan yen! görevler!n özell!kler! gözet!le-
rek, s!lahlı kuvvetler!m!z!n günün gerekt!rd!#! modern ve etk!n yapıyı sürdürmes! 
zorunludur.

S!lahlı kuvvetler!m!z!n güçlü durumda tutulması, ulusal güvenl!#!m!z yönün-
den büyük önem ta"ımaktadır. 

Türk!ye’n!n bölgesel güç durumunun pek!"t!r!lmes! !ç!n, Türk savunma sa-
nay!!n!n, s!lahlı kuvvetler!n gereks!n!mler!n! yeterl! ölçüde kar"ılayacak olanak ve 
yeteneklere sah!p olması ya"amsal önemded!r.

Türk S!lahlı Kuvvetler!, yüksek d!s!pl!n! ve özver!s!yle, cumhur!yet!n güven-
ces! olarak görev!n!n ba"ında, yüce ulusunun h!zmet!nded!r. S!lahlı kuvvetler!m!z, 
ulusal b!rl!k, karde"l!k ve bütünlü#ümüzü perç!nleyen b!r ö#ed!r.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Dünyada olumlu ve olumsuz gel!"meler!n b!r arada gerçekle"t!#! hızlı b!r kü-

resel de#!"!m dönem!nden geç!yoruz.
Ülkem!z, küresel ölçektek! sorunların çözümü amacıyla göster!len çabalara 

destek vermekte, terör!zme kar"ı yürütülen sava"ımda öneml! b!r rol oynamakta, 
bölges!nde barı" ve !st!krarın yen!den kurulması konusundak! çalı"malara etk!n 
katkı yapmaktadır.

Büyük potans!yel! olan bölge co#rafyasının aynı zamanda !st!krarsızlık ve ça-
tı"malarla gölgelenm!" olması, Türk!ye’n!n, çok boyutlu, dengel! ve canlı b!r dı"po-



l!t!ka !zlemes!n! daha da gerekl! kılmaktadır. Gerçekç!l!k, barı"çılık, tutarlılık, sa#-
duyu ve uluslararası hukuka saygı !lkeler! çerçeves!nde uygulanan dı"pol!t!kamız, 
aynı zamanda ça#da" de#erler! payla"an ve yaymayı amaçlayan b!r özell!k ta"ımak-
tadır. Ekonom!k ve askerî gücümüz, ça#da" devlet yapımız, sorunlar kar"ısında 
serg!led!#!m!z çözümden yana yakla"ımlar, ülkem!z!n uluslararası alanda öneml! 
b!r oyuncu oldu#unu açıkça ortaya koymaktadır. 

2005 yılı !ç!nde ya"adı#ımız deney!mler, önümüzdek! dönemde ulusal b!rl!k 
!ç!nde davranmaya her zamank!nden daha çok gereks!n!m duydu#umuzu göster-
mekted!r. Sözler!ne ba#lı kalan, !zled!#! pol!t!kayla çevres!nde ve uluslararası or-
tamın genel!nde barı", !st!krar ve gönenc!n egemen kılınmasına katkıda bulunan 
ülkem!z, b!r kez daha kend! dı"ında gel!"en bunalımların olumsuz etk!ler!yle ba-
"etmek durumundadır. 

Türk!ye, her "eye kar"ın, sa#duyuyla ve akılcı yakla"ımlarla, önünde bulunan 
zor dönem! ba"arıyla geçecek, bulundu#u bölgede ve ötes!nde barı", güvenl!k ve 
!st!krarın sa#lanması ve korunmasına yönel!k çabalarını sürdürecekt!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Avrupa Atlant!k ba#lantısı, Türk dı"pol!t!kasının öneml! b!r boyutunu olu"-

turmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa B!rl!#! üyel!k sürec!, Amer!ka B!rle"!k Devlet-
ler!yle !l!"k!ler ve NATO !ç!ndek! yer!m!z geleneksel olarak dı"pol!t!ka gündem!-
m!z!n !lk sıralarında yer almaktadır. 

Avrupa B!rl!#!ne üyel!k sürec!m!z konusunda ya"anan gel!"meler son aylarda 
ulusal ve uluslararası kamuoyunun !lg! oda#ı durumuna gelm!"t!r. Avrupa B!rl!#! 
Anayasası, geçt!#!m!z Mayıs ve Haz!ran aylarında Fransa ve Hollanda’da yapılan 
halkoylamalarında onaylanmamı"tır. Y!ne, haz!ran ayında yapılan Avrupa B!rl!-
#! Konsey! sırasında malî yakla"ım konusunda anla"mazlık ya"anmı"tır. Avrupa 
B!rl!#! !ç!ndek! k!m! ülkeler!n b!r akıl karı"ıklı#ı ya"amı" olmalarını ola#an kar"ı-
lıyoruz. 

Bu gel!"melere kar"ın Avrupa B!rl!#! l!derler!, Haz!ran Doru#u sonunda ya-
yımladıkları b!ld!r!de, gen!"leme konusunda Aralık 2004 Doru#u kararının tü-
müyle uygulanması gere#!n!n altını ç!zm!"lerd!r.

Avrupa B!rl!#!, ça#ımızın en ba"arılı s!yasal ve ekonom!k bütünle"me g!r!-
"!mler!nden b!r! olarak aynı zamanda b!r !st!krar ve barı" alanını tems!l etmekte-
d!r. Bu b!rl!#!n bel!rl! b!r co#rafyayla sınırlanmayan küresel b!r de#er olab!lmes!ne 
Türk!ye’n!n üyel!#!n!n yapaca#ı katkılar açıktır.

$k! gün sonra, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne üyel!k !ç!n görü"melere resmen 
ba"laması öngörülmekted!r. Görü"melere ba"lanmasına bu kadar kısa b!r süre kal-
mı" olmasına kar"ın, k!m! noktalardak! bel!rs!zl!k sürmekted!r. Bu a"amaya gelmek 
kolay olmamı"tır. Bundan sonrasının da kolay olmayaca#ını bel!rtmek gerek!r.

Türk Ulusu, Avrupa B!rl!#! yolunda ek ko"ulların dayatılmasını ve ülkem!-
ze kar"ı ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyecekt!r. (Alkı#lar) Bu konudak! yers!z 
duraksamaların ve k!m! ülkelerdek! !ç pol!t!ka kaygılarından kaynaklanan yak-
la"ımların sona erd!#!n! görmek !st!yoruz. Avrupa B!rl!#!n!n k!m! organlarında 
Türk!ye’ye kar"ı serg!lenen olumsuz duygular ve önyargılar sonucu alınan karar-
lardan üzüntü duymamak olanaksızdır. Ancak, ba"layan süreç, ger! dönülmez b!r 



a"amaya gelm!"t!r. Türk!ye, Avrupa B!rl!#!ne üye olmaya kararlıdır ve bu sürec! 
ulusal çıkarlarını ve ulusal onurunu koruyarak tamamlayacaktır. Bu sürec!n ge-
c!kt!r!lmes!, Türk!ye’den çok Avrupa’nın kaybıdır. Çünkü Türk!ye, !lerlemes!n! 
ve ulusunun ya"am kal!tes!n! yükseltme ülküsünü, uygarlık ve ça#da"lık ç!zg!ler! 
!ç!nde sürdürmeye kararlıdır. Ünlü b!r yazar, “dünyadak" h"çb"r güç, zamanı gelm"# 
b"r dü#ünceden daha güçlü de$"ld"r” dem!"t!. &!md!, gen!" ufuklu ve gen!" ufuklara 
yürüyeb!len b!r Avrupa’nın zamanıdır. Avrupa B!rl!#! üyes! ülkeler!n bu gerçe#! 
görerek davranmalarını bekl!yoruz.

Tüm Avrupa B!rl!#! üyes! ülkelere buradan ça#rıda bulunuyorum: Ça#da" ve 
evrensel de#erler! esasen ben!msem!" olan Türk!ye, üyel!k yolunda üzer!ne dü"en 
sorumlulukları !çtenl!kle yer!ne get!rm!"t!r. Avrupa’nın önüne önyargılardan olu-
"an b!r duvar örmen!n h!ç k!mseye yararı yoktur. B!z!m önümüze konacak her yen! 
engel, gerçekte Avrupa’nın önünü kapayacak b!r duvarın ta"ları olacaktır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Avrupa B!rl!#! üyel!#! kadar önem verd!#!m!z b!r ba"ka temel alan da, Ame-

r!ka B!rle"!k Devletler!yle !l!"k!ler!m!zd!r. Amer!ka B!rle"!k Devletler! ve Avrupa 
B!rl!#!yle !l!"k!ler!m!z b!rb!r!n! tamamlayan !k! de#erl! parçayı olu"turmaktadır.

Türk!ye !le Amer!ka, ortak görü"ler! do#rultusunda b!rçok alanda b!rb!r!ne 
katmade#er sa#layab!lecek konumdadırlar. Bu ba#lamda, özell!kle bölgem!ze !l!"-
k!n konularda !zlenecek yöntemlerle !lg!l! k!m! zaman olu"ab!lecek görü" ayrılıkla-
rı, genel hedefe !l!"k!n b!r ayrılı#ı göstermemekted!r. $l!"k!ler!m!z, güçlü b!r ortak-
lı#ın gerekt!rd!#! tüm ö#eler! yapısında barındırmaktadır. 

N!tek!m, terörle sava"ımdan Arap-$sra!l anla"mazlı#ının çözümlenmes!ne, 
Ka)aslar ve Orta Asya’da !st!krarın sa#lanmasından Kıbrıs sorununun çözümüne 
dek b!rçok konuda ortak anlayı"la davranmaktayız.

NATO, Türk!ye !le Amer!ka arasındak! !"b!rl!#!n!n öneml! kö"e ta"larından 
b!r!d!r. Türk!ye, 1952 yılından bu yana üyes! bulundu#u Kuzey Atlant!k Paktını, 
kend!s!n!n de ayrılmaz b!r parçası oldu#u Atlant!k-ötes! ve Avrupa-Atlant!k gü-
venl!#!n!n dayana#ı olarak de#erlend!rmekted!r. NATO, so#uk sava" sonrası or-
tamın gerçekler!ne kend!n! uyarlama b!l!nc! !ç!nde, günümüz güvenl!k ortamının 
gerekler!n! kar"ılamadak! yetene#!n! açıkça serg!lemekted!r. 

NATO’nun daha etk!n yapı ve !"ley!"lere yönel!k !ç düzenlemeler! de ayrı-
ca övgüye de#erd!r. Yen! üyeler!n katılması, aynı zamanda özgür ve b!rle"!k b!r 
Avrupa’nın olu"turulmasına yönel!k ortak amaca ula"ılmasına katkı sa#lamak-
tadır. Türk!ye, Avrupa’nın güvenl!k alanında sa#lamaya çalı"tı#ı gel!"mey! tutarlı 
ve bütüncül b!r yakla"ımla desteklemey! sürdürmekte; bu gel!"men!n NATO’nun 
Atlant!k’!n her !k! kıyısı !ç!n sa#ladı#ı kazanımları a"ındırmadan sürdürülmes!ne 
önem vermekted!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Karaden!z’den Ka)aslara ve Ortado#u’ya uzanan bölgede olumlu de#!"!m! 

özend!ren Türk!ye, gerg!nl!k ve çatı"ma yer!ne, !"b!rl!#!ne olanak tanıyan b!r or-
tam yaratmayı amaçlamaktadır. Kom"ularımızla !l!"k!ler!m!zde !st!krar ve uyum 
temel olu"turmaktadır.



Yunan!stan’la !l!"k!ler!m!z! kar"ılıklı saygı, güven ve dostluk temel!nde gel!"-
t!rme yönünde !stenc!m!z bulunmaktadır. Yunan!stan’ın da bu yöndek! !stenc!n! 
açık b!ç!mde serg!lemes!n! ve d!yalog ortamının korunması yolunda !çten çabala-
rını sürdürmes!n! bekl!yoruz. $l!"k!ler!m!zdek! gel!"meler!n, !k!l! sorunların çözü-
me kavu"turulması yönünden de kolayla"tırıcı b!r ortam yarattı#ını dü"ünüyoruz. 
Böyle b!r gel!"me, yalnızca Türk!ye ve Yunan!stan !ç!n de#!l, bölge !ç!n de yararlı 
olacaktır. 

Kıbrıs konusunda Türk tarafı, çözüm yönünde özver!l! çabalar gösterm!"t!r. 
Buna kar"ılık Rum tarafı, kend! yönet!c!ler!n!n yönlend!rmes! do#rultusunda, An-
nan Planını ve onun ardında yatan soruna kalıcı çözüm dü"ünces!n! reddetm!"t!r. 

Buna kar"ın, Kıbrıs Rum Yönet!m!n!n, Avrupa B!rl!#! üyel!#!n! Türk!ye’ye 
kar"ı b!r yaptırım gücü olarak kullanmasına !z!n ver!lmes!, Türk Halkı üzer!ndek! 
yalıtılmı"lı#ın sürmes! !nsaf ve hakkan!yetle ba#da"mamaktadır. 

Gel!nen noktada, Rum tarafının çözüm konusunda !stekl! olmadı#ını görüyo-
ruz. Bunun tek neden!, Kıbrıs Rum Yönet!m!n!n çözümsüzlü#ün bedel!n! ödemek 
zorunda bırakılmaması ve çözüme zorlanmamasıdır. Avrupa B!rl!#! üyel!#! bunun 
en somut örne#!d!r. 

Türk!ye, Balkanlarda !st!krarın korunmasına büyük önem vermekted!r. K!m! 
Balkan ülkeler!n!n yen!den yapılanma ve gel!"me çabalarına yönel!k deste#!m!z!, 
bölgedek! barı"ı koruma görevler!ne ve çoktara%ı olu"umlara katkıda bulunmayı 
sürdürece#!z. 

Balkanlardak! soyda"larımızın, bölge ülkeler!yle aramızda yalnızca b!r dost-
luk köprüsü olu"turmakla kalmayıp, ülkeler!n!n gönenc! do#rultusunda çalı"an 
yurtta"ları olarak, ho"görü ve karde"çe ya"ama b!l!nc!n!n gel!"t!r!lmes!ne öneml! 
b!r katkı yaptıklarına !nanıyoruz. 

Batı Trakya’dak! soyda"larımızın sorunlarının çözümü yolunda, Yunan!stan 
Hükümet!n!n de, tar!hsel ve hukuksal sorumlulu#unun b!l!nc! !ç!nde davranaca-
#ını umuyoruz.

Kuzey kom"umuz Rusya Federasyonu, Avrasya bölges!n!n k!l!t ülkeler!nden 
b!r!d!r. Karaden!z bölges!n!n !k! öneml! ülkes! olan Türk!ye ve Rusya Federasyonu 
arasındak! !l!"k!ler, son dönemde her alanda b!r atılım !ç!ne g!rm!"t!r. Kar"ılıklı 
olarak t!caret ve tur!zm alanında yaratılan potans!yel d!kkat çek!c!d!r. Ülkeler!m!z 
arasında gerçekle"en üst düzey z!yaretler, !k!l!, bölgesel ve uluslararası pol!t!kalar 
yönünden !l!"k!ler!n daha da der!nle"t!r!lmes!ne katkı sa#lamaktadır.

$l!"k!ler!m!z, Rusya Federasyonu Devlet Ba"kanı Sayın Put!n’!n Aralık 2004’te 
ülkem!z! resmî z!yaret! sırasında !mzalanan “Ortak Deklarasyon”da da bel!rt!ld!#! 
g!b!, !k!l! !"b!rl!#!n!n gel!"t!r!lm!" çok boyutlu ortaklık düzey!ne çıkarılması hedef! 
do#rultusunda !lerlemekted!r.

Türk!ye ve Rusya arasında sa#lam ve kalıcı b!r !"b!rl!#!, dünya ve bölge barı", 
!st!krar ve gönenc!n!n öneml! b!r ö#es!n! olu"turmaktadır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Çok yönlü dı"pol!t!kamızda Avrasya boyutu da öneml! b!r yer tutmaktadır. 

Enerj! ve ula"tırma kor!dorlarının olu"turulması yoluyla Avrupa ve Asya’nın b!r-



le"mes! ve ekonom!k büyüme !ç!n yen! b!r !vme yaratılması, Türk!ye’n!n Avrasya’ya 
bakı"ının temel!n! olu"turmaktadır.

Güney Ka)asya bölges!ne kom"u olan Türk!ye’n!n, bölge halklarıyla yakın s!-
yasal, ekonom!k, toplumsal, tar!hsel ve kültürel ba#ları bulunmaktadır. Türk!ye’n!n, 
Güney Ka)asya’ya yakla"ımı, bölgedek! üç ülke olan Azerbaycan, Gürc!stan ve 
Ermen!stan’ın tümünün katkılarıyla kapsamlı b!r !"b!rl!#!n!n ya"ama geç!r!lmes! 
!ste#!n! yansıtmaktadır. 

1991 yılında ba#ımsızlıklarını !lan etmeler!n! !zleyen dönemde her üç ülkey! 
de ayırım yapmaksızın tanıyan Türk!ye, !zleyen yıllarda Azerbaycan ve Gürc!stan 
!le yakın !l!"k!ler kurmu"tur. Karde" ülke Azerbaycan’ın esenl!#e ula"masında, çal-
kantılı b!r dönem! ger!de bırakan kom"u Gürc!stan’ın da sorunlarını sa#duyu !ç!n-
de, demokrat!k yollardan a"masında bugüne kadar oldu#u g!b! bundan sonra da 
deste#!m!z! sürdürece#!z. Ermen!stan’ın !se kom"ularıyla !l!"k!ler!ne, uluslararası 
hukukun temel !lkeler! ve !y! kom"uluk çerçeves!nde yakla"ma konusunda durak-
sama göstermemes!, bugüne kadar anılan ülke !le !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lmes!ne 
engel olmu"tur. 

Yukarı Karaba# ve Abhazya g!b! donmu" sorunlar, Güney Ka)asya’da barı" ve 
!st!krarın önündek! ba"lıca engellerd!r. Bu sorunların barı"çı yöntemlerle çözümü, 
bölgede s!yasal !st!krarın kurulmasına en büyük katkıyı sa#layacaktır. Türk!ye, bu 
yolda el!nden gelen katkıyı yapmaya çalı"maktadır. 

Ermen!stan’ın Azerbaycan topraklarını !"gal! sonucunda ortaya çıkan Yukarı 
Karaba# sorunu artık çözülmel!d!r. M!nsk Sürec!ne etk!n b!ç!mde katkı sa#layan 
Türk!ye, Azerbaycan !le Ermen!stan arasında yürütülmekte olan do#rudan ve do-
laylı görü"meler sürec!n! de, soruna barı"çı b!r çözüm bulunmasında yararlı ola-
ca#ı dü"ünces!yle, desteklenmekted!r. Türk!ye, Yukarı Karaba# sorununda her !k! 
tarafın da kabul edece#! b!r çözüme destek vermeye hazırdır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
D!#er kom"ularımızla !l!"k!ler!m!z!n olumlu yönde gel!"t!r!lmes! de dı"pol!t!-

ka öncel!kler!m!zdend!r. Bu ba#lamda, $ran’la !l!"k!ler!m!z! !ç!"ler!ne karı"mama, 
kar"ılıklı saygı, !y! kom"uluk ve ortak yarar temel!nde gel!"t!rmey! !stemektey!z. 

Kom"umuz Irak’ta çok öneml! b!r dönemece yakla"ılmaktadır. Hazırlanan 
yen! Irak Anayasası önümüzdek! ha'alarda halkoyuna sunulacaktır. 

Anayasa, b!r toplumu olu"turan b!reyler!n, devletler!n!n !"ley!"!ne ve ülkele-
r!n!n yönet!m yapısına !l!"k!n aralarında vardıkları anlayı" b!rl!#!n!n ve uzla"ının 
temel!d!r. Irak’ı ancak d!n, mezhep ve etn!k farklılıklar gözetmeks!z!n, ülke halkı-
nın tümünün ben!mseyeb!lece#! b!r yönetsel yapının parlak b!r gelece#e ta"ıyab!-
lece#!n! dü"ünüyoruz. 

Iraklıların bu zorlu dönemec! ba"arıyla atlatması en !çten d!le#!m!zd!r. $rak’ın 
esenl!#e kavu"ması, ba"ta kom"uları olmak üzere, bölges! ve uluslararası toplum 
!ç!n büyük b!r kazanç olacaktır. Irak’ın karma"aya sürüklenmes! durumunda, bu-
nun etk!ler! bu ülkeyle sınırlı kalmayacak, bölgem!ze de yansıyacaktır. 

Bu gerçe#!n b!l!nc!nde olan Türk!ye demokrat!k, toprak bütünlü#ü ve ulusal 
b!rl!#! korunmu", kom"ularıyla barı" !ç!nde ve gönençl! b!r Irak hedef! do#rultu-



sundak! tutumunu sürdürmekted!r. Ba"ta anayasa çalı"malarına katkı sa#lamak ve 
kend! demokrat!k yapımıza !l!"k!n deney!m!m!z! payla"mak olmak üzere, Irak’ın 
tüm kes!mler!yle yo#un d!yalo#umuz sürecekt!r. Türk!ye, ba"ta Kom"u Ülkeler 
G!r!"!m! olmak üzere, çoktara%ı düzeylerde de, bugüne kadar üstlend!#! öncü ko-
numunu ve Irak’ın !st!krarını, bütünlü#ünü temel alan etk!n pol!t!kalarını sürdü-
recekt!r. 

Irak’ın gelece#! yönünden duyarlılık ta"ıdı#ını dü"ündü#ümüz b!r konu, 
Kerkük’ün durumudur. Bu !l!n gelece#!ne Iraklıların karar vermes! temel !lke ol-
malıdır. Bununla b!rl!kte karma"ık etn!k yapısı neden!yle Irak’ın küçük ölçekl! b!r 
model! olan Kerkük’ü herhang! b!r kes!m!n sah!plenmeye çalı"masının yaratab!-
lece#! huzursuzluklar yalnızca bu !l !le sınırlı kalmayacak, Irak’ın genel!ne yayılan 
b!r etn!k karga"ayı ve sonuçları önceden kest!r!lemeyecek bölgesel !st!krarsızlı#ı 
tet!kleyeb!lecekt!r. Dolayısıyla, Kerkük’ün gelece#! Türk!ye’n!n !lg!s!z kalamayaca#ı 
öneml! b!r konudur. 

Türkmenler “Iraklı” k!ml!#!ne saygı gösteren s!yasal b!l!nçler!yle, Irak’ın ge-
lece#!ne olumlu katkılarda bulunab!lecek b!r kes!md!r. Onların, bu özell!kler!yle 
Irak’ın yönet!m!nde uyumlu n!tel!k ve n!cel!kte tems!l ed!lmeler!n! umuyoruz.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Özell!kle son b!r !k! yıl !ç!nde Ortado#u co#rafyasında olumlu yönde de#!"!-

m!n artan b!r gereks!n!m oldu#una daha çok d!kkat çek!lmeye ba"lanmı"tır.
Türk!ye, her zaman Ortado#u’da hakça, kalıcı ve kapsamlı b!r barı"ın kök 

salmasını !stem!" ve bu amaca ula"mak !ç!n d!yalo#un tek geçerl! araç oldu#unu 
savunmu"tur.

$slam Konferansı Örgütü toplantıları !le d!#er bölgesel ve uluslararası etk!nl!k-
lerde de bu gereks!n!m tarafımızdan vurgulanmaktadır. Bu ba#lamda, Ortado#u’da 
barı" ve gönenc!n egemen kılınması, demokras!, !nsan hakları, hukukun üstün-
lü#ü, !y! yönet!"!m !lkeler!n!n güçlend!r!lmes! ve pazar ekonom!s!n!n !"let!lmes! 
ö#eler!n! !çeren b!r dönü"ümün gerçekle"t!r!lmes! !ç!n bölge ülkeler!ne ça#rıda 
bulunulmaktadır.

Bölgede barı" ve !st!krarın sa#lanması tüm bölge ülkeler!n!n çıkarlarına h!z-
met edecek ve ekonom!k !"b!rl!#! olanaklarının gel!"t!r!lmes!n! kolayla"tıracaktır. 
Uygarlıklar be"!#! Ortado#u’dak! barı" ve !st!krarın stratej!k önem! gelecekte daha 
da artacaktır.

Türk!ye, ba"ta F!l!st!n-$sra!l uyu"mazlı#ı olmak üzere, bölgedek! sorunların 
çözülmes! !ç!n tara%arca !steneb!lecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Çıkı" 
noktamız, barı" arayı"larına destek vermek ve uzla"ma çabalarını özend!rmekt!r. 
Bu nedenle, !lg!l! tara%arla aramızdak! yakın ve dengel! !l!"k!lerden bölgen!n çıkar-
ları do#rultusunda yararlanma kararlılı#ımız açıkça ortaya konulmu"tur. 

Dostluk ve karde"l!k ba#larımız bulunan Orta Asya ülkeler!yle aramızdak! 
güçlü !l!"k!ler!n gel!"t!r!lmes!ne de önem vermektey!z. Bölge ülkeler!n! ekonom!k 
kalkınma ve demokras! alanında !lerleme yolunda gösterd!kler! çabalarda destek-
lemey! sürdürece#!z. Bu ülkelerde, demokrat!kle"me ve !nsan hakları alanlarında 
atılan her !ler! adım, yalnızca !ç huzur ve !st!krara de#!l, uluslararası toplumla bü-
tünle"me çabalarına da katkı sa#layacaktır. 



Afgan!stan’ın b!z!m !ç!n tar!he dayanan özel ba#larımızdan dolayı ayrı b!r öne-
m! bulunmaktadır. Afgan!stan aynı zamanda terörle sava"ımın ana cepheler!nden 
b!r!d!r. Bu nedenled!r k!, !k! yıl !ç!nde ISAF’ın komutasını !k!nc! kez üstlenmen!n 
ötes!nde, ülken!n yen!den !marı !ç!n de yo#un b!r çaba göster!yoruz. Devlet!m!z ve 
özel sektörümüz, Afgan!stan’da yollar, okullar ve hastaneler yapmakta, ekonom!k 
altyapıyı canlandırmaya yönel!k çabalara katkıda bulunmaktadır. Türk!ye’n!n tar!-
h!sel olarak yakın ba#ları bulunan Afgan!stan’a vermekte oldu#u destek sürecekt!r. 
Bu ülken!n yen!den yapılanma sürec!ndek! yardımlarımızın, aynı zamanda ulusla-
rarası barı" ve !st!krara yapılan b!r yatırım oldu#unu da dü"ünüyoruz. 

Dı"pol!t!kamızda son yıllarda g!derek önem ve öncel!k kazanan b!r d!#er konu, 
yüzyılımızın potans!yel ekonom!k güç oda#ı olarak bel!rg!n b!r konuma gelmekte 
olan Asya-Pas!f!k bölges!yle !l!"k!ler!m!z!n gel!"t!r!lmes!d!r. Japonya ve Ç!n ba"ta 
olmak üzere tüm Asya-Pas!f!k ülkeler!yle !l!"k!ler!m!z! gerek !çer!k gerek kapsam 
yönünden gel!"t!rmey! amaçlamaktayız. Asya’nın Avrupa’ya yen! !pekyollarıyla 
ba#lanmakta oldu#u b!r dönemde, Türk!ye’n!n özel co#rafî konumu ve Avrupa 
B!rl!#!yle !l!"k!ler!ndek! gel!"meler, ülkem!z!, Asya-Pas!f!k ku"a#ı !ç!n de#erl! b!r 
ekonom!k, s!yasal ve kültürel ortak durumuna get!rmekted!r. Asya ve Avrupa’nın 
enerj! kor!dorları, dem!ryolu ve karayollarıyla ba#lanması ve yen! bölgesel d!na-
m!kler yaratılması yönünden Türk!ye’n!n !"lev! k!l!t önemde olacaktır.

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye, Yüce Atatürk’ün ulusa gösterd!#! “barı# "ç"nde ya#ayan, demokrat"k, 

ça$da# ve güçlü Türk"ye” hede%er! do#rultusunda kararlı ve güvenl! adımlarla !ler-
lemekted!r. 

Ulusun gönenc! ve güvenl!#! do#rultusundak! !lerlemede varılan h!çb!r a"ama 
yeterl! de#!ld!r.

Cumhur!yet!m!z!n 100’üncü yıldönümüne do#ru Türk!ye, daha öncek! ko-
nu"malarımda da vurguladı#ım "u hede%er do#rultusunda !lerlemes!n! sürdürme-
l!d!r: 

Görü"melere gec!kmeden ba"layarak Avrupa B!rl!#!ne üye olmak, Bölgesel 
güç olma durumunu pek!"t!rmek, küresel güç olma hedef!ne er!"mek, Sürdürüle-
b!l!r b!r kalkınmayla, dünyanın 10 büyük ekonom!s! !ç!ne g!rmek, B!lg! toplumuna 
dönü"mek ve b!l!m-teknoloj! alanında dünyanın önde gelen ülkeler! arasında yer 
almak, Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n ça#ın gerekler!ne ve tehd!tlere yanıt veren n!-
tel!kler!n! korumak, daha da güçlenmes!n! sa#lamak. Bu hede%er do#rultusunda 
Türk!ye’n!n yolu uzun ve güçlüklerle doludur. 

Ayrıca, yen!den b!r!nc!l tehd!t olan bölücü terör ve !rt!caın yarattı#ı gerg!nl!k-
ler!n; toplumun kutupla"ması, !ç barı"ı tehd!t etmes! ve ülkey! yönet!lemez duruma 
get!rmes! tehl!keler!ne kar"ı duyarlılı#ımızı artırma ve bunu, b!r ulusal güvenl!k 
sorunu anlayı"ıyla ele alma durumundayız. 

Ülkem!z!n bölünmez bütünlü#ünün korunab!lmes! ve hede%er!n gerçekle"-
t!r!lmes!, toplumda gelece#e güven duygularının güçlend!r!lmes!ne ve her alanda 
güçlü olmamıza ba#lıdır. Türk!ye Cumhur!yet!n!n, ça#da" ve demokrat!k açılım-
ları özümseyeb!len ve elde ed!len kazanımları koruyab!len d!nam!k b!r yapıda ku-
rulmu" olması ba"lıca güvencem!zd!r. 



Türk!ye’n!n bel!rled!#! yön, Atatürk’ün ça#da" yoludur. Türk!ye, bütünle"m!" 
oldu#u ve tar!he dayanan sa#lam ba#larını sürdürdü#ü uygar toplum !ç!nde, önün-
dek! her türlü güçlükler! a"arak hak ett!#! yer! alacak, konumunu pek!"t!recek, yen! 
yüzyılın olu"umları !ç!nde daha da !ler! düzeylere ula"acaktır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ulusal egemenl!#!m!z!n, la!k ve demokrat!k rej!m!m!z!n temel kurumu Tür-

k!ye Büyük M!llet Mecl!s!, ülkem!z!n gel!"mes! ve ça#da"la"ması yolunda büyük 
reformlar gerçekle"t!rm!", tar!h!m!ze damgasını vurmu"tur. Yüce Mecl!s, aldı#ı 
kararlarla, Türk!ye’n!n !st!krarlı, her alanda kalkınan, gönenç düzey! yüksek, gele-
ce#e güvenle bakan b!r ülke durumuna geleb!lmes! konusunda !nançla çalı"mı"tır. 
Türk!ye, Yüce Mecl!s!m!z!n özver!l! çalı"malarıyla, demokrat!kle"me, temel hak ve 
özgürlükler!n gen!"let!lmes! ve Avrupa’yla bütünle"me yolunda be#en!yle kar"ıla-
nan adımlar atmı"tır. 

Bugün dünyamız öneml! b!r süreçten geçmekted!r. Ya"anan de#!"!mler! do#-
ru yorumlayab!len, yen! ko"ulların gerekt!rd!#! !ler!c! atılımları gerçekle"t!ren 
ülkeler!n gelece#e güçlü b!ç!mde ula"ab!lecekler! ku"kusuzdur. Bu do#rultudak! 
!stenc!n! ortaya koyan Türk!ye, Atatürk !lke ve devr!mler!n!n yol göster!c!l!#!nde, 
hede%er!ne em!n adımlarla yol almaktadır. 

Ba"ımızı her dönemde d!k tutab!lmek !ç!n, yarınlara güvenle bakmalı, ko"ul-
lar ne olursa olsun umudumuzu korumalı, b!rl!k ve dayanı"mamızı güçlend!rmel!, 
ulusal de#erler!m!ze ba#lılıkla, karamsarlı#a kapılmadan, yurtta"larımıza güven 
veren atılımları gerçekle"t!rmel!y!z. Bu konuda, devlet!m!z!n kurumları ba"ta ol-
mak üzere, toplumun tüm kes!mler!ne görevler ve sorumluluklar dü"mekted!r.

Yüce Mecl!s!m!z!n, geçm!"te ve bugün oldu#u g!b!, gelecekte de, sorumlu ve 
duyarlı yakla"ımlarla, Türk!ye’n!n aydınlık gelece#!n!n kurulmasını amaçlayan tüm 
g!r!"!mlere, çalı"maları ve kararlarıyla öncülük edece#!ne yürekten !nanıyoruz. 

Yen! yasama yılının ulusumuza kutlu olması d!le#!yle, Yüce Mecl!se saygılar 
sunuyorum. (Ayakta Alkı#lar) 
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Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
S!zler!, yen! yasama yılının ba"langıcında üstün ba"arı d!lekler!mle ve saygıyla 

selamlıyorum. Sözler!me ba"larken, bu yüce çatı altında b!r kez daha bulunmaktan 
duydu#um mutlulu#u bel!rtmek !st!yorum.

La!k ve demokrat!k rej!m!m!z!n temel kurumu Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, 
açıldı#ı günden bu yana tar!hsel sorumluluk üstlenm!", varlı#ı ve çalı"malarıyla 
ulusumuza güven verm!"t!r.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, Yüce Atatürk’ün öncülü#ünde Kurtulu" Sava-
"ını yürütmü", Cumhur!yet! kurmu", devr!mler!n altyapısını olu"turmu", Atatürk 
Cumhur!yet!n!n de#!"t!r!lemez n!tel!kler!yle sonsuza kadar ya"atılması, demokra-
s!n!n güçlend!r!lmes!, rej!m!n özünden sapma olmaksızın kurum ve kurallarıyla 
!"lemes!, yurtta"larımızın hak ve özgürlükler!ne kavu"arak onurlu b!r ya"am sür-
mes! yönünde öneml! h!zmetlerde bulunmu"tur. 

Türk!ye, Ölümsüz Önder!m!z Atatürk’ün, O’nun !z!nde !lerleyen kurumları-
mızın ve yurtta"larımızın çaba ve katkılarıyla, ça#da" dünyanın saygın, güven!l!r 
b!r üyes! olma yolunda öneml! a"ama kaydetm!"t!r. 

Sah!p olduklarımızın de#er!n! b!lerek, gücümüze !nanarak, kend!m!ze güve-
nerek, sorunlar kar"ısında yılmayarak, demokras!m!ze sah!p çıkarak, bölünmez 
bütünlü#ümüzü koruyarak, toplumsal barı"ı sürekl! kılarak aydınlık yarınlara 
em!n adımlarla !lerleyece#!z. Bu konuda kurumlarımıza, yönet!len! ve yöneten!yle 
tüm yurtta"larımıza görev ve sorumluluklar dü"mekted!r. 

Ulus egemenl!#!n!n tems!lc!s! Yüce Mecl!s!m!z!n bu sürece de çalı"malarıyla 
büyük katkıda bulunaca#ına yürekten !nanıyoruz. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Bu yıl, ba#ımsızlık sava"ımızın önder!, ulusumuzun kurtarıcısı, ça#da" Tür-

k!ye Cumhur!yet!n!n kurucusu, büyük komutan, e"s!z devlet adamı ve devr!mc! 
Yüce Atatürk’ün do#umunun 125’!nc! yılını kutluyoruz. 



Türk Ulusu, do#umunun 125’!nc! yılında Yüce Atasını sevg!yle, özlemle, gö-
nül borcuyla anarken, aynı zamanda tar!he ve !nsanlı#a mal olmu", eylemler! ve 
söylemler!yle dünyada saygınlık kazanmı" örnek b!r l!der! yet!"t!rmen!n övüncünü 
ve co"kusunu ya"amaktadır. 

Yüce Atatürk, !nsanlı#a mal olan yapıtlarıyla hergün aramızda bulunmakta, 
yüksek ülküler! ve !lkeler!yle yol göster!c! olmakta, dü"üncelerde ve yüreklerde ya-
"amaktadır. (Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Devletler!n s!yasal rej!mler!n! düzenleyen anayasaların üstün konumları, 

özenle korunmalarını zorunlu kılmı"tır. Bu nedenled!r k!, anayasaların ba#layı-
cılı#ı, uygulanmasının sa#lanması, !zlenmes!, denetlenmes! ve de#!"t!r!lmes! özel 
kurallara ba#lanmı"tır. 

Anayasanın 2’nc! maddes!ne göre, Türk!ye Cumhur!yet! b!r hukuk devlet!d!r. 
Hukuk devlet! n!tel!#!n!n ayırt ed!c! özell!#!, hukukun üstünlü#ünün kabul 

ed!lm!" olmasıdır. Hukukun üstünlü#ü de, Anayasanın ve yasaların eks!ks!z uygu-
lanmasını, !kt!dar gücünün yargı !le dengelenmes!n!, yasama ve yürütme organları 
!le yönet!m!n eylem ve !"lemler!n!n yargısal denet!me ba#lı tutulmasını gerekt!r-
mekted!r. 

Anayasada parlamenter s!stem kabul ed!lm!", bu s!stem!n gere#! yasama, 
yürütme ve yargı erkler!ne yer ver!lm!" ve erkler ayrılı#ı !lkes! ben!msenm!"t!r. 
Anayasanın Ba"langıç bölümüne göre, erkler ayrılı#ı, devlet organları arasında üs-
tünlük sıralaması anlamına gelmey!p, devlet yetk! ve görevler!n!n kullanılmasıyla 
sınırlı uygar b!r !"bölümü ve !"b!rl!#!d!r. 

Anayasada ben!msenen s!steme göre, ku"kusuz h!çb!r organ d!#er!ne üstün 
de#!ld!r. Her organ, Türk Ulusu adına, Anayasada bel!rlenen yetk! ve görev alanı 
!ç!nde ulusal egemenl!#! kullanmaktadır. 

Bunun yanında, yasama ve yürütmen!n s!yasal b!rl!ktel!kler!nden do#acak !k-
t!dar gücünü dengelemek !ç!n Anayasada k!m! düzenekler öngörülmü"tür. Cum-
hurba"kanına, Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenl! ve uyumlu 
çalı"masını gözetme ba#lamında, Anayasa !le ver!len yasama, yürütme ve yargıya 
!l!"k!n yetk! ve görevler bu kapsamdadır. 

Y!ne, Anayasada !kt!dar gücünü dengelemek !ç!n yasama, yürütme ve yönet!-
m!n tüm eylem ve !"lemler! yargı denet!m!ne ba#lı tutulmu"; yargıya, gücü el!nde 
bulunduran erklere kar"ı b!r denge öges! olma !"lev! yüklenm!"t!r. 

Yasalar, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! $çtüzü#ü, yasama dokunulmazlı#ının 
kaldırılması ya da m!lletvek!ll!#!n!n dü"ürülmes!ne !l!"k!n yasama !"lemler! !le yü-
rütme !"lem! olan yasa gücünde kararnameler, Anayasa Mahkemes!n!n denet!m!-
ne ba#lı tutulmu"tur. 

D!#er yürütme ve yönet!m eylem ve !"lemler!n!n hukuka uygunluk denet!m! 
de !darî yargının görev alanına g!rmekted!r. 

Tüm bu düzenlemeler, yargının, yasama ve yürütmeye üstünlü#ü de#!l, hu-
kukun üstünlü#ü ba#lamında !kt!dar gücünün sınırlandırılması, ba"ka b!r dey!"le 



hukuka uygunlu#un sa#lanması anlamındadır. Çünkü, hukuk devlet! ve hukukun 
üstünlü#ü !lkes!n! ben!msem!" ça#da" toplumlarda son söz yargıya ver!lm!"t!r. 

N!tek!m, Anayasanın 138’!nc! maddes!nde, yasama ve yürütme organları !le 
yönet!m!n, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlar ve yöne-
t!m!n, mahkeme kararlarını h!çb!r b!ç!mde de#!"t!remeyecekler!, bunların yer!ne 
get!r!lmes!n! gec!kt!remeyecekler!; 153’üncü maddes!nde de, Anayasa Mahkemes! 
kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönet!m makamlarını, gerçek 
ve tüzelk!"!ler!, kısaca herkes! ba#layaca#ı bel!rt!lm!"t!r. 

Bu s!stem, !lke ve kurallar uyarınca, b!r konuda yargı kararı varken ters!ne 
!"lem ya da uygulama yapılması, hukuk devlet!nde olanaksızdır. 

Bu noktada !k! konu önem kazanmaktadır. Bunlardan b!r!nc!s!, yargı ba#ım-
sızlı#ı; !k!nc!s! !se, seç!lm!"ler!n yanında atanmı" kamu görevl!ler!n!n rej!m yönün-
den önem!d!r. 

Anayasamızın 2’nc! maddes!nde, Türk!ye Cumhur!yet!n!n n!tel!kler! arasında 
sayılan hukuk devlet!n!n en öneml! özell!kler!nden b!r!, yargı ba#ımsızlı#ı !lkes!-
n!n kabul ed!lm!" olmasıdır. 

Güçler ayrılı#ı !lkes! ben!msenen parlamenter demokras!lerde, bu !lken!n do-
#al sonucu olarak yargı erk!, yasama ve özell!kle gerçek gücü el!nde bulunduran 
yürütmeye kar"ı korunmu" ve ba#ımsız kılınmı"tır. 

Yargı ba#ımsızlı#ının gerçekle"t!r!leb!lmes! !ç!n, mahkemeler!n yanında, yar-
gı erk!n!n en öneml! öges! ve tems!lc!s! olan yargıçların da ba#ımsız ve güvencel! 
olması gerekmekted!r. 

Bu nedenle, Anayasanın 9’uncu maddes!nde, yargı yetk!s!n!n Türk Ulusu 
adına “ba#ımsız mahkemelerce” kullanılaca#ı, 138’!nc! maddes!nde de, yargıçların 
görevler!nde ba#ımsız oldukları bel!rt!lm!"t!r. 

Y!ne Anayasamızda, yargı erk!n!n yürütmen!n etk! ve karı"masından uzak 
tutulab!lmes! !ç!n k!m! düzenlemelere yer ver!lm!"t!r. 140’ıncı maddede, yargıçla-
rın, mahkemeler!n ba#ımsızlı#ı ve yargıçlık güvences! !lkeler!ne göre görev yapa-
cakları; 138’!nc! maddes!nde, yargıçların, Anayasa, yasa ve hukuka uygun olarak 
v!cdanî kanaatler!ne göre hüküm verecekler!; h!çb!r organ, makam, merc! ya da 
k!"!n!n, yargı yetk!s!n!n kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara em!r ve tal!-
mat veremeyece#!, genelge gönderemeyece#!, tavs!ye ve telk!nde bulunamayaca#ı 
kurala ba#lanmı"tır. 

Yargı organlarının kurulu"u, çalı"ma !lkeler!, yargıçların seç!m! ve özlük hak-
ları konularında yargı ba#ımsızlı#ını gölgeleyecek yöntemlerden uzak durulması, 
hukuk devlet! !lkes!n!n gere#!d!r. 

Yargıç ve savcıların tüm özlük ve d!s!pl!n !"ler!, Yargıtay, Danı"tay ve Uyu"-
mazlık Mahkemes! üyeler!n!n seç!m! g!b! öneml! yetk!lerle donatılmı" Hâk!mler 
ve Savcılar Yüksek Kurulunun olu"umunda, b!r s!yasî part! mensubu olan bakanın 
ve onun buyruk ve d!rekt!%er! !le hareket eden Müste"arın yer alması yargı ba-
#ımsızlı#ını, dolayısıyla hukuk devlet! !lkes!n! zedelemekted!r. (CHP ve Anavatan 
Part"s" sıralarından Alkı#lar)



Çe"!tl! hükümet programlarında da vurgulandı#ı g!b!, yargının k!"!selle"t!r!l-
mes! ve s!yasalla"tırılmasının önleneb!lmes! !ç!n, yargı ba#ımsızlı#ıyla ba#da"ma-
yan bu durumun !ved! olarak düzelt!lmes! gerekmekted!r. 

Unutulmamalıdır k!, yargıç güvences! yargı ba#ımsızlı#ının, yargı ba#ımsızlı-
#ı da devlete güven!n ön ko"uludur. 

Yasama ve yürütme organlarının da yargının s!yasalla"tırılmasından özenle 
kaçınmaları gerek!r. Yargının s!yasalla"tırılması durumunda bundan zarar görecek 
olan ba"ta y!ne devlet organlarıdır. Bununla da kalmayacak, tüm devlet kurumları, 
!nsanî de#erler ve b!reyler de bu zarardan paylarını alacaklardır. 

Hukuk devlet!nde, k!"!ler!n özel ya"amına ve özgürlük alanına yapılacak hu-
kuka aykırı karı"malardan ve bu nedenle u#rayab!lecekler! zararlardan korunab!l-
meler! gerekmekted!r. Böylece, hukuksal güvenl!#!n sa#lanması ve sürdürülmes!, 
ancak ba#ımsız ve dolayısıyla yansız yargı organı aracılı#ıyla olanaklıdır. 

Yurtta"ın hak arama özgürlü#ünün ve hukuksal güvenl!#!n!n her türlü s!ya-
sal karı"madan, !deoloj!k ve dogmat!k dü"üncelerden arınmı", yansız ve ba#ımsız 
yargı organı tarafından korundu#u b!l!nd!#! sürece, hukuk devlet!n!n varlı#ı du-
yumsanab!l!r. 

Yargılama sürec!nde s!yasal karar organlarının etk!n kılınması, yargı kararla-
rının, hukukun gerekler! yer!ne s!yasal kanaat ve dü"üncelere dayandırılması, bu 
yönde yorumlanarak uygulanması ya da uygulanmaması yargının s!yasalla"tırıl-
masına neden olur. Bu !se, k!"!ler!n hukuksal güvenl!#!n!n ortadan kaldırılmasına, 
kamusal düzen!n bozulmasına, hukuk ve devlet erk!n!n yok olmasına yol açar. 

Hukuk devlet!n!n varlı#ının toplum ya"amının her alanında yurtta"larca 
duyumsanması, devlete güven!n varlık neden! oldu#una göre, tüm organların bu 
alanda ödevler!, yükümlülükler! ve sorumlulukları vardır. 

Öte yandan, anayasal s!stem!n !"lerl!#!n! sa#layacak organları olu"turan, onla-
rı somutla"tıran görevl!lerden k!m!ler! halkın, k!m!ler! Türk!ye Büyük M!llet Mec-
l!s! ya da Anayasada öngörülen d!#er kurumların seçmes!yle, k!m!ler! de atamayla 
göreve gelmekted!rler. 

Anayasaya göre, üç erk! tems!l eden organ ya da kurumlar arasında üstünlük 
sıralaması yapılamayaca#ına göre, göreve get!r!lme yöntemler!ne bakılarak organ 
ya da kurumları somutla"tıran görevl!ler arasında da ayrım yapılamaz. 

Y!ne, anayasal s!steme göre, rej!m yönünden denge öges! olan kurumların 
kararlarının, salt o kurumu olu"turan görevl!ler!n get!r!l!" yöntem!ne dayanılarak 
ele"t!r!lmes! ve etk!s!zle"t!r!lmes! do#ru de#!ld!r. 

Unutulmaması gereken "ey, devlet!n ve rej!m!n sürdürüleb!lmes! !ç!n, seç!l-
m!"ler kadar atanmı"ların da görev!, sorumlulu#u ve vazgeç!lmez önem! oldu#u-
dur. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Anayasa’nın 2’nc! maddes!nde, Türk!ye Cumhur!yet!n!n demokrat!k b!r dev-

let oldu#u bel!rt!lm!"; 67’nc! maddes!nde, seçme, seç!lme ve s!yasal etk!nl!kte bu-
lunma hakkı, temel hak ve ödevler arasında düzenlenm!"; 13’üncü maddes!nde 



de, temel hak ve özgürlükler!n özüne dokunulmaksızın, Anayasanın sözüne ve 
ruhuna, demokrat!k toplum düzen!n!n gerekler!ne ve ölçülülük !lkes!ne aykırı ol-
mamak ko"uluyla sınırlandırılab!lmes! öngörülmü"tür. 

Yurtta"ların seçme, seç!lme ve s!yasal etk!nl!kte bulunma hakkı, demokras!-
n!n yeterl! de#!l, gerekl! ko"uludur. Y!ne, Anayasanın 68’!nc! maddes!nde bel!rt!l-
d!#! g!b!, s!yasal part!ler demokrat!k ya"amın vazgeç!lmez ögeler!d!r. 

Ancak, bunların yanında, Anayasanın 67’nc! maddes!nde, seç!mler konusun-
da çok öneml! b!r kurala yer ver!lm!", seç!m yasalarının “tems!lde adalet” ve “yöne-
t!mde !st!krar” !lkeler!n! ba#da"tıracak b!ç!mde düzenlenece#! bel!rt!lm!"t!r. 

Görüldü#ü g!b!, öneml! olan, bu !lkeler!n seç!m yasalarına sadece yansıması 
de#!l, yasada bu !k! !lke arasında denge kurulmasıdır. 

Tems!lde adalet, s!yasal part!ler!n Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde, seç!mler-
de aldıkları oy oranında tems!lc! bulundurmasını gerekt!rmekte, alınan oyla oran-
tılı tems!lc! sayısıyla ya"ama geç!r!leb!lmekted!r. 

Yönet!mde !st!krar !se, oyların s!yasal part!ler arasında a"ırı bölünerek Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!ne yansımasının yarataca#ı !st!krarsızlı#ın önlenmes!n! anlat-
maktadır. Bu !lken!n ya"ama geç!r!lmes!, oyların tems!lc! sayısına dönü"mes!nde 
“baraj” olarak adlandırılan oransal sınırlar konulmasını zorunlu kılmaktadır. 

B!rb!r!n!n kar"ıtı g!b! görünen bu !k! !lken!n, seçme ve seç!lme hakkının özü-
nü zedelemeyecek ve devlet yönet!m!n! aksatmayacak b!ç!mde, b!rb!r!n! dengele-
yerek yasaya yansıtılması anayasal zorunluluktur. Bu duyarlı denge, aynı zamanda, 
demokrat!k hukuk devlet! n!tel!#!n!n de gere#!d!r. 

Yönet!mde !st!krar !lkes!, salt ço#unlu#u sa#layacak seç!m s!stem!n! de#!l, !s-
t!krarlı yönet!m! olanaklı kılacak adaletl! b!r tems!l s!stem!n! gerekt!rmekted!r. 

Bundan amaç, seçmen!n s!yasal da#ılımının Parlamentoya olab!ld!#!nce uy-
gun ve ad!l b!ç!mde yansımasıdır. Adalet, aynı zamanda, yönet!mde !st!krarın da 
temel ko"uludur. Yalnızca ya da a#ırlıklı olarak !st!krarı gözetmen!n, !st!krarsızlık 
kayna#ı olaca#ı açıktır. 

Ku"kusuz, tems!lde adalet!n sa#lanması !ç!n, seçmen!n s!yasal da#ılımının 
tümüyle Parlamentoda tems!l ed!lmes!, ba"ka b!r dey!"le, s!yasal part!ler!n tümü-
nün Mecl!ste tems!lc! bulundurması da savunulamaz. Bu s!stem!n de, yönet!mde 
!st!krar !lkes!ne zarar verece#! ortadadır. Ne var k!, oy kullanan seçmen!n s!yasal 
görü"ünün büyük oranlarda Parlamentoda tems!l ed!lemed!#! seç!m s!stem!n! de, 
tems!lde adalet !lkes!yle ba#da"tırmak olanaksızdır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
B!rçok kez üzer!nde durdu#um k!m! konuları, ülke rej!m! ve gelece#! yönün-

den çok önemsed!#!m !ç!n b!r kez de Yüce Mecl!s!n çatısı altında vurgulamak !s-
t!yorum. 

Öncel!kle, son yıllarda, b!l!nçl! olarak gündemden dü"ürülmeyen la!kl!k ve 
la!kl!#!n tanımı tartı"maları üzer!nde durmakta yarar görüyorum. 

Bel!rtmek gerek!r k!, demokras!, özgürlük, kamu yararı, kamu düzen!, la!k-
l!k g!b! kavramların Anayasada kavramsal tanımı yapılmamı" olab!l!r. Anayasalar, 



kurallarıyla bu kavramların !"levler!n! ve anlamlarını ortaya koyarak çerçeves!n! 
ç!z!p, !"levsel tanımını yaparlar. N!tek!m, Anayasamızda da, la!kl!#!n !"levsel tanı-
mı yapılmı"tır. 

Bu nedenle, Anayasada, la!kl!#!n tanımını aramak yer!ne, nasıl b!r la!kl!#!n 
öngörüldü#üne bakmak gerek!r. Bu ba#lamda, Anayasa Mahkemes! kararlarının 
konuya katkısı gözden uzak tutulamaz. 

La!kl!k !lkes!n! ya"am b!ç!m! olarak ben!mseyen ça#da" ülkeler !ncelend!#!n-
de, tümünün bu !lkey! kend! toplumsal gerçekler!ne göre b!ç!mlend!rd!kler! görü-
lecekt!r. 

Anayasa Mahkemes!n!n çe"!tl! kararlarında da bel!rt!ld!#! g!b!, la!kl!k, ülkele-
r!n !ç!nde bulundu#u tar!hsel, s!yasal, toplumsal ko"ullara ve her d!n!n gerekt!rd!#! 
!steklere ba#lı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermekted!r. 

Bu farklılı#a ba#lı olarak her ülken!n la!kl!k anlayı"ı, o ülken!n Anayasasına 
yansımı"tır. Türk!ye !ç!n özell!k ta"ıyan la!kl!k de, Anayasada ben!msenen ve ko-
runan !çer!kte b!r !lked!r. 

La!kl!k !lkes!n!n, her ülken!n !ç!nde bulundu#u ko"ullardan ve her d!n!n özel-
l!kler!nden es!nlenmes!, bu ko"ullar !le özell!kler arasındak! uyum ya da uyum-
suzlukların la!kl!k anlayı"ına yansıyarak de#!"!k n!tel!kler! ve uygulamaları ortaya 
çıkarması do#aldır.

D!n! ve d!n anlayı"ı tümüyle farklı ülkelerde la!kl!k uygulamasının aynı anlam 
ve düzeyde olması beklenemez. 

Türk!ye Cumhur!yet!, Türk Ulusunun gelenekler!, toplumsal yapısı, sosyal 
gerçekler! ve ko"ulları kar"ısında la!kl!#! kend!ne en uygun !çer!#!yle ben!msem!"-
t!r. 

Devlet rej!m!n!n ve toplumsal ya"amın la!kle"t!r!lmes! bel!rl! b!r tar!hsel sü-
reç !ç!nde gerçekle"t!r!lm!"t!r. La!kl!k !lkes!n!n günümüzdek! anlam ve önem!n! 
kavrayab!lmek !ç!n Kurtulu" Sava"ı sürerken ve Türk!ye Cumhur!yet! kurulurken 
gerçekle"t!r!len olayları ve olguları !y! !rdelemek gerek!r. 

Gerçekten, daha Kurtulu" Sava"ına ba"langıç hazırlıkları sırasında Erzurum 
Kongres!nde alınan kararlar !ç!nde, ulusal egemenl!#!n üstün kılınaca#ına yer ve-
r!lm!"; Kurtulu" Sava"ı sürerken kabul ed!len 1921 ve sava"tan hemen sonra kabul 
ed!len 1924 Anayasalarının 1’!nc! ve 3’üncü maddeler!ne “egemenl!k kayıtsız ko-
"ulsuz ulusundur” kuralı konulmu"tur. Bunlar, la!kl!k yolunda atılan !lk adımlardır. 
Çünkü, la!kl!#!n özü ve temel! “egemenl!#!n” kayna#ında yatmaktadır. Egemenl!k 
ulusa !l!"k!n !se, o rej!m!n dayandı#ı s!stem la!k s!stemd!r. 

La!kl!k !lkes!ne, Türk!ye Cumhur!yet! yönünden tar!hsel süreçte kazandı#ı 
anlamıyla 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer ver!lm!"t!r. 

1961 ve 1982 Anayasalarının la!kl!kle !lg!l! tüm kuralları b!rl!kte !ncelend!-
#!nde, la!kl!#e b!r !lke olarak yer ver!lmes!n!n çok ötes!nde, onun !"lev!n!n de ta-
nımlanarak kapsamının bel!rlend!#! görülecekt!r. 

Anayasanın 1’!nc! maddes!nde, Türk!ye Devlet!n!n b!r cumhur!yet oldu#u be-
l!rt!lm!"; 2’nc! maddes!nde, Türk!ye Cumhur!yet!n!n, “Ba"langıç” bölümünde yer 



ver!len temel !lkelere dayanan, demokrat!k, la!k ve sosyal b!r hukuk devlet! oldu#u 
vurgulanmı"; 4’üncü maddes!nde de, 1’!nc! ve 2’nc! maddelerdek! cumhur!yet!n 
ve cumhur!yet!n n!tel!kler!n!n de#!"t!r!lemeyece#!, de#!"t!r!lmes!n!n öner!lemeye-
ce#! bel!rt!lm!"t!r. Böylece, Türk!ye Cumhur!yet!n!n n!tel!kler!nden olan la!kl!k, 
anayasal !çer!#!yle güvence altına alınmı"tır. 

Anayasanın 176’nc! maddes!ne göre “Ba"langıç” bölümü, Anayasa metn!ne 
dah!ld!r. Anayasanın dayandı#ı temel görü" ve !lkeler! !çeren “Ba"langıç” maddele-
r!n amacını ve yönünü bel!rten b!r kaynaktır. Madde gerekçes!nde de “Ba"langıç” 
bölümünün Anayasanın d!#er kurallarıyla e"de#er oldu#u vurgulanmı"tır. 

Anayasanın “Ba"langıç” bölümünde, la!kl!k !lkes! gere#!, kutsal d!n duygu-
larının devlet !"ler!ne ve pol!t!kaya kes!nl!kle karı"tırılamayaca#ı bel!rt!lm!"t!r. 
Böylece, cumhur!yet!n n!tel!kler!n!n en öneml!s! ve d!#er n!tel!kler!n temel! olan 
la!kl!k, Anayasaya yön veren !lkeler arasındak! yer!n! almı" ve anayasal tanımını 
bulmu"tur. 

Bu tanıma göre, la!kl!k, d!n!n, sosyal, s!yasal ve hukuksal b!r güç ve düzenle-
y!c! olmasını önleyen temel !lked!r. Bu !"lev!ne uygun olarak, Anayasanın 24’üncü 
maddes!nde de, 

- Devlet!n sosyal, ekonom!k, s!yasal ve hukuksal temel düzen!n!n, kısmen de 
olsa, d!n kurallarına dayandırılamayaca#ı, 

- D!n!n ya da d!n duygularının yahut d!nce kutsal de#erler!n, s!yasal ya da 
k!"!sel çıkar yahut nüfuz sa#lama amacıyla kötüye kullanılamayaca#ı açık b!ç!mde 
kurala ba#lanmı"tır. 

Bunun yanında, Anayasanın 13’üncü maddes!nde, temel hak ve özgürlükler!n, 
la!k cumhur!yet!n gerekler!ne uygun olarak yasayla sınırlandırılab!lece#!; 14’üncü 
maddes!nde de, Anayasada yer ver!len hak ve özgürlükler!n, la!k cumhur!yet! orta-
dan kaldırmayı amaçlayan etk!nl!kler b!ç!m!nde kullanılamayaca#ı bel!rt!lm!"t!r. 

Böylece, temel hak ve özgürlükler!n la!k cumhur!yet! zedeleyecek b!ç!mde kö-
tüye kullanılması önlenm!", gerek!rse la!k cumhur!yet! korumak !ç!n temel hak ve 
özgürlükler!n sınırlandırılab!lece#! kabul ed!lm!"t!r. 

Öte yandan, Türk!ye Cumhur!yet!n!n kurulu" felsefes!, co#rafî ve s!yasal yön-
den, tek!l devlet yapısını ve tam ba#ımsızlık !lkes!n!; yönetsel yönden, la!k, de-
mokrat!k, sosyal hukuk devlet!n!; ekonom!k, sosyal, kültürel ve sanatsal yönden de 
ça#da" b!r Türk!ye’y! hede%emekted!r. 

Atatürk devr!m!n!n amacı, aydınlanma ça#ını yakalamak ve Türk toplumunu 
ça#da"la"tırmaktır. Bu amaç, Anayasanın 174’üncü maddes!nde, “ça#da" uygarlık 
düzey!n! a"mak” b!ç!m!nde anlatımını bulmu"tur. 

Devr!m!n temel!, amacına ba#lı olarak, la!kl!k !lkes!d!r. La!kl!k !lkes!, Türk!-
ye Cumhur!yet!n! olu"turan tüm de#erler!n temel ta"ıdır. Anayasada ben!msenen 
la!kl!k !lkes!n!n, yukarıda bel!rt!len amaç ba#lamında de#erlend!r!lmes! ve yorum-
lanması zorunludur. (CHP sıralarından Alkı#lar)

Anayasa Mahkemes!, Anayasanın 148 ve 153’üncü maddeler! uyarınca, Ana-
yasaya uygunluk denet!m! görev! neden!yle, anayasal kural, kavram ve !lkeler! 
resmen yorumlamaya yetk!l! tek organ oldu#una ve kararları herkes! ba#ladı#ına 



göre, anayasal kuralların Yüksek Mahkeme kararlarıyla b!rl!kte de#erlend!r!lmes!, 
bu kararlarla kazandırılan !çer!kle uygulanması zorunludur. 

Anayasa Mahkemes!n!n çe"!tl! kararlarında, la!kl!#!n hukuksal, sosyal, s!yasal 
tanımları ve ulusal de#er! gen!" b!ç!mde ele alınıp, özenle korunması gereken b!r 
!lke oldu#u vurgulanmı"tır. Bu kararlara göre, la!kl!k !lkes! gere#!; 

D!n, devlet !"ler!nde egemen olamaz. 
D!n, b!reyler!n manev! ya"amına !l!"k!n olan !nanç bölümündek! yer!nde, sı-

nırsız özgürlük tanınarak, anayasal güvenceye alınmı"tır. 
D!n!n, b!rey!n manev! ya"amını a"arak, toplumsal ya"amı etk!lemes!ne !z!n 

ver!lemez; b!rey!n !nanç ve !badet ya"amına, kamu düzen!n!, güven!n! ve çıkarları-
nı korumak amacıyla sınırlamalar konulab!l!r; d!n!n kötüye kullanılması ve sömü-
rülmes! yasaklanab!l!r. 

Devlete, kamu düzen!n!n koruyucusu sıfatıyla, d!nsel hak ve özgürlükler üze-
r!nde denet!m yetk!s! tanınmı"tır. Anayasa Mahkemes!n!n, Anayasadan kaynak-
lanan yorum yetk!s!yle kararlarında yer verd!#! bu gerekçeler, la!kl!#!n, anayasal 
çerçevede !"lev!n! ortaya koyarak tanımını yapmaktadır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
“Ba"langıç” bölümünde, Anayasanın, Türk yurdu ve Türk Ulusunun sonsuza 

uzanan varlı#ını ve Yüce Türk Devlet!n!n bölünmez bütünlü#ünü bel!rled!#! vur-
gulanmı"tır. 

“Ba"langıç”, devlet yönet!m!ne !l!"k!n tüm anayasal kurallar yönünden çok 
kapsamlı, aynı zamanda çok özlü b!r anlatım !çermekted!r. Böylece, Anayasada, 
tek devlet, tek ülke, tek ulus ülküsü kabul ed!lm!" olmaktadır. 

Y!ne “Ba"langıç”ta, h!çb!r etk!nl!#!n Türk varlı#ının devlet! ve ülkes!yle bö-
lünmezl!#! esası kar"ısında korunma göremeyece#!; 3’üncü maddede, Türk!ye 
Devlet!n!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bütün oldu#u; 4’üncü maddede, bu ku-
ralın de#!"t!r!lemeyece#! bel!rt!lm!"; 5’!nc! maddede, Türk Ulusunun tümlü#ünü, 
ülken!n bölünmezl!#!n! korumak devlet!n temel amaç ve görevler! arasında sayıl-
mı"; 14’üncü maddede, temel hak ve özgürlükler!n, devlet!n ülkes! ve ulusuyla bö-
lünmez bütünlü#ünü bozmayı amaçlayan etk!nl!kler b!ç!m!nde kullanılamayaca#ı 
açıkça vurgulanmı"tır. 

Ayrıca, 26’ncı maddede dü"üncey! açıklama ve yayma özgürlü#ünün, 27’nc! 
maddede b!l!m ve sanat özgürlü#ünün, 28’!nc! maddede basın özgürlü#ünün, dev-
let!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bütünlü#ünü koruma amacıyla sınırlandırılab!-
lece#! kabul ed!lm!"; 58’!nc! maddede, devlet, gençler!, devlet!n ülkes! ve ulusuyla 
bölünmez bütünlü#ünü ortadan kaldırmayı amaç ed!nen görü"lere kar"ı yet!"t!r-
mekle ödevl! kılınmı"; 68’!nc! maddede, s!yasal part!ler!n tüzük, program ve ey-
lemler!n!n, devlet!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bütünlü#üne aykırı olamayaca#ı 
açıklanmı"tır. 

Görüldü#ü g!b!, Anayasamıza göre, Türk!ye Cumhur!yet!, ülkes! ve ulusuyla 
bölünmez b!r bütündür ve tek!l devlet yapısına sah!pt!r. Kurucu ö#e olarak, tek 
devlet, tek ülke ve tek ulus söz konusudur; bu ö#elerden ve tek d!l, tek bayrak ülkü-
sünden asla vazgeç!lemez. (Alkı#lar)



Ulusun adı, Yüce Önder’!n "u özlü sözünde bel!rt!lm!"t!r: “Türk"ye Cumhur"-
yet"n" kuran Türk"ye Halkına Türk Ulusu den"r.”. (Alkı#lar) 

O Ulus k!, büyük b!r özver!yle yurdunu yabancı !"galc!lerden kurtarmı", 
tasada ortaklık yapmı", Türk!ye Cumhur!yet!n! kurmu", tüm devr!mler! b!rl!kte 
gerçekle"t!rm!", Cumhur!yet!n kazanımlarından b!rl!kte yararlanmı", sev!nc! ve 
övüncü b!rl!kte ya"amı"tır. (CHP sıralarından Alkı#lar)

Ça#da" devletlerde de yurtta"lık hukuksal ba#ı yanında b!r de ulus k!ml!#! 
vardır ve bu k!ml!k, ortak çıkarların, ortak co"kuların, ortak duyguların ve ortak 
b!r d!l!n toplamıdır. 

Anayasanın Ba"langıcında ve 2’nc! maddes!nde; Türk!ye Cumhur!yet!n!n ve 
Anayasanın Atatürk ulusçulu#una dayandı#ı, Türk Ulusunun çıkarlarının her tür-
lü etk!nl!#!n üzer!nde oldu#u bel!rt!lm!"t!r. 

Anayasadak! ulusçuluk anlayı"ı, ırksal ve d!nsel ögelere de#!l, gurur ve övün-
mede, sev!nç ve tasada, hak ve ödevlerde, n!met ve külfette ortaklık ve b!rl!kte ya-
"ama !ste#! g!b! de#erlere dayanmaktadır. Geçm!"te ya"anan ortak acılar ve sev!nç-
ler, b!rl!kte kazanılan zaferler, ülke ve ulus çıkarını her "eyden üstün tutma, ülkü ve 
amaç b!rl!#!, ça#da"la"ma yolunda ver!len sava"ım bu de#erler! olu"turmaktadır. 

Bunun do#al sonucu olarak Anayasada, Türk Devlet!ne yurtta"lık ba#ıyla 
ba#lı olan herkes! Türk sayan kuralıyla, b!rle"t!r!c! ve bütünle"t!r!c! b!r ulusçuluk 
anlayı"ı ben!msenm!"t!r. Devlet!n ülkes! ve ulusuyla bölünmez bütünlü#ü, ça#da" 
ulusçuluk anlayı"ının bel!rg!n n!tel!kler!nden b!r!n! olu"turmaktadır. 

Çok kültürlü toplumlarda b!rl!k, ulusal devletle sa#lanmı" ve tek ulus !lkes! bu 
b!rl!#! pek!"t!ren en öneml! öge olmu"tur. Toplumu olu"turan yurtta"ların tek ulus 
çatısında toplanması, la!kl!kte oldu#u g!b!, farklılıklar korunarak b!rl!kte ya"ama-
nın en etk!l! yoludur. 

Türk Devlet!ne yurtta"lık ba#ıyla ba#lı olan herkes!n Türk sayılması, Türk 
Ulusunu olu"turan ögeler!n etn!k k!ml!kler!n!n yadsınması anlamına gelmemekte-
d!r; tam ters!ne, etn!k köken!, d!n! ne olursa olsun, tüm yurtta"ların “Türk Ulusu” 
olarak adlandırılması, yurtta"lar arasındak! e"!tl!#!n sa#lanması, ço#unluk !ç!nde 
bulunan çe"!tl! etn!k kökenl! yurtta"ların azınlık durumuna dü"mes!n! önleme 
amacına yönel!kt!r. (Alkı#lar)

Anayasadak! “Egemenl!k kayıtsız ko"ulsuz Türk Ulusunundur” kuralı da 
“Türk Ulusu” kavramının, ço#unluk-azınlık ya da d!n ve ırk ayrımı yapılmadan 
yurtta"ların tümünü kapsadı#ını göstermekted!r. 

Türk Ulusunun b!rl!#!n! ve huzurunu bozmaya yönel!k u#ra"lar, tek!l devlet! 
hedef alan g!r!"!mlerd!r. Bu g!r!"!mler!n sonuçsuz kalmaya mahkûm oldu#u b!l!n-
mel!d!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Anayasanın 92’nc! maddes!nde, Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n yabancı ülkelere 

gönder!lmes!ne !z!n verme yetk!s!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne tanınmı"tır ve 
münhasır b!r yetk!d!r. Bu n!tel!#!, yetk!n!n, do#rudan Türk!ye Büyük M!llet Mecl!-
s!nce kullanılmasını, ba"ka b!r organa devred!lmemes!n! gerekt!rmekted!r. H!çb!r 
organ, kayna#ını Anayasadan almayan b!r devlet yetk!s! kullanamaz. 



Bu nedenle, !z!n yetk!s! kullanılırken, !zn!n süres!n!n, kapsamının ve sınırının 
da bel!rt!lmes! gerekmekted!r. 

So#uk sava" dönem! sonrası, teknoloj!, !let!"!m, ula"ım sektörler!ndek! ge-
l!"meler, uluslararası dengeler! güçlü ülkeler yararına hızla de#!"t!rmekted!r. Bu 
durum, uluslararası kurumların ve uluslararası hukukun önem!n! bel!rg!nle"t!r-
mekted!r. Güçsüz olanın güçlü kar"ısında korunması, ancak, bu kurumlar ve ulus-
lararası hukuk aracılı#ıyla sa#lanab!lmekted!r. 

Devletler!n kend!ler!n! uluslararası hukukla ba#lı sayması, dünya barı"ı yö-
nünden öneml!d!r. Anayasamızın 92’nc! maddes!yle Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!-
ne ver!len yetk!n!n uluslararası hukukun me"ru saydı#ı durumlar !ç!n öngörülmü" 
olması, uluslararası !l!"k!ler!n ula"tı#ı boyut yönünden de son derece anlamlıdır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ça#da", özgürlükçü demokras!n!n temel ö#eler!nden olan basın, demokrat!k 

düzen!n sa#lıklı !"lemes! yönünden vazgeç!lmez b!r !"leve sah!pt!r. Basın özgürlü-
#ü !se, dü"ünce ve anlatım özgürlü#ünü tamamlayan b!r özgürlüktür. 

Halkın haber alma hakkını kullanab!lmes!n!n aracı konumundak! basının, 
çıkar gruplarından ve her türlü otor!teden ba#ımsız, evrensel meslek ölçütler!yle 
çalı"tı#ı toplumlarda, hak ve özgürlükler gen!" uygulama alanı bulmaktadır. 

Haber verme, denet!m ve ele"t!r! yapma, kamuoyunu b!lg!lend!rme ve olu"-
turma, kurumlarla b!reyler arasında b!lg! akı"ı sa#lama, özgür tartı"ma ortamı 
yaratarak toplumsal b!l!nc! güçlend!rme, toplumu e#!tme ve dü"ünce dünyasını 
zeng!nle"t!rme g!b! ya"amsal sorumlulukları bulunan basın, bu yönüyle kamusal 
görev yapmaktadır. 

Yurtta"ların, toplumun gelece#!nde bel!rley!c! rol oynayab!lmeler!, yönet!m! 
denetleyeb!lmeler!, temel hak ve özgürlükler!n!n b!l!nc!ne varıp, bunları her alan-
da kullanab!lmeler!, hukuksal ve toplumsal kuralların yanında, özgür ve yansız ba-
sının varlı#ını gerekl! kılmaktadır. 

Basının, toplum adına üstlend!#! görevler! yer!ne get!reb!lmes! !ç!n özgür ol-
ması, her türlü güç ve baskı kar"ısında korunması zorunludur. 

Basının saygınlı#ının ve güven!l!rl!#!n!n artması, medya gücünün kötüye kul-
lanılmasının önlenmes!ne, bu gücün k!"!sel çıkarlardan ve t!carî kaygılardan uzak 
tutulmasına, yansız, do#ru, !lkel!, k!"!l!k haklarına ve özel ya"ama saygılı haberc!l!k 
anlayı"ının ben!msenmes!ne, her ko"ulda meslek et!#!n!n gözet!lmes!ne ba#lıdır. 

Türk basınının tüm çalı"anları ve meslek örgütler!yle, Cumhur!yet rej!m!n!n 
korunup kollanmasında, la!kl!#!n savunulmasında, demokrat!k de#erler!n ya"atıl-
masında, geçm!"te oldu#u g!b! bugün ve gelecekte de öncü rol üstleneb!lece#!nden 
ku"ku duymuyoruz. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ça#ımızda b!r ülke nüfusunun büyüklü#ü, tek ba"ına, o ülken!n gücünün 

yeterl! gösterges! olmamaktadır. Gel!"en teknoloj!, nüfusun yapısını ve n!tel!#!n!n 
önem!n! artırmı"tır. Nüfusun büyüklü#ü ve özell!kler!, ekonom!n!n sektörel yapı-
sını ve büyüme oranını etk!lemekted!r. 



Hızlı nüfus artı"ı, temelde yüksek do#um oranına dayanmakta, üret!m ça#ına 
ula"mamı" olan 0-14 ya" grubunun oranını artırmakta, toplam tüket!m!n artması-
na, dolayısıyla tasarrufun azalmasına yol açmaktadır. 

Nüfus pol!t!kaları, ekonom!k, sosyal ve kültürel kalkınmanın ayrılmaz parça-
sıdır. Temel amaç, !nsanların ya"am kal!tes!n! artırmaktır. Bu da ancak, sürdürüle-
b!l!r kalkınmayla gerçekle"t!r!leb!l!r. Sürdürüleb!l!r kalkınmayı olumsuz etk!leyen 
en öneml! etmen de hızlı nüfus artı"ıdır. 

Gel!"mekte olan ülkelerde hızlı nüfus artı"ı tasarrufu zorla"tırmaktadır. Oysa, 
bu tür ülkeler!n kalkınab!lmes! !ç!n altyapı, e#!t!m, sa#lık g!b! alanlarda yatırım-
ların artırılması gerekmekted!r. Ayrıca, artan !" gücüne !" olana#ı yaratmak yen! 
yatırımlara ba#lıdır. 

1990-2000 dönem!nde nüfusun yıllık ortalama artı" hızı b!nde 18’den b!nde 
14’e !nm!"t!r. Ancak, y!ne de Avrupa ülkeler! arasında en yüksek nüfus artı" hızı 
Türk!ye’ded!r. 

Göstergeler!n de#!"memes! durumunda, 2025 yılında ülke nüfusunun yak-
la"ık 90 m!lyona ula"aca#ı kest!r!lmekted!r. Bunun, daha fazla yoksullu#u b!rl!kte 
get!rece#! açıktır. Bu nedenle, halkımızın, !y! örgütlenm!", etk!l! a!le planlaması ve 
destekley!c! h!zmetler yoluyla b!l!nçlend!r!lmes!, kend!ler!n!n ve ülken!n çıkarları 
yönünden zorunludur. 

A!le planlaması kavramının salt do#um kontrolü olarak algılanması do#ru 
de#!ld!r. Kavram, ana ve bebek sa#lı#ı !le nüfus planlamasını b!rl!kte !çermekted!r. 
Bu boyutuyla, ekonom!k ve sosyal kalkınma yanında, ya"amsal önem! olan sa#lık 
hakkıyla do#rudan !lg!l!d!r. 

Türk!ye, Cumhur!yet!n 100’üncü yılında, gönenç düzey! yönünden Avrupa 
B!rl!#! ver!ler!ne ula"ab!lmek !ç!n, etk!l! b!r a!le planlaması !le sa#lıklı ve kalkınma-
yı sürdürecek nüfus yapısı olu"turma hedef! de önemle göz önünde tutulmalıdır. 

20 m!lyon !nsanımız yoksulluk sınırının altında ya"amaktadır. En varsıl ke-
s!m !le en yoksul kes!m arasındak! gel!r farkı 17 kata çıkmı"tır. Bunun temel ne-
denler!nden en öneml!s!, a"ırı nüfus artı"ı ve a!le planlaması konusunda kes!mler 
arası b!l!nç farkıdır. En yoksul !llerde nüfusun yarısının 14 ya"ın altında olması bu 
b!l!nç farkını ortaya koymaktadır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ülkem!z!n ça#da" uygarlık düzey!ne er!"mes! sürec!nde ekonom!ye büyük 

önem ver!lmes! gerek!r. Sanay!le"m!" ve gel!"m!" b!r ülke olarak küreselle"en dün-
yada hak ett!#!m!z yer! alab!lmek !ç!n, ekonom!k yönden güçlü olmak zorunda-
yız. 

Türk ekonom!s!n!n son yıllarda gösterd!#! gel!"meler! yakından !zl!yoruz. 
Ekonom!k anlamda yen! sıkıntılarla kar"ıla"ılmaması ortak d!le#!m!zd!r. Toplum 
olarak geçm!"ten ders çıkarmalı, anlayı" b!rl!#! !ç!nde, !ç pol!t!ka kaygılarından 
uzak, s!yaset üstü yakla"ımlarla gelece#e yönelmel!y!z. 

Sayıların olumlu ya da olumsuzlu#undan ba#ımsız olarak yapısal sorunlara 
e#!lmem!z ve gerçekç!, bütüncül çözümler üretmem!z gerekmekted!r. Bunun yolu 
!se, ekonom!de yapısal de#!"!m!n önündek! r!skler!n tanısının do#ru konulmasın-
dan geçmekted!r. 



Bu ba#lamda, ülke ekonom!s!n!n, dengeler! sa#lam, üret!me dayanan, s!ya-
sal yönlend!rmelerden etk!lenmeyen, gel!r da#ılımında adalet sa#layan b!r yapıya 
kavu"turulması ve dünyadak! yapısal dönü"ümlere uyumlu duruma get!r!lmes! 
öneml!d!r. 

Ulusal sermayen!n b!r ülken!n büyümes!n!n en temel !t!c! gücü oldu#u ger-
çe#! h!çb!r zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Unutulmamalıdır k!, ulusal sermaye, 
aynı zamanda b!r ülken!n malî sektörünün de omurgasıdır. Ulusal sermayen!n bü-
yütülmes! ve gel!"t!r!lmes! !ç!n ulusal tasarru%arın özend!r!lmes! ve ver!ml! kulla-
nılması zorunludur. 

Küreselle"me adı altında uluslararası tekelc! sermayen!n, yerelle"t!rme ve 
özelle"t!rme yöntem! !le !ç pazarı etk!l! b!ç!mde ele geç!rmes!n!n ulusal ekonom!ye 
zarar verece#! de gözden uzak tutulmamalıdır. (CHP sıralarından Alkı#lar) 

Toplumsal ya da stratej!k önem ta"ıyan tüm kamu kurulu"larının get!r!s!-
götürüsü tartı"ılmadan özelle"t!r!lmes! yönündek! uygulamalar, özelle"t!rmey! 
toplumsal, mantıksal ve hukuksal temel!nden uzakla"tırmakta, sosyal devlet !lke-
s!ne zarar vermekte ve hızla yabancıla"maya dönü"türmekted!r. (CHP sıralarından 
Alkı#lar)

Gel!"m!" ülkelerde stratej!k önemdek! tes!sler!n, yabancılara satılmasının ön-
lenmes! ve bunun örnekler!n!n g!derek artması, özelle"t!rme konusuna çok daha 
duyarlı yakla"ılmasını gerekt!rmekted!r. (CHP sıralarından Alkı#lar)

Üstel!k, ülkem!zdek! bölgelerarası gel!"m!"l!k farkı ve ger! kalmı" yörelere özel 
kes!m!n yatırım yapmaktan kaçınması, kamu g!r!"!mc!l!#!n!n önem!n! ortaya koy-
maktadır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye Cumhur!yet!, sosyal b!r devlett!r. Anayasanın !lg!l! maddeler!nde sos-

yal devlet!n çerçeves! ç!z!lm!", devlet!n bu kapsamdak! görev ve yükümlülükler! 
saptanmı"tır. 

B!reyler!n sosyal hakları ve asgarî ya"am düzeyler!yle !lg!lenerek onların gö-
nenç, huzur ve mutluluk !ç!nde, gelecek kaygısı ta"ımadan ya"amalarını sa#lamak, 
sosyal devlet!n temel amaç ve görevler!ndend!r. 

Sosyal devlet!n, toplumun gereks!n!mler!n! kar"ılamak amacıyla üstlend!#! 
kamu görevler!n!, genel olarak sosyal güvenl!k, sosyal yardım, sosyal h!zmetler, 
e#!t!m ve sa#lık b!ç!m!nde özetlemek olanaklıdır. 

Toplumun huzur ve mutlulu#u !ç!n sosyal güvenl!k, e#!t!m ve sa#lık h!zmet-
ler!n! d!#erler!nden ayırmak gerekmekted!r. Bunlar, s!yaset üstü tutulması gereken, 
ya"amsal önem! bulunan h!zmetlerd!r. 

Sa#lık h!zmetler!n!n yaygınla"tırılması, kal!tes!n!n yükselt!lmes!, tüm b!reyler 
!ç!n er!"!leb!l!r, yeterl! ve sürekl! kılınması, sa#lık güvences!n!n herkes! kapsaması 
sosyal devlet olmanın ko"uludur. Sa#lık g!b! devlet!n aslî görev! olan b!r alanın, 
!nsanî boyutu gözardı ed!lerek, yalnızca parasal yakla"ımlarla ele alınması, sosyal 
devlet !lkes!yle örtü"memekted!r. (CHP sıralarından Alkı#lar)

Ça#da"lık savındak! her devlet, b!rey mutlulu#unu amaçlayan pol!t!kalar be-
n!msemek ve uygulamak durumundadır. Bu nedenle Türk!ye de, sa#lık alanında 



ça#da" ölçütler! yakalamak, sa#lık s!stem!n!n aksayan yönler!n! !ved!l!kle, toplu-
mun beklent!ler! do#rultusunda düzeltmek zorundadır. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Yolsuzluklardan arındırılmı" tem!z b!r toplum, nesnel kurallara göre !"leyen 

yansız ve saydam b!r yönet!m, tüm yurtta"ların ortak özlem!d!r. Ne var k!, uzun 
yıllardan ber! yolsuzluk olayları toplumun gündem!nden dü"mem!", kamuoyu 
sorgulama gere#! duymadan her suçlamaya !nanır duruma gelm!", toplumsal sa#-
duyu, aklama kararlarına b!le ku"kuyla bakar olmu"tur. 

Kamu kurum ve kurulu"larında yapılan denet!mler, b!lg!s!zl!k, savurganlık, 
çıkar sa#lama, görev! savsaklama, bas!rets!zl!k g!b! nedenlerle, kurumların çok 
yüksek tutarlarda zarara u#ratıldı#ını göstermekted!r. 

Yolsuzlukla sava"ımda mutlaka ba"arılı olunması gerekmekted!r. Bu hedefe 
ula"mak !ç!n, yasama, yürütme ve yargı organlarınca, kararlı b!r tutum !zlenmel!, 
açık b!r toplum ve saydam b!r yönet!m olmanın gerekler! yer!ne get!r!lmel!, yol-
suzluk eylemler!n!n cezasız kalmayaca#ı uygulamalarla kanıtlanmalı, yasama do-
kunulmazlı#ına !l!"k!n kurallar gözden geç!r!lmel!d!r. (CHP ve Anavatan Part"s" 
sıralarından Alkı#lar) 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ülkeler!n gel!"en dünyadak! konumlarını güçlend!reb!lmeler!nde temel araç 

e#!t!md!r. Türk!ye Cumhur!yet! kurulu"undan bu yana e#!t!me büyük önem ver-
m!", çocuklarımızın ve gençler!m!z!n, yen!l!kler! yakalayan, aklı ve b!l!m! rehber 
ed!nen, ya"amına dogmalarla ve hurafelerle de#!l, ça#da" de#erlerle yön veren n!-
tel!kl! ku"aklar olarak yet!"t!r!lmes!ne özen gösterm!"t!r. 

E#!t!m!n temel amacı, toplumun ve b!rey!n n!tel!#!n!n yükselmes!ne h!zmet 
etmekt!r. $nsanlık tar!h! boyunca gel!"men!n ana kayna#ı b!lg! olmu"tur. Ça#ımız-
da b!lg!n!n önem! “b!lg! toplumu” kavramının gel!"t!r!lmes!n! gerekl! kılacak dü-
zeyde artmı"tır. 

Kalkınmanın sürdürüleb!lmes!, b!lg!y! üretme ve kullanma yet!s! gel!"t!r!lm!" 
b!reyler! yet!"t!recek, n!tel!kl! b!r e#!t!m-ö#ret!m s!stem!n!n kurulmasını gerekt!r-
mekted!r. 

E#!t!m, ülkedek! ekonom!k, toplumsal, b!l!msel ve s!yasal kurumların üret!m 
ve h!zmet kapas!tes!n! artıran b!r süreçt!r. Bu süreç, b!reyler!n ya"am boyu ö#ren-
mes! olgusunu da kapsamaktadır. 

Dünyada ekonom!ler g!derek n!tel!kl! b!r !st!hdam prof!l!ne, dolayısıyla daha 
n!tel!kl! e#!t!m ve yüksekö#ret!m almı" olmayı gerekt!ren b!r sektörel yapıya dö-
nü"mekted!r. 

Sonuç olarak, e#!t!m!n sürdürüleb!l!r büyüme, rekabet edeb!l!rl!k, ara"tırma, 
gel!"t!rme ve yen! !" alanlarının yaratılması, sosyal !çer!k, bölgesel gel!"me g!b! öge-
lerle b!r arada ele alınması ve bu alanlara olan katkısını ön planda tutan b!r yakla-
"ımla de#erlend!r!lmes! gerekmekted!r. (AK Part" sıralarından Alkı#lar) 

K!"!l!#!n olu"masında öneml! katkıları olan okul önces! e#!t!mde, çocukları-
mızın sa#lı#ı ve beslenmes! kadar, b!reysel gel!"!m!n! destekleyecek toplumsal ve 
f!z!ksel ortamlar sa#lanması da öneml!d!r. 



$lkö#ret!m!n temel hedef!, etk!l! b!r rehberl!k ve danı"manlık h!zmet! suna-
rak, çocuklarımızı erken ya"lardan !t!baren !lg!, yetenek, gel!"!m ve ö#renme özel-
l!kler!ne göre gelece#e hazırlamaktır. Bu dönemde, çocuklara, denet!ms!z ortam-
larda b!l!m dı"ı, m!st!k ve dogmat!k k!m! b!lg!ler a"ılanmasına duyarsız kalınması, 
bu n!yetle hareket eden k!"! ya da kurumların, caydırıcılı#ı azaltacak yaptırımlarla 
cesaretlend!r!lmeler! son derece tehl!kel!d!r. (CHP ve Anavatan Part"s" sıralarından 
Alkı#lar)

$lkö#ret!m s!stem!m!z!n en öneml! sorunlarından b!r! de, ö#renc!ler! ortaö#-
ret!me yönlend!rmedek! yeters!zl!#!d!r. B!r meslek seç!m!ne !l!"k!n kararını henüz 
olgunla"tıramamı" çocuklarımız, !lkö#ret!m!n sonunda meslekî e#!t!m veren l!se-
ler yer!ne, genell!kle ün!vers!teye hazırlık amaçlı genel l!selere yönelmekted!rler. 
Bu nedenle, meslekî tekn!k ö#ret!m!n, genel ortaö#ret!m !ç!ndek! payı g!derek 
dü"mekted!r. 

Zorunlu e#!t!m!n 8 yıla çıkarılması ve uygulamanın kararlılıkla sürdürülme-
s!, e#!t!mde ça#a uyum yönünde atılan öneml! b!r adım olmu"tur. F!z!ksel altyapı 
yeterl! düzeye get!r!lerek, zorunlu e#!t!m!n 12 yıla çıkarılması b!r an önce gerçek-
le"t!r!lmel!d!r. (CHP ve Anavatan Part"s" sıralarından Alkı#lar) E#!t!mde n!tel!#!n 
!y!le"t!r!lmes! ve gel!"!m!n sürdürülmes! bunu gerekl! kılmaktadır. 

Ortaö#ret!m a"amasında, meslekî ve tekn!k b!lg!yle donanmı" gençler!m!z!n 
!lg!l! sektörlerde çalı"tırılmalarına öncel!k ver!lmes!, böylece ara eleman gereks!n!-
m!n!n kar"ılanması, l!sans düzey!nde ö#ren!m yapmak !steyenler!n !se, kend! alan-
larıyla !lg!l! yüksekö#ret!m kurumlarına yönlend!r!lmeler! temel alınmalıdır. 

Ün!vers!teye g!r!"e hazırlık uygulaması, ortaö#ret!m! neredeyse amaç olmak-
tan çıkararak araç durumuna dü"ürmü"tür. Bu olgu, gençler!m!z!n sosyal etk!n-
l!klerden uzak, ara"tırmacılı#ı önemsemeyen, sorun çözme becer!s! kazanamamı" 
k!"!ler olarak yet!"meler!ne yol açmaktadır. 

Yüksekö#ret!mdek! sorunlarımızın kalıcı b!ç!mde çözüleb!lmes! !ç!n, bu alana 
yönlend!r!len malî kaynakların ço#altılması, ün!vers!teler!n ö#renc! kapas!tes!n!n, 
ülkem!z!n gereks!n!m duydu#u yet!"m!" !nsan gücü sayısıyla uyumla"tırılması, 
ö#ret!m kal!tes!n!n yükselt!lmes! ve uluslararası geçerl!l!#! olan b!r kal!te güven-
ce s!stem!n!n gel!"t!r!lmes!, ö#ret!m üyel!#!n!n çek!c! duruma get!r!l!p, ün!vers!te 
kadrolarının olu"umunda kıdem ve l!yakat!n temel alınması önem ta"ımaktadır. 
(Alkı#lar)

Ülkem!z!n genç ve yetenekl! bey!nler!, e#!t!m sonrası !" olanaklarının yeter-
s!zl!#! ve kar!yer planlamasına !l!"k!n kaygıları neden!yle, ya"amlarını gel!"m!" 
ülkelerde kurmaya yönelmekted!r. Oysa, bu gençler, ulusumuzun ça#da" uygarlık 
düzey!ne yükselt!lmes!nde temel güvenceler!m!zd!r. 

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Dünyanın !ç!nden geçmekte oldu#u hızlı küreselle"me sürec!, kar"ılıklı ba-

#ımlılı#ı der!nle"t!rmekte, statükoları sarsmakta ve dünyanın jeopol!t!k ve jeostra-
tej!k durumuna yön vermekted!r. Küresel güvenl!k ve küresel ekonom!, b!rb!r!yle 
yakından !l!"k!l! !k! öneml! kavram durumuna gelm!"t!r. 

Dünyada olu"an yen! güvenl!k ortamı, geleneksel tehd!t algılamalarının de-
#!"mes!ne yol açmı", güvenl!k, b!r yerde küreselle"m!"t!r. Bu çerçevede “güvenl!k 



boyutu” ülke güvenl!#! kavramından, uluslararası güvenl!k b!ç!m!nde tanımlanan 
bölgesel ve küresel güvenl!k anlayı"ına kaymı"tır. 

Türk!ye, ülke bütünlü#üne, ulusal b!rl!#e ve s!yasal rej!me yönel!k çok boyutlu 
ve g!derek artan !ç ve dı" tehd!t ve r!sklerle kar"ı kar"ıyadır. Bu r!sk ve tehd!tler!n 
kayna#ını, bölücü ve !rt!caî etk!nl!kler, uluslararası terör!zm, k!tle !mha s!lahları-
nın yayılması ve bölgesel sorunlar olu"turmaktadır. 

Kar"ıla"ılan bu güvenl!k sorunlarına kar"ın Türk!ye, !st!krarını ve gönenc!n! 
korumada ba"arılı olmu"tur. Bunda en öneml! etkenler, sa#lam temeller üzer!ne 
kurulmu" la!k ve demokrat!k devlet yapımız !le her türlü etn!k ve d!nsel ayırımcı-
lı#ı reddeden, ho"görü, dayanı"ma, b!rl!k ve beraberl!#! öngören toplumsal tavrı-
mızdır. 

Terör!zm!n hesaplı ve s!yasal amaçlı b!r "!ddet hareket! oldu#u genel kabul 
görmekted!r. Terörle sava"ımın ba"arılı olması, küresel düzeyde tam b!r !" b!rl!#!n-
den geçmekted!r. Bu !" b!rl!#!n!n ba"arısı, her türlü terör örgütünün, h!çb!r ayırım 
yapılmaksızın, ortak hedef olarak de#erlend!r!lmes! ve tanımlanmasıyla olanak-
lıdır. Terörün desteklenmes!n!n ya da ba"ka ülkelere yönelm!" terör!st etk!nl!kler 
kar"ısında sess!z kalınmasının, terörle küresel sava"ımı olumsuz etk!led!#! ku"ku-
suzdur. H!çb!r ülken!n küresel terör!zmle sava"ımı tek ba"ına kazanması olanaklı 
de#!ld!r. 

Türk!ye, terörden en çok zarar gören ülkelerden b!r! olarak, terörle küresel 
sava"ımı tüm gücüyle desteklemekted!r. Ancak, Türk!ye Cumhur!yet!n!n ün!ter 
yapısını de#!"t!rmek ve ülkey! parçalamak amacıyla g!derek artan eylemler gerçek-
le"t!ren terör örgütüne kar"ı sava"ımında Türk!ye’ye, dost, kom"u ve ba#la"ıkların-
ca yeter!nce yardım ve destek ver!lmemekted!r. 

Irak’ın kuzey!nden kaynaklanan bölücü teröre kar"ı, ayırım yapmaksızın ortak 
b!r kar"ı duru" ve güçlü b!r eylemsel !" b!rl!#! tek çözüm yolu olarak görülmekted!r. 
Sorunun !ved!l!#!n!n ve önem!n!n kavrandı#ına !l!"k!n k!m! gel!"meler ya"ansa da, 
Türk!ye’n!n dı" teröre kar"ı me"ru savunma hakkı saklı tutulmaktadır. (Alkı#lar)

Türk!ye Cumhur!yet!, !ç barı"ına ve huzuruna yönel!k ve evrensel b!r !nsanlık 
suçu olan bölücü terörü tümüyle yok edene kadar, hukuk devlet! kuralları !ç!nde, 
büyük b!r kararlılıkla sava"ımını sürdürecekt!r. (Alkı#lar)

Bu ba#lamda, teröre kar"ı s!lahlı sava"ım yanında, Do#u ve Güneydo#u Ana-
dolu Bölgeler!m!z!n sosyoekonom!k sorunlarını hızla !y!le"t!rmek ve bölgelerarası 
gel!"m!"l!k farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan eylem planları-
nın etk!n b!ç!mde uygulanmasının önem!n! de vurgulamak !st!yorum. 

Terörle sava"ımda, güvenl!k güçler!m!z!n özver!l! çabalarını, halkımızın tü-
müyle teröre kar"ı gösterd!#! b!rl!k ve kararlılı#ı, yönet!m b!r!mler!m!z!n üstün 
çalı"malarını, Yüce Mecl!s!m!z!n terörle sava"ımda sa#ladı#ı destek ve katkıları 
takd!rle kar"ılıyoruz. (Alkı#lar)

Terörle sava"ımda y!t!rd!#!m!z "eh!tler!m!ze b!r kez daha Tanrı’dan rahmet 
d!l!yor, gaz!ler!m!z! gönül borcuyla anıyorum. (Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ülkem!z!n !ç güvenl!#!ne yönel!k b!r d!#er tehd!t de, cumhur!yet!m!z!n kuru-

lu"undan ber! var olan, bugün de etk!nl!#!n! artırarak sürdüren !rt!ca tehl!kes!d!r. 



(CHP sıralarından Alkı#lar) Türk!ye’de !rt!caî tehd!d! yeter!nce algılayamayanların, 
özell!kle son y!rm! yılda ya"anan olayları üst üste koyup b!rl!kte de#erlend!rmes!, 
Türk!ye’dek! toplumsal ve b!reysel ya"amın nereden nereye geld!#!n! !y! çözümle-
mes! gerekmekted!r. 

$rt!caî tehd!d!n, devlet!n temel n!tel!kler!n! de#!"t!rme hedef!nden sapmadı#ı 
gözlenmekted!r. Bu çerçevede, cumhur!yet!n kazanımlarının ortadan kaldırılması, 
la!kl!k kavramının çe"!tl! b!ç!mlerde yorumlanarak !ç!n!n bo"altılması, !rt!caî ta-
banın g!derek gen!"let!lmes!, kadrola"ma ve d!n! b!reysell!kten çıkararak toplum-
salla"tırma ve s!yasete yansıtma çabalarının yo#unla"masının, toplumda gerg!nl!#! 
artırdı#ı d!kkat! çekmekted!r. (CHP sıralarından Alkı#lar)

$rt!caî tehd!de kar"ı sava"ımın k!l!t ta"ı la!kl!kt!r. Unutulmamalıdır k!, Türk!ye 
Cumhur!yet!n!n kurulu" felsefes! la!k düzene dayanmaktadır. (CHP sıralarından 
Alkı#lar)

$rt!cayla sava"ımda, cumhur!yet!m!z!n la!k yapısının korunması, d!n!n, d!n 
duygularının ve d!nce kutsal sayılan de#erler!n s!yasal amaçlı olarak kötüye kulla-
nılmasının önlenmes!, toplumun bu yönde b!l!nçlend!r!lmes!, devr!m yasalarının 
ödünsüz uygulanması ve devlet organlarının yetk!ler!n! duraksamaya dü"meden 
etk!n b!ç!mde kullanmaları zorunludur. (Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ulusal güvenl!#!m!z yönünden S!lahlı Kuvvetler!n güçlü tutulması, geçm!"ten 

günümüze en öneml! temel öncel!#!m!z olmu"tur. 
S!lahlı Kuvvetler!m!z, ülkem!z!n ve s!yasal rej!m!m!z!n varlı#ının ve sürekl!l!-

#!n!n güvences!d!r. Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n, Anayasada ve yasalarda bel!rlenm!" 
görev ve sorumluluklarını yer!ne get!recek b!ç!mde güçlü olmasına, cumhur!yet 
hükümetler! ve parlamentolarımız büyük önem verm!" ve özen gösterm!"t!r. Bunu, 
burada b!r kez daha bel!rtmekten mutluluk duyuyorum. (Alkı#lar)

Bununla b!rl!kte, ulusunun büyük güven ve sevg!s!ne er!"m!" olan ordumu-
zun saygınlı#ının korunmasını ve s!yaset üstü tutulmasını, temel b!r görev ve so-
rumluluk olarak algılamalıyız. (Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Dı" s!yasada öneml! gel!"meler!n ya"andı#ı b!r dönemden geç!yoruz. Bu gel!"-

meler!n n!tel!#! ne olursa olsun, çevrem!zde ülkem!z!n güvenl!k !ç!nde gel!"!m!n! 
sürdüreb!lmes!ne elver!"l! b!r ortamın sa#lanması, ku"kusuz ulusal çıkarlarımızın 
gere#!d!r. 

Batı !le Do#u arasındak! benzers!z konumumuz, sık sık çatı"ma ve bunalım-
larla kar"ıla"ılan bölgem!zde gerçekç!, etk!n ve çok boyutlu b!r dı" s!yasa !zlemem!-
z! gerekt!rmekted!r. Bu nesnel gerekl!l!kler!n ya"ama geç!r!lmes! yönünde !zled!-
#!m!z dı" s!yasaya, ça#da" de#erler! ben!mseyen, barı"çıl ve hukukun üstünlü#üne 
dayalı b!r anlayı" egemen olmu"tur. 

Türk Ulusu, çevres!nde ya"anmakta olan sorunların olumsuz etk!ler!n! b!rl!k 
ve dayanı"ma !ç!nde kar"ılayacak, uluslararası !l!"k!lerde barı"çıl, saydam ve !çten 
tutumunu kararlılıkla sürdürecekt!r. 



Avrupa B!rl!#!ne üyel!k hedef!m!z, her zamank! canlılı#ını ve dı" s!yasadak! 
öncel!kl! yer!n! korumaktadır. 

Avrupa B!rl!#!, Türk!ye !le katılım görü"meler!n! ba"latma kararı alarak, B!rl!-
#!n ortak de#erlere ba#lı her Avrupa ülkes!ne açık oldu#unu gösterm!", stratej!k b!r 
bakı" açısı ortaya koyab!lm!"t!r. Katılım sürec!n!n aksamadan !lerlemes! ve yapay 
sorunlarla engellenmes!ne !z!n ver!lmemes!n!n, Türk!ye ve B!rl!k üyes! ülkeler!n 
ortak yararına oldu#u kadar, küresel barı"a da katkıda bulunaca#ına !nanıyoruz. 
(AK Part" ve CHP sıralarından Alkı#lar)

Ancak, ülkem!z!n Avrupa B!rl!#! üyel!#!ne kültür ve d!n farklılı#ını öne süre-
rek kar"ı çıkan k!m! çevreler!n, Kıbrıs Rum gem! ve uçaklarına ülkem!z l!manla-
rının açılması yönündek! Rum çabalarına arka çıktıkları da gözlenmekted!r. (AK 
Part" ve CHP sıralarından Alkı#lar) Bu çabalar, Avrupa B!rl!#!ne katılım sürec!nde 
ülkem!zden tek yanlı ödün almayı hede%eyen Rum yönet!m!n!n uzla"maz tutumu-
nu yüreklend!rmekted!r. (AK Part" sıralarından Alkı#lar)

Avrupa B!rl!#!n!n üzer!ne dü"en, Rum tarafını, yerle"m!" B!rle"m!" M!lletler 
parametreler! do#rultusunda, s!yasal e"!tl!k ve !k! kes!ml!l!#e dayalı kapsamlı b!r 
çözüme yönlend!rmekt!r. 

Avrupa B!rl!#!ne üyel!k hedef!m!z g!b!, Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle köklü 
!l!"k!ler!m!z de dı" s!yasamızın temel eksen!n! olu"turmaktadır. Avrupa B!rl!#! ve 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle !l!"k!ler!m!z b!rb!r!n! tamamlamakta ve Avrupa-
Atlant!k ba#ımızı olu"turmaktadır. 

Günümüz ko"ulları Türk-Amer!kan !l!"k!ler!n!n önem!n! daha da artırmı"tır. 
Amer!ka B!rle"!k Devletler!yle ortak yarar temel!nde sürdürdü#ümüz !st!krar, !" 
b!rl!#! ve barı"a dayalı genel amaç b!rl!#!, !l!"k!ler!m!z!n gelece#!n!n de güvences!-
d!r. Bu çerçevede, Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le terör ve Kuzey Irak ba#lamında 
sürdürmekte oldu#umuz !" b!rl!#!n!n, sonucu Türk kamuoyu tarafından da t!t!z-
l!kle !zlenen öneml! b!r sınav olu"turaca#ını vurgulamak !ster!m. (AK Part" sırala-
rından Alkı#lar) 

Çevrem!zde b!r uyum ve !st!krar ku"a#ı olu"turulması ba"lıca hedef!m!zd!r. 
Kom"ularımızla !l!"k!ler!m!z de bu anlayı" üzer!ne kuruludur. 

Türk-Yunan !l!"k!ler!n!n, !çtenl!k, kar"ılıklı güven ve dostluk temel!nde gel!"-
mes!n!n !k!l! sorunların çözümünü kolayla"tıraca#ına !nanıyoruz. Bu yöndek! !ler-
lemeler!n Akden!z bölges!ne olumlu yansımaları olaca#ından ku"ku duymuyoruz. 

Yunan!stan’ın uluslararası antla"malardan kaynaklanan yükümlülükler!n! ye-
r!ne get!rmes!n! ve Batı Trakya Türk azınlı#ının sorunlarını çözmes!n! bekl!yoruz. 
(Alkı#lar)

Balkanların !st!krarı, ülkem!z !ç!n de büyük önem ta"ımaktadır. Türk!ye, Bal-
kan ülkeler! arasında kar"ılıklı anlayı", !" b!rl!#! ve barı" !ç!nde b!rl!kte ya"amaya 
dayalı b!r ortamın olu"turulmasına önem vermekted!r. Bu anlayı"la, bölge !st!kra-
rını korumaya ve bölgen!n yen!den yapılandırılmasına katkılarımızı sürdürece#!z. 

Rusya Federasyonu, tar!h boyunca öneml! b!r kom"umuz olmu"tur. Artan 
kar"ılıklı güven ve dostlu#a ko"ut olarak, ortak hedef!m!z! olu"turan “çok boyutlu 
güçlend!r!lm!" ortaklık” yönündek! !" b!rl!#!m!z hızla !lerlemekted!r. Avrasya ve 



Karaden!z bölges!n!n !k! öneml! ülkes! olan Türk!ye ve Rusya Federasyonu arasın-
da gel!"en !" b!rl!#!, tüm bölgen!n barı", !st!krar ve gönenc!ne katkıda bulunacak-
tır. 

Türk!ye’n!n merkez!nde yer aldı#ı Avrasya co#rafyasının b!r !st!krar ve !" b!r-
l!#! alanına dönü"türülmes!, dı" s!yasa hede%er!m!z arasında yer almaktadır. 

Geçt!#!m!z Temmuz ayında h!zmete açılan Bakü-T!%!s-Ceyhan ham petrol 
boru hattı, bölgesel !" b!rl!#!n!n anlamlı b!r s!mges!n! olu"turmaktadır. Kazak!stan’ın 
da katılmasıyla bu !" b!rl!#! a#ı Ortaasya’ya kadar uzanacaktır. (AK Part" sıraların-
dan Alkı#lar)

Güney Ka)asya’da sa#lam b!r dostluk ve !" b!rl!#! ortamı yaratılmasını !st!yo-
ruz. Bölgede kalıcı !st!krar, güvenl!k ve gönenc!n sa#lanması yönündek! çabaları-
mız sürmekted!r. 

Dost ve karde" Azerbaycan’ın uluslararası toplumdak! saygın yer!n! pek!"t!ren 
adımlar attı#ını ve hızla gel!"t!#!n! görmekten kıvanç duyuyoruz. Yukarı Karaba# 
sorununun çözüme kavu"turulmasını ve Azerbaycan’ın toprak bütünlü#ünün ye-
n!den sa#lanmasını !st!yoruz. (Alkı#lar)

Bölgede !" b!rl!#!ne önem verd!#!m!z Gürc!stan’ın sorunlarının barı"çı yol-
larla, toprak bütünlü#ü gözet!lerek ve !ler!de yen! uyu"mazlıklara yol açmayacak 
b!ç!mde çözülmes!n! d!l!yoruz. 

$ran’ın nükleer programına !l!"k!n gel!"meler! kaygıyla !zlemektey!z. Türk!ye, 
$ran’ın barı"çı amaçlarla nükleer teknoloj! gel!"t!rme hakkına saygı duymaktadır. 
Ancak, $ran’ın, uluslararası toplumda olu"an güven eks!kl!#!n! g!dermes! ve !lg!-
l! uluslararası kurulu"larla tam ve saydam b!r !" b!rl!#!ne g!rmes! gerekmekted!r. 
(CHP sıralarından Alkı#lar)

Hergün çok sayıda k!"!n!n ya"amını y!t!rd!#! Irak’ta durum, b!r !nsanlık tra-
jed!s!ne dönü"mü"tür. Türk!ye, bu zor günler!nde Irak’ın ve Irak Halkının yanında 
olmayı sürdürecekt!r. Bu ülkedek! tüm kes!mlerle sürdürdü#ümüz !l!"k!ler!n ba"-
lıca amacı, Irak’ın toprak bütünlü#ünün ve s!yasal b!rl!#!n!n korunmasıdır. (Alkı#-
lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Ortado#u, sorunlarla örülü kabu#unu ne yazık k! kıramamı" görünmekted!r. 

B!rb!r!yle yakından ba#lantılı, bu kökle"m!" sorunlar, bölgede kalıcı !st!krara ula-
"ılmasını engellemekted!r. Uygarlıklar be"!#! Ortado#u’nun b!r dostluk ve !" b!rl!#! 
alanına dönü"türülmes!, bölgen!n s!yasal, ekonom!k ve kültürel b!r!k!m!n!n verd!-
#! güçle barı" ve gönence !lerlemes!, Türk!ye’n!n amacını ve Ortado#u’ya bakı"ını 
yansıtmaktadır. 

Günümüzde, askerî ve ekonom!k yetene#e dayalı somut güç kavramı yanında, 
evrensel n!tel!kl! s!yasal ve toplumsal de#erler!n önem kazandı#ına; demokrat!k ve 
ça#da" de#erler!n, ülkeler!n saygınlı#ını, uluslararası !" b!rl!#! ve !st!krarı artırdı#ı-
na ku"ku yoktur. Türk!ye, evrensel demokrat!k de#erler!n Ortado#u’dak! tüm ül-
kelerce özümsenmes!n!n, barı" ve !" b!rl!#!ne öneml! katkı sa#layaca#ına yürekten 
!nanmaktadır. Bununla b!rl!kte, bu yüksek amaç !ç!n s!yasal co#rafyaların gen!"le-
t!lmes!ne, demokras! ve ça#da"lık g!b! evrensel de#erler!n “ılımlı $slam” g!b! ekle-



melerle yen!den tanımlanmasına gerek bulunmamaktadır. (Alkı#lar) Ne $slamın ne 
de demokras!n!n kend!n! tanımlamakta d!#er!ne gereks!n!m! vardır. (Alkı#lar) Bu 
kavramların her b!r!, b!reyler!n ya"amının farklı boyutlarını olu"turmaktadır. Tüm 
d!nlerde oldu#u g!b!, $slam !le demokras! arasındak! !l!"k!y! düzenleyen ça#da"lık 
ölçütü, la!kl!kt!r. (Alkı#lar) Gen!"let!lm!" co#rafyalar !ç!n demokrat!k dönü"üm ta-
sarılarının, evrensel de#er ve ölçütlere, görel! ve bölgesel n!tel!kler vermes!, ça#da"-
la"ma yolundak! çabalara katkıda bulunmaktan uzaktır. 

Fas’tan Afgan!stan’a uzandı#ı söylenen “gen!" Ortado#u” co#rafyasında de-
mokrat!k dönü"üm, bölge ülkeler!n!n kalkınma ve d!#er toplumsal sorunlarından 
soyutlanamaz. Dünya yeraltı enerj! kaynaklarının yakla"ık üçte 2’s!n! barındıran 
bu bölgede gerçekle"mes! !stenen demokrat!kle"me ve !" b!rl!#!n!n, yen!den üret!-
len kavramlar yer!ne, b!reyler!n gönenc!ne yansıyan toplumsal adalet!n sa#lanma-
sı, çatı"ma ve el atmaların sona erd!r!lmes! g!b! somut !lerlemelerle ya"ama geç!-
r!leb!lece#!ne !nanıyoruz. K!m! ülkeler!n son on onbe" yıl !ç!nde bölgeye yönel!k 
olarak uyguladı#ı pol!t!kaların, bölgedek! sorunları çözmek yer!ne yen! ve daha 
a#ır sorunların ortaya çıkması sonucunu verd!#!, üzer!nde önemle durulması ge-
reken b!r olgudur. 

Türk!ye, 11 Eylül 2001’de Amer!ka B!rle"!k Devletler!ne kar"ı g!r!"!len terör!st 
saldırıları lanetlerken, k!m! çevrelerce $slam ve terör arasında kurulmak !stenen 
ko"utlu#un anlamsızlı#ını da vurgulamı"tı. (Alkı#lar) Ortado#u’dak! sorunların 
çözümsüz kalması, masum !nsanların ya"amına yönel!k terör!st eylemler! h!çb!r 
b!ç!mde haklı kılmaz. Bununla b!rl!kte, çözümsüz kalan bu sorunları gerekçe ed!-
nen terör!st eylemler!n $slam d!n!yle yan yana anılmasının da, aynı ölçüde tehl!kel! 
sonuçlar get!reb!lece#! açıktır. (Alkı#lar) Bu çerçevede, Hır!st!yan dünyası önder-
ler!n!n, !ç!nde bulundu#umuz bu duyarlı dönemde, farklı !nanca sah!p k!"!ler!n 
renc!de olması sonucunu do#urab!lecek beyan ve davranı"lardan kaçınmaya özen 
göstermes!, ku"kusuz büyük önem ta"ımaktadır. (Alkı#lar)

Ortado#u’nun karma"ık görüntüsü !ç!nde F!l!st!n sorunu, bölgede kalıcı ba-
rı" ve !st!krara açılan kapının anahtarıdır. Bu sorunun çözüm çerçeves!, B!rle"m!" 
M!lletlerce ortaya konulan “uluslararası toplumca tanınmı# sınırlarda yan yana gü-
venl"k "ç"nde ya#ayan !sra"l ve F"l"st"n Devlet"”d!r. 

Türk!ye bu çözüm çerçeves!ne !nanmaktadır. $sra!l Devlet! ve F!l!st!n Ulusal 
Yönet!m!yle sürdürdü#ümüz yakın !l!"k!ler, b!ze bu amaç do#rultusunda yapıcı 
katkılarda bulunab!lme olana#ı sa#lamaktadır. Bu yöndek! çabalarımızı !nanç ve 
kararlılıkla sürdürece#!z. 

Ortado#u’dak! sorunların $sra!l-Lübnan boyutu ve bu sorunun a#ır !nsancıl 
ve toplumsal bedel!, uluslararası toplumun gündem!nde öncel!k kazanmı"tır. He-
p!m!z!n belle#!nde canlılı#ını koruyan çatı"malara dönülmes!n!n önüne geç!lmes! 
amaçlanmaktadır. Bunun !ç!n, öncel!kle bölge ülkeler!n!n üzerler!ne dü"en görev-
ler! yer!ne get!rmeler!n! ve seç!mler!n! barı"tan yana kullanmalarını d!l!yoruz. 

Aramızda geçm!"ten kaynaklanan yakın ba#ların bulundu#u Orta Asya ül-
keler!yle !l!"k!ler!m!z! daha da gel!"t!rme amacındayız. Bölge ülkeler!, kalkınma, 
demokrat!kle"me ve !nsan hakları alanındak! çabalarında, Türk!ye’y! yanlarında 
bulacaklardır. Bu alanlarda atacakları her adımın, bu ülkeler! uluslararası toplumla 



daha çok bütünle"t!rece#!n! ve bölgede kalıcı !st!krar ve gönenc! pek!"t!rece#!n! 
dü"ünüyoruz. (AK Part" sıralarından Alkı#lar)

Türk!ye’n!n boyutları ve uluslararası !l!"k!lerdek! saygınlık ve a#ırlı#ı, böl-
gem!zdek! öneml! konumumuzun ötes!nde, b!r dünya devlet! n!tel!#!n! de b!rl!k-
te get!rmekted!r. Dünyanın farklı bölgeler!ne yapmakta oldu#umuz !nsancıl ve 
kalkınma amaçlı yardımlar, merkezî konumumuz, !lkel! yakla"ımlarımız, bugün 
Türk!ye’y! küresel sorunlarda deste#! aranan b!r ülke durumuna get!rm!"t!r. (AK 
Part" ve CHP sıralarından Alkı#lar)

Sayın Ba"kan, Sayın m!lletvek!ller!;
Türk!ye’n!n, tar!h!n akı"ı !ç!nde !lerlemes!ne, cumhur!yet!m!z!n kurucusu Bü-

yük Önder Atatürk’ün ulusa gösterd!#! !k! temel !lke yön vermekted!r: Bunlardan 
b!r!nc!s! “Yurtta barı", dünyada barı"” !lkes!; !k!nc!s! !se “ça#da" uygarlık düzey!ne 
ula"ma” hedef!d!r. (Alkı#lar)

Atatürk’ün “ça#da" uygarlık düzey!ne er!"me” ülküsü, ancak bu sava"ımı 
vermeye kararlı, ça#da"lı#ın ve !ler!c!l!#!n savunucusu cumhur!yet ku"aklarıyla 
gerçekle"ecekt!r. (Alkı#lar) Bu ba#lamda, m!llî e#!t!m s!stem!n!n, Atatürk !lke ve 
devr!mler! !le Ö#ret!m B!rl!#! Yasası do#rultusunda yürütülmes!, b!reyler!n ulusal 
ve evrensel de#erler !le b!lg! toplumunun gereks!n!mler!ne göre yet!"t!r!lmeler!n!n 
temel alınması ve ülken!n gelece#!n!n e#!t!m-ö#ret!mde yattı#ı gerçe#!n!n akıllar-
dan çıkarılmaması büyük önem ta"ımaktadır. (Alkı#lar)

Türk!ye, yolunu ve yönünü 83 yıl önce bel!rlem!"t!r. Bu yol, Atatürkçü dü-
"ünceyle temeller! atılmı", ça#da"la"ma ve aydınlanma yoludur. (Alkı#lar) Türk!ye, 
tar!he dayanan sa#lam ba#larını sürdürdü#ü ça#da" toplum !ç!nde, cumhur!yet!n 
temel n!tel!kler!n! koruyarak ve önündek! her türlü güçlükler! ödün vermeden a"a-
rak hak ett!#! yer! alacak, konumunu pek!"t!recek, yen! yüzyılın uygarlık olu"umla-
rı !ç!nde daha seçk!n düzeylere ula"acak ve sonsuza dek var olacaktır. (Alkı#lar) 

Sözler!m! b!t!r!rken, yen! yasama yılının ulusumuza kutlu olmasını d!l!yo-
rum. (Alkı#lar) Mecl!s!m!z!n varlı#ımızı güçlend!ren, gelece#!m!z! aydınlatan, top-
lumumuza umut veren çalı"malarını, sorumlu ve duyarlı yakla"ımlarını, geçm!"te 
oldu#u g!b!, bugün ve gelecekte de, aynı b!l!nç ve kararlılıkla sürdürece#!ne !nanı-
yor, Yüce Mecl!se saygılar sunuyorum. (Ayakta Alkı#lar)



Abdullah Gül

29 Ek!m 1950’de Kayser!’de do#du. Orta ö#ren!m!n! Kayser! L!ses!nde tamam-
ladıktan sonra $stanbul Ün!vers!tes! $kt!sat Fakültes!’ne g!rd!. Mezun!yet sonrası 
aynı fakültede doktoraya ba"ladı. L!san ö#renmek ve doktora çalı"malarını yürüt-
mek !ç!n burslu olarak g!tt!#! Londra ve Exeter’de !k! yıl kaldı. Türk!ye’ye döndük-
ten sonra Sakarya Ün!vers!tes! Endüstr! Mühend!sl!#! Bölümü’nün kurulu"unda 
çalı"tı ve bu bölümde $kt!sat dersler! verd!. 1983 yılında $stanbul Ün!vers!tes! $kt!-
sat Fakültes!’nden Doktora aldı. 

1983-1991 yılları arasında merkez! C!dde’de olan $slam Kalkınma Bankası’nda 
ekonom!st olarak çalı"tı.

1991’de Uluslararası Ekonom! dalında Doçent oldu. 
1991’de Refah Part!s! Kayser! M!lletvek!l! olarak Parlamento’ya g!rd!. TBMM 

Plan ve Bütçe Kom!syonu üyes! oldu. 
1992 tar!h!nde Avrupa Konsey! Parlamenterler Mecl!s! üyes! oldu. Kültür, Tü-

zük, S!yas! $"ler ve Ekonom!k Kalkınma Kom!teler!nde çalı"tı. 
1993 yılında Refah Part!s! Dı" $l!"k!lerden Sorumlu Genel Ba"kan Yardımcısı 

oldu. 
1995’de Refah Part!s! Kayser! M!lletvek!l! olarak !k!nc! kez seç!ld!. TBMM Dı-

"!"ler! Kom!syonu üyes! oldu. 
1996-1997 tar!hler! arasında 54. Hükümet dönem!nde Devlet Bakanı ve Hü-

kümet Sözcüsü olarak görev yaptı. 
1999 yılında Faz!let Part!s! Kayser! M!lletvek!l! seç!lmes!yle üçüncü dönem! 

olarak Parlamentoya g!rd!. 
14 Mayıs 2000 tar!h!nde yapılan Faz!let Part!s! Kongres!nde Genel Ba"kan 

Adayı oldu. Genel Ba"kanlık yarı"ını az b!r oy farkıyla kaybetm!" olmasına ra#men, 
kongrede elde ett!#! net!ce, tüm s!yas! çevrelerce büyük b!r ba"arı olarak de#erlen-
d!r!ld!. 



Faz!let Part!s!n!n kapatılmasıyla b!rl!kte, Yen!l!kç! Hareket’e önderl!k ett!. Ye-
n!l!kç! Hareket, 14 A#ustos 2001’de Adalet ve Kalkınma Part!s! (AK Part!) adıyla 
s!yaset sahnes!ndek! yer!n! aldı. 

Abdullah Gül, AK Part!n!n Kurucular Kurulu üyes! olarak part!le"me süre-
c!ndek! etk!n rolünü sürdürdü ve S!yas! ve Hukuk! $"lerden Sorumlu Genel Ba"kan 
Yardımcısı ve NATO Parlamenterler Mecl!s! üyes! oldu. 

2001 yılına kadar Avrupa Konsey! Parlamenterler Mecl!s!’nde yürüttü#ü ba-
"arılı çalı"malarından dolayı Abdullah Gül’e 2002’de “Pro mer!to“ madalyası ve Av-
rupa Konsey! Parlamenterler Mecl!s! sürekl! “Onursal Üyes!” ünvanı ver!ld!. 

3 Kasım 2002’de AK Part! Kayser! M!lletvek!l! seç!lmes!yle dördüncü dönem! 
olarak parlamentoya g!rd!.

3 Kasım2002’de AK Part!’n!n seç!mlerden b!r!nc! part! çıkması üzer!ne  16 
Kasım 2002’de Ba"bakan olarak hükümet! kurmakla görevlend!r!ld! ve 18 Kasım 
2002’de Türk!ye Cumhur!yet!’n!n 58. Hükümet!’n! kurdu. 

14 Mart 2003’te Adalet ve Kalkınma Part!s! Genel Ba"kanı Recep Tayy!p 
Erdo#an’ın Ba"bakanlı#ında kurulan yen! kab!nede Ba"bakan Yardımcısı ve Dı"!"-
ler! Bakanı olarak görev aldı. 

22 Temmuz 2007’de AK Part! Kayser! M!lletvek!l! seç!lerek be"!nc! dönem! 
olarak parlamentoya g!rd!. 

28 A#ustos 2007 tar!h!nde, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! tarafından 
Türk!ye’n!n onb!r!nc! Cumhurba"kanı olarak seç!ld! ve görev!ne ba"ladı. $ng!l!zce 
b!len Abdullah Gül evl! ve üç çocuk babasıdır.



Y"rm" Üçüncü Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 2007 Pazartes!

B!r!n! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Köksal Toptan
Kât!p Üyeler: Harun Tüfekç! (Konya), Ya"ar Tüzün (B!lec!k)

 Cumhurba"kanı Abdullah Gül

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n yen! yasama yılının açılı"ı münasebet!yle 

s!zler! en !y! d!lekler!mle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.
Yen! yasama yılının m!llet!m!z ve memleket!m!z !ç!n hayırlı olmasını temenn! 

ed!yorum. 
Demokras!m!z!n ve m!llî !radem!z!n yüre#!n!n attı#ı yer olan Mecl!s!m!z!n 

çatısı altında s!zlerle b!r arada bulunmaktan onur duyuyorum.
Bu ves!leyle, cumhur!yet!m!z!n kurucusu, Mecl!s!m!z!n !lk Ba"kanı Bü-

yük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, ülkes!ne ve m!llet!ne h!zmet !ç!n büyük 
fedakârlıklar gösteren, Türk!ye Cumhur!yet!’n!n yücelmes!ne katkı sa#lamı" tüm 
devlet ve s!yaset adamlarımıza "ükranlarımı sunuyorum, aramızdan ayrılanları 
saygı ve rahmetle anıyorum. 

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!; yen! yasama dönem!, ülkem!z!n ve m!l-
let!m!z!n 21’!nc! yüzyıldak! !lerlemes!n! sa#layacak olan pol!t!kaların ve kararla-
rın tartı"ılaca#ı, alınaca#ı ve uygulanaca#ı b!r döneme rastlamaktadır. Bu dönem, 
ekonom!den d!plomas!ye kadar çe"!tl! alanlarda, çet!n uluslararası meseleler !le de 
kar"ı kar"ıya bulunab!lece#!m!z b!r zaman d!l!m! olacaktır. Dolayısıyla, öncel!kle 
ülkem!z!n mevcut durumunu ve perspekt!%er!n! ele almak !st!yorum.

Türk!ye Cumhur!yet!, bugün, d!nam!k ekonom!s!, ço#ulcu demokrat!k s!yas! 
yapısı, canlı kültürel hayatı, barı"çı d!plomas!s! ve modern ordusuyla, bölgen!n ca-
z!be merkez! ve uluslararası toplumun !t!barlı ve saygın b!r üyes! konumundadır. 

Türk!ye’n!n bu konumu, devlet adamı ve s!yasetç!ler!nden, memur, !"ç! ve 
ç!'ç!s!ne, sanay!c! ve tüccarından, asker, pol!s, e#!t!mc! ve b!l!m adamlarına ve 
tekn!syenler!ne, sanatçısından sporcusuna ve gurbettek! vatanda"larımıza kadar 
m!llet!m!z!n on yıllar süren ortak çabasının b!r sonucudur.

Son dönem Osmanlı aydınları ve devlet adamları, Atatürk ve s!lah arkada"ları, 
çok part!l! dönem!m!z!n s!yasetç!ler! ve dü"ünürler!, bu ortak çabanın geçt!#!m!z 
yüzyıldak! çe"!tl! a"amalarının öncüler! ve aktörler! olmu"lardır. 



D!kkat edersen!z, saydı#ım bu ku"aklar ve onların gösterd!kler! gayretler ara-
sında b!r geç!"genl!k ve devamlılık söz konusudur. Bütün bu gayretlerdek! ortak 
hedef, Türk!ye’n!n, m!llî b!rl!k, bütünlük ve huzur !ç!nde gel!"mes!, güçlenmes!, 
büyümes!, modernle"mes! ve serbestle"mes! olmu"tur.

Bu hedefe do#ru yürürken, toplumumuz, zaman zaman kabuk de#!"!mler! 
ya"amı"tır ve ya"amaktadır. Dünyadak! dönü"ümlere uyum göstermem!z gerek-
m!"t!r ve gerekmekted!r. K!m! zaman, bu yolda uygulanan s!yas!, sosyal, ekonom!k 
veya kültürel pol!t!kalar !le !lg!l! tartı"malar yapılmı"tır ve yapılmaya devam ed!le-
cekt!r de. K!m! zaman, aksamalar ve duraksamalar da ya"anmı"tır.

Ancak, yukarıda vurguladı#ım ortak hedef!m!z de#!"mem!"t!r ve de#!"me-
yecekt!r.

De#!"meyen ve de#!"meyecek olan b!r unsur da bu hedefe ancak demokras! 
ve hürr!yet ortamında, la!kl!k ve hukukun üstünlü#ü !lkeler! temel!nde ula"ılab!-
lece#! yolundak! ortak anlayı"ımızdır. N!tek!m, yakın tar!h!m!z bu söyled!kler!m! 
kanıtlamaktadır.

Yüce Mecl!s!n!z, M!llî Kurtulu" Sava"ımızın en zorlu günler!nde kurulmu" 
oldu#u hâlde, m!llî egemenl!#! ve demokras!y! yüceltmekten ger! kalmamı"tır. 

Cumhur!yet!m!z!n kurucuları, en çet!n !ç ve dı" ko"ullarda b!le !nkılap ve re-
formlar gerçekle"t!rmekten, aynı anda çok part!l! s!steme geç!" gayretler! göster-
mekten çek!nmem!"lerd!r.

Demokras!m!z, so#uk sava" yıllarında da devamlılı#ını koruyab!lm!" ve !ler!-
ye do#ru evr!m!n! sürdüreb!lm!"t!r.

Zaman zaman meydana gelen tıkanıklıklar dah! kısa sürmü" ve ülken!n de-
mokrat!k rotasından sapmasına yol açmamı"tır. 

Bu uzun yolculu#un bugün geld!#! a"amada Türk!ye: 
- $ler! b!r demokras! olarak Avrupa B!rl!#!yle tam üyel!k müzakereler!nde !ler-

leyen, 
- Ekonom!s!n!n bütün sektörler!nde üret!m ve kal!te hamles! yapan ve böy-

lece dünyadak! yükselen ekonom!ler arasına g!rm!" olan, kültür m!rası !le ça#da" 
k!ml!#!n! ve de#erler! uzla"tırmayı ba"aran, 

- Modern ordusu ve d!plomas!s! !le dünya ve bölge barı"ına katkıda bulunan, 
- Edeb!yatta, sanatta, sporda, e#!t!mde ve b!l!mde ya"amakta oldu#u b!r çe"!t 

rönesans !le dünyaya adını duyurmakta olan b!r ülke durumuna yükselm!" bulun-
maktadır.

Bugünkü Türk!ye, m!llet!m!z!n kend!s!ne duydu#u güven!n, çalı"kanlık ve 
yaratıcılı#ının eser!d!r. Bugünkü Türk!ye, m!llet!m!z!n b!r yandan b!rl!k ve bütün-
lü#üne, egemenl!#!ne, k!ml!#!ne ve de#erler!ne sah!p çıkarken, aynı anda ça#da" 
dünya ko"ullarına ve evrensel de#erlere uyum gösterme yetene#!ne sah!p oldu#u-
nun !spatıdır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bu noktada b!r hususu hatırlatmak ve vurgulamak !st!yorum. Türk!ye’n!n ça#-

da"la"ma hamleler!n!n eksen!n! te"k!l eden Avrupa kurumları !le !l!"k!ler!, Avrupa 



B!rl!#!n!n tam üyel!#!ne aday olarak tesp!t ed!ld!#!m!z son b!rkaç yılın meseles! 
de#!ld!r. 

Bu !l!"k!ler, son !k! yüzyıldır, !k! tara'an da v!zyoner devlet adamlarının önem 
ve emek verd!kler! çok boyutlu b!r fenomend!r. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün koydu#u ve m!llet!m!z!n ben!msem!" oldu#u “ça#-
da" uygarlık düzey!” hedef! ve bu maksatla Avrupa devletler! !le tes!s ett!#! !l!"k!-
ler, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne yönel!m!nde !lham ver!c! olmu", bunun zem!n!n! 
te"k!l etm!"t!r. 

$smet $nönü ve Adnan Menderes g!b! saygı ve rahmetle andı#ımız devlet 
adamlarımız, Avrupa B!rl!#! !le ahdî !l!"k!m!z!n temel!n! olu"turan tar!hî kararlara 
yıllar önce !mzalarını atmı"lardır. 

Bu !l!"k!ler!n temel!nde, Avrupa’dan !se, Charles De Gaulle ve Konrad Adena-
uer g!b! büyük devlet adamlarının !mzaları vardır.

D!kkat edersen!z, andı#ım bütün bu "ahs!yetler, büyük sava"ları, s!yas! ve 
ekonom!k kr!zler! ya"amı" ve bu tecrübelerden aldıkları derslerle toplumlarına ve 
bölgeler!ne yön verm!" l!derlerd!r. 

Bunları !zleyen dönemlerdek! Türk ve Avrupa l!derler! ve hükûmetler! !se, 
bu temel üzer!nde daha da !ler!ye g!tm!"lerd!r. Bu noktada, Avrupa B!rl!#!ne tam 
üyel!k ba"vurumuzu resmen yapmı" olan rahmetl! Cumhurba"kanı Turgut Özal’ı 
da saygıyla anıyorum. 

Dolayısıyla, Türk!ye-Avrupa B!rl!#! !l!"k!ler!nde bugün gel!nen nokta, b!r te-
sadüf, zorlama veya tek tara%ı b!r terc!h!n sonucu de#!ld!r. 

Gel!nen nokta, tar!hsel b!r b!r!k!m!n ve kar"ılıklı çıkarlar temel!nde, ortak de-
#erlere dayalı b!r mutabakatın ürünüdür. 

Söz konusu mutabakat !se, halklarından tam yetk! almı" olan Türk ve Avrupa 
hükûmetler!n!n en üst düzeyde verm!" oldukları kararlara dayanmaktadır. Türk!ye 
ve Avrupa’nın 21’!nc! yüzyıldak! gelece#! !"te bu temel üzer!nde "ek!llenecekt!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye-Avrupa B!rl!#! entegrasyon sürec! !le !lg!l! gel!"meler, ba"ta $slam 

ülkeler! ve halkları olmak üzere, Amer!ka’dan Asya’ya kadar dünya kamuoyunda 
der!n b!r !lg!yle !zlenmekted!r. 

Göster!len bu !lg!, Türk!ye-Avrupa projes!n!n, sıradan ve dar kapsamlı, lokal 
b!r olgu olmadı#ının kanıtıdır. Gerçekten de, bu proje, Avrupa ve Türk!ye’n!n öte-
s!nde, gen!" b!r co#rafyanın refah, !st!krar ve barı"ını olumlu b!ç!mde etk!leyeb!le-
cek b!r v!zyonu !çermekted!r. 

Bu !t!barla, gerek Türk!ye gerek Avrupa B!rl!#! ülkeler! ve kamuoyları, tam 
üyel!k müzakereler!n!n sürece#! önümüzdek! yıllarda, yukarıda !zah ett!#!m tar!h-
sel arka planı ve v!zyonu gözden kaçırmamalıdırlar. 

Yüce Mecl!s!n!z!n de, müzakere sürec!n! !lg!lend!ren yasama faal!yetler!nde, 
her zamank! g!b!, tar!hsel sorumluluk b!l!nc! !ç!nde hareket edece#!nden ve re-
formların devamı ve pek!"mes!ndek! öncülü#ünü sürdürece#!nden ku"kum yok-
tur. 



Esasen öncek! yasama dönemler!nde bu çerçevede kabul ed!lm!" olan s!yas! 
ve ekonom!k reformlar, Yüce Mecl!s!n!zde hâlen tems!l ed!lmekte olan ba"lıca s!-
yas! part!ler!n kuvvetl! deste#! sayes!nde gerçekle"eb!lm!"t!r.

Bu reformların, tıpkı cumhur!yet!n !lk dönem!nde oldu#u g!b!, Türk!ye’n!n 
çevres!nde sava" ve çatı"maların ya"andı#ı, dünya ekonom!s!n!n sarsıntılar ve bu-
nalımlar geç!rd!#! b!r dönemde gerçekle"t!r!lm!" olması, m!lletçe ba"arımızın b!r 
gösterges!d!r.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, 23 N!san 1920’dek! cesaret ve d!nam!zm!n! ve 
!ler!ye bakı"ını bugüne kadar muhafaza etm!"t!r.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, 21’!nc! yüzyılın Mecl!s! olarak da m!llet!m!-
ze kar"ı olan sorumlulu#u !le evrensel sorumluluklarını en !y! "ek!lde ba#da"tıra-
ca#ına em!n!m.

Cumhur!yet!m!ze !lham veren “ça#da" uygarlık düzey!” ve “yurtta sulh c!han-
da sulh” hede%er!n!n hergün b!r kez daha hayata geç!r!lmes!, ancak böyle b!r v!z-
yon ve kararlılık !ç!nde gerçekle"eb!lecekt!r. 

Reformların devam etmes! ve böylece Türk!ye’n!n gerçek anlamda modernle"-
mes!, e#!t!m ve b!l!mde, sa#lıkta ve yargıda, savunmada, sanay!de ve tarımda, !nsan 
haklarında ve send!kacılıkta, çevre korumada ve "eh!rc!l!kte ve d!#er b!rçok alanda 
standartların, hayat ve h!zmet kal!tes!n!n yükselt!lmes! anlamına gelmekted!r.

Türk halkı, bütün bunlara layık oldu#u g!b!, artık bunların beklent!s! !ç!nde-
d!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Dünyada b!l!m ve teknoloj!n!n gösterd!#! hızlı !lerleme hayatın b!rçok ala-

nında dönü"ümler yaratmaktadır. Bu dönü"ümler bazen fırsat olarak kar"ımıza 
çıkmakta bazen !se bunalım sebeb! olab!lmekted!r. Böyles!ne çalkantılara !nt!bak 
edeb!lmem!z !ç!n modernle"me yolunda topyekûn !lerleme hamlem!z!n sürmes! 
"arttır.

Dolayısıyla, !lkö#ret!mden ba"layarak her kademedek! e#!t!m önde gelmek 
üzere, b!l!m ve teknoloj!, ara"tırma-gel!"t!rme ve !nnovasyon, öncel!k ver!len alan-
lar olmaya devam etmel!d!r. Bu ba#lamda, TÜB$TAK’ın faal!yetler!, devlet ve vakıf 
ün!vers!teler!n!n sanay!m!zle kurdu#u !let!"!m ve !" b!rl!#! olumlu b!r ba"langıçtır. 
Cumhurba"kanlı#ı dönem!mde bu alandak! faal!yetler! te"v!k ve h!maye etmeye 
kararlıyım. 

Kültür hayatımız da küresel gel!"melerden de#!"!k "ek!llerde etk!leneb!lmek-
ted!r. Kültür, e#!t!m !le b!rl!kte, varlı#ımız, k!ml!#!m!z ve gelece#!m!z!n !hmal ed!-
lemeyecek boyutlarından b!r!d!r. Ulusal e#!t!m ve kültür pol!t!kaları, çe"!tl!l!#!m!z! 
ve gelenekler!m!z!, ça#da"lık ve evrensell!k temel!nde kucaklayab!lmel!d!r.

Anadolu "eh!rler!m!zde canlanan kültür hayatı, büyük "eh!rler!m!zde arka ar-
kaya açılan modern sanat merkezler!, özel müzeler!n de katkısıyla müzec!l!#!m!zde 
sa#lanan a"amaları bu ba#lamda övgüyle kaydetmem gerek!r. $stanbul’un 2010 Av-
rupa Kültür Ba"kent! olarak !lan ed!lmes!, Türk!ye’n!n Uluslararası Frankfurt K!tap 
Fuarı’na 2008 yılının özel konuk ülkes! olarak davet ed!lm!" olması, $zm!r’!n EXPO 



2015 Dünya Serg!s!’ne adaylı#ı, ol!mp!yat oyunlarına ev sah!pl!#! etme n!yet!m!z, 
kültür hayatımızın kazanmakta oldu#u evrensel boyutlara !"aret etmekted!r. 

Bu tür g!r!"!mlere Cumhurba"kanı olarak tam destek verece#!m. Toplum ola-
rak, ehl!yet, "e*a%ık ve hesap vereb!l!rl!k !lkeler! temel!nde b!r yönet!"!m anlayı"ı 
!ç!nde olmamız !se, !ç!nde bulundu#umuz büyük hamlen!n ba"arısının b!r d!#er 
"artıdır. Bu sadece ahlak! b!r gerekl!l!k de#!ld!r. $y! yönet!m!n profesyonel ve tek-
n!k b!r gere#!d!r de.

Son yıllarda bu yönde, yeterl! olmasa da, !hmal ed!lmeyecek b!r mesafe kate-
d!ld!#!n! söylemek gerek!r. Toplumumuzda bu !lkeler!n uygulanması konusunda 
gel!"en duyarlılık ve kararlılık memnun!yet ver!c!d!r. Yolsuzluklar !le mücadele ko-
nusundak! uluslararası sözle"melere taraf olmamız da bu yönde atılmı" öneml! b!r 
adım te"k!l etmekted!r. Burada Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, hükümetler!n, 
gel!"en s!v!l toplum kurulu"larının ve özgür basının yapmı" oldukları öneml! kat-
kılara !"aret etmek !ster!m.

E#!t!mc!ler!m!z!n ve d!n görevl!ler!m!z!n de toplumun et!k temeller!n! güç-
lend!recek yakla"ım ve gayret !ç!nde olmaları bu ba#lamda önem ta"ımaktadır. 

M!llet!m!z!n gücünü ve d!nam!zm!n! sürdürmes!n!n, aynı anda daha da !le-
r!ye g!tmes!n!n, ancak gerçek b!r demokras! ve hürr!yet ortamında ve ba#ımsız ve 
tarafsız basının mevcud!yet!yle mümkün oldu#u konusunda !se sanırım hep!m!z 
mutabıkız. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkem!z kamuoyunda Anayasa’mızın tad!latı veya yen! b!r Anayasa hazırlan-

ması konusunda son derece canlı ve kapsamlı b!r tartı"ma ya"anmaktadır. 
Bu tartı"manın sonucunda, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n, ba"ta s!yas! 

part!ler olmak üzere, toplumun bütün kes!mler!n!n katkılarından yararlanarak en 
mükemmel anayasal düzenlemelere ula"aca#ına em!n!m. 

Esasen, hükümetten s!v!l topluma kadar herkes!n b!r konsensüs arayı"ında 
oldu#unu, h!ç k!msen!n b!r ba"kasını Anayasa tartı"malarından dı"layıcı b!r n!yet 
veya tutumunun bulunmadı#ını memnun!yetle görmektey!m. 

M!llet olarak, Anayasa tartı"malarının sa#lıklı b!r sonuca ula"masını sa#laya-
cak tar!hsel b!r!k!m, tecrübe ve olgunlu#a sah!p bulunmaktayız.

Yüce Mecl!s!n!z!n yüksek tems!l kab!l!yet!, ülkem!zdek! !ler! demokrat!k or-
tam ve s!yas! part!ler!m!z arasındak! d!yalog ve !st!"are gelene#! de böyle b!r sonuca 
ula"ılmasına yardımcı olacaktır. 

Yen! Anayasa tartı"malarının ve düzenlemeler!n!n geçm!"tek!lerden ders ve 
!lham alarak yapılması do#aldır. Ancak tab!atıyla yen! düzenlemeler!n öncek!ler-
den çok daha !ler!de olması ve ça#ımıza uygun b!r anlayı" ve uzak görü"lülükle 
hazırlanması halkımızın beklent!s! olacaktır.

Yen! anayasal düzenlemeler!n, m!llî b!rl!k ve toplumsal dayanı"mamızı güç-
lend!recek kapsayıcı b!r yakla"ıma sah!p olması, temel hak ve hürr!yetler! güvence 
altına alan, demokrat!k, la!k ve sosyal hukuk devlet! anlayı"ını tey!t eden b!r n!te-
l!kte olması, yen! düzenlemeler!n gücünü ve sürdürüleb!l!rl!#!n! arttıracaktır. 



Demokrat!k ülkelerde, k!m!ler!nce a"ırı, marj!nal ve hatta eksantr!k sayılan 
görü"ler!n -"!ddet !çermemek "artıyla- !fade ed!lmes!, bunları savunan k!"! veya 
grupların mevcud!yet!ne tahammül ed!lmes! ola#andır. Hatta bu, demokras!n!n 
gere#!d!r. Öneml! olan, sonuçta toplumda ortak aklın ve sa#duyunun egemen 
olmasıdır. $lımlıların a"ırıları !kna edeb!lmes!, her türlü a"ırılı#ın ve ba#nazlı#ın 
marj!nalle"mes!n!n sa#lanması, ba"arılı b!r demokras!n!n ölçütler!ndend!r. 

Bu çet!n görev!n ba"arılması demokras!m!z!n daha da güçlenmes!n! sa#laya-
caktır. 

Türk!ye, !k! yüz yıllık demokras! ve hürr!yet mücadeles!n!n sonucunda ted-
r!cen rahatlamı", sorunlarını açıkça tartı"an, konu"an, böylece b!rb!r!n! daha !y! 
tanıyan ve anlayan, ho"görüsü gel!"en b!r ülke hâl!ne, gelmekted!r. 

Sorunlarımızı ancak böyle b!r ortamda, g!zlemeks!z!n, do#ru b!ç!mde ve ce-
saretle te"h!s edeb!l!r!z. Bunların kron!kle"mes!n! önleyeb!l!r ve akılcı çözümler 
bulab!l!r!z. Böylel!kle, m!llet!m!z!n öz güven!n!n daha da artaca#ından em!n!m.

Buna ra#men, bazen tar!h!m!zde veya yakın geçm!"!m!zdek! ya"anmı" olan 
çalkantıların ve travmaların tortusu n!tel!#!ndek! bazı kaygı ve korkular günümüz-
de de gündeme geleb!lmekted!r. 

Benzer duygular, en !ler! toplumlarda dah! çe"!tl! "ek!llerde görüleb!lmekte. 
Bunların anla"ılab!l!r tar!hî, sosyal ve ps!koloj!k sebepler! olab!l!r. 

Ancak, öneml! olan, m!llet olarak bunları g!dermey!, a"mayı ve bunlardan 
sıyrılmayı ba"arab!lmem!zd!r. M!llet!m!z!n bunun !ç!n gerekl! dayanı"ma ve gü-
ven duygusuna, d!yalog anlayı"ına, !y! n!yete ve olgunlu#a sah!p oldu#una kuvvetle 
!nanıyorum. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!; 
Yüce Mecl!s!n!z ve Hükûmet, ülkem!z! 21’!nc! yüzyılda güçlü kılacak Anayasa 

g!b! makro konuları tartı"ırken, b!r yandan da toplumun ac!l !lg! bekleyen güncel 
meseleler!ne e#!lmek durumundadır. 

Geçen dönemlerde gerçekle"t!r!len büyük ekonom!k ve s!yas! reformların t!-
t!zl!kle uygulanması, somut b!ç!mde hayata geç!r!lmes!, yaygınla"tırılması ve de-
r!nle"t!r!lmes!, bu alandak! aksaklık ve eks!kl!kler!n !ved!l!kle g!der!lmes!, bütün 
kurumlarıyla devlet!n ve toplumun önünde b!r görev ve yükümlülük olarak dur-
maktadır.

Türk!ye artık s!stemat!k !nsan hakları !hlaller!nden "!kâyet ed!len b!r ülke ol-
maktan çıkmı"tır. Bunun b!r kanıtı, toplumun, artık, !"kence, kötü muamele ve f!-
k!r suçu g!b! "!kâyetler yer!ne, g!derek b!reysel hakları !lg!lend!ren, lokal!ze olmu", 
daha sınırlı sorunlara odaklanmakta olmasıdır.

Kadın-erkek e"!tl!#! !lkes! do#rultusunda kadınlarımızın haklarının korun-
ması ve toplumdak! roller!n!n arttırılması anayasal b!r görev!m!zd!r. Bu alanda 
öneml! !lerlemeler sa#lanmı" olsa da daha yapacak çok !" vardır. Bunların arasında 
e#!t!m, çalı"ma, seç!lme haklarının yaygınla"tırılmasını sayab!l!r!m.

Bu ves!leyle, 23’üncü Yasama Dönem!nde kadın m!lletvek!l! sayısının 50’ye 
ula"mı" olmasından duydu#um memnun!yet! !fade etmek !ster!m. Böylece, Ata-
türk dönem!nden bu yana kadın m!lletvek!ller!m!z Parlamentodak! en yüksek 



tems!l oranına ula"mı" bulunmaktadır. Bunun ancak mütevazı b!r !y!le"me te"k!l 
ett!#!n! ve yeters!z oldu#unu da vurgulamam gerek!r.

Çocuklarımız, gençler!m!z ve ya"lılarımız ba"ta olmak üzere a!le b!reyler!m!-
ze ve a!le kurumuna gösterece#!m!z !lg! ve özen, manev! b!r gelene#!m!z olmaktan 
ba"ka, modern devlet ve toplum anlayı"ının da b!r gere#! olarak de#erlend!r!lme-
l!d!r.

Özürlü vatanda"larımızın sorunlarını çözmeye yönel!k çalı"maların artarak 
sürmes! de devlete ve topluma dü"en b!r görevd!r.

Töre c!nayetler! ve a!le !ç! "!ddet g!b! sosyal yaralar hâlâ tedav!ye muhtaçtır. 
Bu konularda kamusal ve toplumsal duyarlılı#ın artmakta olması memnun!yet ve-
r!c!d!r. 

K!mses!z çocuklar meseles! ayrı b!r yaramızdır. Bu sorun, bazen !ç göçün 
bazen terörün ve ba"ta !"s!zl!k ve yoksulluk olmak üzere d!#er sosyal, ekonom!k 
sorunların b!r sonucudur. K!mses!z çocukların bakımı alanındak! b!reysel veya 
kurumsal çabalar takd!re "ayandır. Ancak, bunlar yaramıza henüz yeter!nce deva 
da olmu" de#!ld!r.

Traf!k kazaları, b!r d!s!pl!n, kültür ve e#!t!m veya altyapı sorunu olmanın öte-
s!nde, ne yazık k!, vah!m b!r ahlak! mesele hâl!ne gelm!"t!r. Bu mesele ulusal çapta 
b!r çözüm hamles!n! gerekt!rmekted!r.

Çevre ve do#anın korunması, erozyon, kuraklık ve do#al afetlere kar"ı tedb!r 
alınması ve küresel ısınmanın yarattı#ı r!skler g!b! konular, hükûmetler, yerel yö-
net!mler ve s!v!l toplum tarafından öncel!kl! meseleler olarak ele alınmaya ba"lan-
mı"tır. Bunu memnun!yetle tesp!t ed!yorum.

Toplumumuzdak! son zamanlarda hayvan hakları alanında artan duyarlılı#ı 
da toplumsal !lerlemen!n b!r kanıtı olarak saymak !ster!m.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bugün !nsanlı#ı tehd!t eden ırkçılık, yabancı dü"manlı#ı, ant!sem!t!zm g!b! 

!deoloj!k akımlar en gel!"m!" ülkelerde dah! yer yer hortlamaktadır. Bunlara $sla-
mofobya g!b! hasmane anlayı"lardan kaynaklanan yen! tehd!tler !lave olmaktadır. 
Yurt dı"ındak! yurtta"larımız da maalesef zaman zaman bunların kurbanı olab!l-
mekted!rler.

Etn!k ve d!nî fanat!zm veya ayırımcılık, ço#u zaman zora ve "!ddete sarılmak-
ta, k!m! zaman ön yargılardan, k!m! zaman yoksulluk ve cehaletten beslenmekte, 
toplumları nefret ve kutupla"ma sarmalına !tmekted!r. &!ddet e#!l!m! ve terör!zm, 
uyu"turucu alı"kanlı#ı ve kaçakçılı#ı, örgütlü suçlar ve yolsuzluklar, !nsan kaçak-
çılı#ı ve t!caret! g!b! tehd!tler b!rb!r!n! beslemekte ve !nsanlı#ın ortak meseleler! 
hâl!ne dönü"mekted!r.

Demokras! ve ho"görü güçler!, d!nî ve etn!k farklılıkların "u veya bu "ek!lde 
!st!smarına kar"ı, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde dayanı"ma ve !"b!rl!#! 
!ç!nde olmalıdırlar.

Türk!ye’n!n $spanya !le b!rl!kte öncülü#ünü yaptı#ı, B!rle"m!" M!lletler tara-
fından da desteklenen Meden!yetler $tt!fakı G!r!"!m! bu yönde atılan evrensel b!r 
adımdır.



$slam kültürünün evrensel kültüre arma#an ett!#! en büyük de#erlerden b!r! 
olan Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’n!n 800’üncü do#um yıl dönümü, y!ne Türk!ye’n!n 
öner!s!yle, UNESCO tarafından bütün dünyada kutlanmaktadır. Bu co"kulu kut-
lamalar, !nsanlı#ın ho"görü ve d!yalog kültürüne duydu#u !ht!yacın b!r gösterge-
s!d!r. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Cumhurba"kanı seç!ld!kten sonra !lk yurt !ç! gez!m! Do#u ve Güneydo#u 

Anadolu Bölgeler!m!ze yaptım. 5 !l!m!zde temas ve !ncelemelerde bulundum. Va-
tanda"larımızla, yönet!c!ler!m!zle, s!v!l toplum örgütü tems!lc!ler!yle görü"erek 
sorunlarını d!nled!m. 

Bugünkü konu"mam ves!les!yle, bu gez!yle !lg!l! !zlen!mler!m! s!zlerle payla"-
mak !st!yorum. 

Gez! boyunca, devlet-m!llet bütünle"mes!n! yo#un h!slerle ya"adım. Bana 
göster!len muhabbet ve sevg!, aslında, ben!m "ahsımda devlet!m!ze göster!lm!"t!r. 
Bu, m!llet!m!z!n, devlete, b!rl!k ve bütünlü#ümüze ba#lılı#ının da b!r gösterges!-
d!r. 

Tüm temaslarımda, farklılıklarımızı zeng!nl!#!m!z olarak algıladı#ımızı, ara-
mızdak! güçlü ba#ların ve ortak a!d!yet!n m!lletçe b!r arada ya"amamızı sa#ladı#ını 
anlattım. Türk!ye Cumhur!yet!’nde herkes!n e"!t vatanda" oldu#unu, devlet!m!ze, 
m!llet!m!ze, de#erler!m!ze sah!p çıkılması gerekt!#!n! güçlü b!r "ek!lde d!le get!r-
d!m. Devlet olarak toplumsal barı"ın sürekl! kılınmasına özel önem verd!#!m!z! 
vurguladım. 

Son yıllarda uygulanan s!yas! ve ekonom!k reformlardan bölge halkının da 
yararlanmı" oldu#unu tesp!t ett!m. Özell!kle, artan su, yol, e#!t!m, sa#lık ve kültür 
h!zmetler! ve sosyal yardım faal!yetler!, terör!zmden çok ma#dur olan halkımızca 
takd!rle kar"ılanmaktadır. Böylel!kle, terör!zm!n b!r ölçüde !zole ed!lmes! sa#lan-
mı" ve terörle mücadele n!speten kolayla"mı"tır. $st!hdam ve üret!m! artıracak pro-
jeler!n uygulanması ve altyapı çalı"malarının hızla tamamlanması bu sürece !vme 
kazandıracaktır. 

Bölgedek! vatanda"larımızın özlem!, barı" ve huzur ortamına b!r an önce 
kavu"maktır. $nsanımız, yılların !hmal!n!n artık ortadan kaldırılmasını, yapılmı" 
olan hataların tekrarlanmamasını, eks!kl!kler!n g!der!lmes!n! ve kend!ler!ne daha 
çok h!zmet get!r!lmes!n! beklemekted!r.

Mecl!s!m!z!n, !nsanlarımızın haklı ve me"ru olan talepler!ne her zaman oldu-
#u g!b! duyarlılıkla yakla"aca#ına !nanıyorum.

Terörle mücadelede kararlılı#ın yanı sıra, topyekûn b!r sosyoekonom!k kal-
kınma anlayı"ı, demokras!ye !nanç ve ba#lılık esas olmalıdır. Böylece sa#lanacak 
ba"arı, d!#erler!ne "!ddetle ve terörle b!r yere varılamayaca#ını en !y! "ek!lde an-
latacaktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Gez! boyunca b!rçok askerî b!rl!#!m!z! de özel olarak z!yaret ett!m. Sınırları-

mızı büyük b!r vatan sevg!s!yle bekleyen "anlı ordumuzla ve onların mensuplarıyla 
gurur duydum.



Kahraman Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n ve emn!yet te"k!latımızın gece gündüz, 
yaz kı" demeden, m!llet!m!z!n deste#!yle, terör!zm den!len uluslararası !llete kar"ı 
yürüttü#ü mücadele takd!re "ayandır.

M!llet!m ve devlet!m adına bütün güvenl!k güçler!m!ze ve onlara destek 
olanlara "ükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelede "eh!t olan asker, pol!s, köy 
korucusu ve d!#er görevl!ler!m!ze ve vatanda"larımıza Allah’tan rahmet d!l!yor, 
gaz!ler!m!z! m!nnetle ve saygıyla anıyorum. Bu ves!leyle, öncek! gün &ırnak’ta hal-
kımızı hedef alan menfur saldırıyı da "!ddetle kınıyorum.

Ate" dü"tü#ü yer! yakmaktadır. Bu acıları, ancak, "eh!t yakınlarına ve gaz!le-
r!m!ze ve terör ma#duru halkımıza devlet ve toplum olarak daha etk!n, sürekl! ve 
düzenl! b!ç!mde sah!p çıkmak suret!yle b!r nebze d!nd!reb!l!r!z.

Terör olaylarının "u veya bu "ek!lde acılara bo#du#u bütün a!leler!n, ana ba-
baların ve çocukların gözya"ı ve ıstırabının sona ermes!n! temenn! ed!yorum.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
&anlı ordumuz, yurdumuzun savunulması, bölünmez bütünlü#ümüzün, m!llî 

çıkarlarımızın korunması, bölgem!zde ve dünyada barı"ın sürekl! kılınması ama-
cıyla üstlend!#! görevler! büyük fedakârlıklarla yer!ne get!rmekted!r.

Türk S!lahlı Kuvvetler!ne mensup b!rl!kler!n Bosna’dan Afgan!stan’a, 
Lübnan’dan Afr!ka’ya kadar çe"!tl! uluslararası barı"ı koruma m!syonlarında yap-
tıkları katkılar uluslararası kamuoyunca da takd!rle kar"ılanmaktadır.

Kahraman Türk S!lahlı Kuvvetler!m!z!n h!zmetler!n! takd!rle kar"ılıyorum. 
Modern ve harekât kab!l!yet! yüksek kuvvet yapısıyla gurur duyuyorum. Türk S!-
lahlı Kuvvetler!n!n modern!zasyon çalı"malarının kes!nt!s!z devam etmes!, önce-
l!kl! önem verece#!m hede%erden b!r!s! olacaktır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Güçlü b!r ordu ve güçlü b!r demokras!ye sah!p olmak, ancak güçlü b!r ekono-

m! sayes!nde mümkündür. Türk ekonom!s! de rekabet gücünü g!derek arttıran b!r 
d!nam!zm ve !st!krarlı b!r büyüme !ç!nded!r. M!llet!m!z!n beklent!s!, "!md!, ekono-
m!k !st!krarın kalıcı b!r n!tel!k kazanmasının sa#lanmasıdır. 

Gel!r da#ılımının daha da !y!le"t!r!lmes! hede%er!m!zden b!r! olmaya de-
vam etmel!d!r. $st!hdamı ve üret!m! destekleyen, yatırımların canlandırılmasını 
amaçlayan pol!t!kaların sürmes!, KOB$’lere göster!len !lg!n!n devam etmes! önem 
ta"ımaktadır. G!r!"!mc!ler!m!z, geleneksel sektörler!n yanı sıra, tur!zm, !let!"!m-
b!l!"!m ve hava ta"ımacılı#ı g!b! b!rçok yen! alanda esasen ba"arılı çalı"malar yap-
maktadırlar. 

Yatırım hamleler!nde ulusal tasarru%arın yeterl! olmaması hâl!nde, yabancı 
yatırımcılardan yararlanmak modern ekonom!n!n b!r gere#!d!r. Aynı "ek!lde Türk 
!hracatçı, yatırımcı, müteahh!t ve d!#er !" adamlarımızın yurt dı"ındak! g!r!"!mle-
r!, ulusal ekonom!ye katkıda bulunmakta ve dolayısıyla hep!m!z!n deste#!n! hak 
etmekted!r. 

Tarım ve hayvancılıkta !se köylünün modern ç!'ç!ye dönü"türülmes!n! amaç-
layan programların ben!msenmes! ve uygulanması do#ru pol!t!kalardır. Bunun 
yanı sıra, e#!t!m ve b!l!nçlend!rme çalı"malarına a#ırlık ver!lmes! sektörü daha !ler! 
sev!yeye ta"ıyacaktır. 



Sa#lık h!zmetler! ve sosyal güvenl!k alanında yapılan reform n!tel!#!ndek! dü-
zenlemeler!n, toplumun temel !ht!yaçlarına cevap olu"turmasını ve bu topraklarda 
ya"ayan tüm vatanda"larımızı kapsamasını temenn! ed!yorum. Bu düzenlemeler!n 
ba"arısı, Türk!ye’n!n gelece#!n!n ve gelecek nes!ller!m!z!n refahının da garant!s! 
olacaktır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Uluslararası planda bugün, ba"ka b!rçok konuda oldu#u g!b!, esk!s!ne naza-

ran farklı b!r Türk!ye gerçe#!nden bahsetmek mümkündür. Bu Türk!ye, kabu#unu 
kırmak suret!yle, sürekl! gel!"en, de#!"en, gelece#e güvenle bakan ve nüfuzu sürekl! 
artan uluslararası b!r aktördür. 

Stratej!k konumumuz !le ça#ımızın sundu#u yen! !mkânlar yan yana konul-
du#unda, Türk!ye’n!n uluslararası toplumu me"gul eden b!rçok konuda !ler!ye dö-
nük olarak öneml! roller oynayab!lece#!n! görüyorum. 

Bugüne kadar oldu#u g!b!, bundan sonra da sorunlu b!r bölgen!n dı"arıya 
çözüm, güvenl!k ve refah !hraç eden, bu yönde !n!s!yat!f alan sorumlu b!r aktörü 
olaca#ına !nanıyorum. 

Türk dı" pol!t!kasının bu do#rultuda güven!l!r, yapıcı, !st!krarlı ve proakt!f b!r 
"ek!lde yürütülmes!ne Cumhurba"kanı olarak katkıda bulunmaya çalı"aca#ım. 

Türk dı" pol!t!kasının temel eksenler!n! te"k!l eden Avrupa B!rl!#!ne tam üye-
l!k sürec!m!z, Amer!ka B!rle"!k Devletler!’yle stratej!k ortaklı#ımız ve Avrasya co#-
rafyası !le $slam dünyası !ç!ndek! merkezî konumumuz güçlü b!ç!mde sürmekted!r. 
B!rçok konuda poz!t!f etk!s! h!ssed!len ve yapıcı katkıları aranan b!r ülke hâl!ne 
gelm!" bulunuyoruz. Cumhurba"kanı olarak bu unsurları pek!"t!rmek konusunda 
üstüme dü"en! yapaca#ım. 

Kıbrıs meseles! Türk!ye !ç!n b!r m!llî dava n!tel!#! ta"ımaktadır. 
Bu !t!barla, !lk resmî yurt dı"ı z!yaret!m! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’ne 

yaptım. Le)o"a’da, devlet!m!z!n Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’ne olan deste#!n! 
ve Kıbrıs Türk halkının hakları, güvenl!#! ve refahı !le !lg!l! taahhütler!m!z! kuv-
vetl! b!ç!mde tey!t ett!m. Bu ves!leyle, yapıcı ve barı"tan yana tutumumuzu bundan 
böyle de korumaya kararlı oldu#umuzu duyurdum. Kalıcı ve ad!l çözüm arayı"la-
rına paralel olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’n!n kar"ı kar"ıya bulundu#u 
!zolasyonların g!der!lmes! ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’n!n her bakımdan 
güçlend!r!lmes! yönündek! gayretler!m!z!n devam edece#!n! de vurguladım. 

Bu ves!leyle, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldı#ı haksız ambargolara ra#men 
ekonom!s!n!n gel!"t!#!n! gördüm, m!llî gel!r!n!n arttı#ını ve dı" dünyayla yen! !l!"-
k!ler kurmakta oldu#unu memnun!yetle tesp!t ett!m. 

Kom"ularımız ve yakın çevrem!z !le !y! ve kuvvetl! !l!"k!ler kurulması cumhu-
r!yet d!plomas!m!z!n gelene#! ve öncel!#!d!r. 

Bu do#rultuda, kom"ularımızdan ba"layarak, Ka)aslar, Balkanlar, Karaden!z, 
Akden!z ve Orta Do#u co#rafyalarında da güvenl!k, !st!krar ve ortak ekonom!k 
kalkınma temell! !" b!rl!#! arayı"larımızı sürdürece#!m. 

Orta Asya co#rafyasındak! Türk devletler!yle olan !l!"k!ler!m!z!n ortak tar!hî 
m!rasımız ve kültürel ba#larımız temel!nde güçlend!r!lmes!ne katkıda bulunmak 
öncel!kler!mden b!r!s! olacaktır. 



Cumhurba"kanı olarak odaklanaca#ım konulardan b!r!n! de Irak meseles! 
te"k!l edecekt!r. 

Irak’ın toprak bütünlü#ünün ve ulusal b!rl!#!n!n korunması, kend! halklarıyla 
barı"ık ve kom"ularıyla !"b!rl!#! yapan b!r devlet hüv!yet!n! elde etmes!, uluslara-
rası toplumun ortak beklent!s!d!r. $rak’ın bunu ba"ararak bölges!nde layık oldu#u 
!t!barlı konumu yen!den kazanması çabalarına katkıda bulunmaya çalı"aca#ım. 

Kom"uluk, karde"l!k ve hatta akrabalık ba#larımız olan Irak halkının terör 
örgütler!nden ve bunların sultasından kurtulması, sadece Irak halkının de#!l, böl-
gem!z!n güvenl!k, barı", !st!krar ve refahı !ç!n de önem ta"ımaktadır. 

Türk!ye, F!l!st!n, Yukarı Karaba# ve Kosova meseleler! ba"ta olmak üzere, 
!ht!la%arın çözümü ve barı"ın kalıcı b!r b!ç!mde tes!s!ne dönük somut katkılarda 
bulunmaktadır. Bu katkılarımızın, gerek bölge ülkeler!yle !k!l! !l!"k!ler!m!z gerek 
bölgesel çok tara%ı olu"umlar !ç!n de artırılmasını te"v!k edece#!m. 

Uluslararası terörle mücadele, k!tle !mha s!lahlarının yayılmasının önlenme-
s!, enerj! güvenl!#!n!n sa#lanmasına dönük büyük projeler!n hayata geç!r!lmes! ve 
dünyadak! s!yas!, kültürel veya ekonom!k kutupla"maların g!der!lmes! g!b! konu-
larda Türk!ye’n!n katkısına aracılık etmeye kararlıyım. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Sözler!me son ver!rken, "u hususları b!r kez daha vurgulamak !st!yorum: &an-

lı b!r tar!he, parlak b!r kültür m!rasına sah!p olan ve bundan do#an kuvvetl! b!r 
ortak a!d!yet duygusu ve b!l!nc! !ç!nde olan b!r m!llet!z. 

Halkımız, ortak gelece#!m!z! de bu duygu ve b!l!nç üzer!ne !n"a edecek öz 
güvene ve yetene#e sah!pt!r. Her bakımdan mutlu !nsanların, mutlu vatanda"ların 
ya"adı#ı büyük ve güçlü b!r Türk!ye gelecek tasavvurumuzun hedef! olmalıdır. Bu 
hedefe ula"mamız, sadece halkımız !ç!n de#!l, bölgem!z ve !nsanlık !ç!n de b!r ka-
zanım te"k!l edecekt!r.

Bu ves!leyle, ben! 11’!nc! Cumhurba"kanı olarak onurlandırmı" olan yüce he-
yet!n!ze b!r kez daha te"ekkürler!m! sunuyorum. Bu duygu ve dü"üncelerle, yen! 
yasama yılının, ülkem!z !ç!n, m!llet!m!z !ç!n, Mecl!s!m!z !ç!n ba"arılı ve ver!ml! 
geçmes!n! temenn! ed!yor, saygılarımı sunuyorum. (AK Part", MHP ve DTP sırala-
rından ayakta Alkı#lar)



Y"rm" Üçüncü Dönem
Üçüncü Yasama Yılı

B!r!nc! B!rle"!m
1 Ek!m 2008 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Köksal Toptan
Kât!p Üyeler: Ya"ar Tüzün (B!lec!k), Canan Candem!r Çel!k (Bursa)

 Cumhurba"kanı Abdullah Gül

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!’n!n 23’üncü Dönem Üçüncü Yasama Yılının 

açılı"ı münasebet!yle s!zlerle b!rl!kte olmaktan büyük memnun!yet duyuyorum. 
Hep!n!z! !çtenl!kle selamlıyorum. 

Yen! yasama yılının, geçen yıl oldu#u g!b!, yo#un ve ver!ml! b!r mesa! !le geçe-
ce#!ne !nanıyorum. Bu yasama yılının ülkem!z ve m!llet!m!z !ç!n hayırlı olmasını 
temenn! ed!yorum. 

Bugün bayramın !k!nc! günü. Bu ves!leyle, ba"ta s!z de#erl! m!lletvek!ller! ol-
mak üzere, tüm m!llet!m!z!n bayramını kutluyorum. Bu bayramın halkımız ve tüm 
!nsanlık !ç!n hayırlara ves!le olmasını Allah’tan n!yaz ed!yorum. Bayramlar, kar-
de"l!#!n ve dayanı"manın en üst düzeye çıktı#ı, kırgınlıkların onarıldı#ı, küskün-
lükler!n g!der!ld!#! günlerd!r. Yüce Mecl!s!n açılı"ının b!r bayram gününe tesadüf 
etmes!n!n ülkem!zde ho"görü, !" b!rl!#! ve kar"ılıklı saygıya dayalı b!r s!yas! !kl!m!n 
olu"masına katkıda bulunmasını üm!t ed!yorum. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yen! yasama yılının açılı"ı münasebet!yle, dünyamızın ve ülkem!z!n !ç!nde 

bulundu#u "artlarda önem ve öncel!k ta"ıdı#ına !nandı#ım bazı konularda s!zlerle 
f!k!rler!m! payla"mak !st!yorum. 

Güç dengeler!n!n yen!den "ek!llend!#! b!r dünyada ya"ıyoruz. Küresel !" b!rl!-
#! ve gel!"me fırsatlarıyla gerg!nl!kler ve kr!zler aynı anda ortaya çıkab!l!yor. Dola-
yısıyla, uluslararası alanda tanımlanmasında dah! güçlük çek!len bel!rs!zl!kler!n ve 
buna ba#lı b!r güvens!zl!k duygusunun ya"andı#ı b!r dönemden geçmektey!z.

Süregelen kron!k bölgesel sorunlara !laveten, Ka)asya’da ya"anan son !ht!laf, 
gıda ve enerj! f!yatlarındak! c!dd! dalgalanmalar ve uluslararası para p!yasasındak! 
son sarsıntılar bu bel!rs!zl!#!n yarattı#ı sonuçlardan sadece b!rkaçıdır. 

Ya"anan küresel ekonom!k ve s!yas! sıkıntılar, sosyal, kültürel ve d!nî a"ırılık-
ların ve çatı"maların uluslararası gündemde yer almaya devam etmes!ne yol aç-
maktadır.



Geçen ha'a katıldı#ım B!rle"m!" M!lletler Genel Kurulunda hazır bulunan 
dünya l!derler!n!n z!h!nler!n! bu ve benzer! konuların yo#un b!ç!mde me"gul ett!-
#!n! yakından gördüm. 

B!rle"m!" M!lletlere üye yakla"ık !k! yüz ülken!n ve uluslararası kurulu"un 
tems!lc!ler!yle yaptı#ımız toplantılarda, açlık, yoksulluk, salgın hastalık ve !kl!m 
de#!"!kl!#! g!b! sorunlara kar"ı ac!l kolekt!f önlemler alınması yönünde anlayı" b!r-
l!#! !ç!nde oldu#umuz ortaya çıktı. 

B!rle"m!" M!lletler!n daha demokrat!k b!r yapıya kavu"masından kr!z ya"ayan 
uluslararası mal! p!yasaların b!r düzen ve d!s!pl!ne sokulmasına, nükleer s!lahla-
rın yayılması konusundan terör!zme kadar hep!m!z! yakından !lg!lend!ren ba"lı-
ca kr!t!k konuları en!ne boyuna tartı"tık. Kron!kle"m!" bölgesel !ht!la%ara çözüm 
yolları bulma ve yen! !ht!la%arın ortaya çıkmasını önleme !mkânlarını ele aldık. 
Türk!ye’n!n de uluslararası toplumun öneml! b!r üyes! olarak dünyadak! gel!"mele-
r!n dı"ında kalması tab!atıyla dü"ünülemez. 

Bunları yakından, d!kkatle !zlemem!z, tartı"malara ve çözümlere katkıda bu-
lunmamız, hem kend! ulusal çıkarlarımızın hem de uluslararası sorumlulukları-
mızın gere#!d!r. 

Ba"ta bölge ülkeler! olmak üzere uluslararası toplumun ve B!rle"m!" M!lletle-
r!n Türk!ye’n!n bu tür katkılarından memnun!yet duydu#unu, hatta b!zden g!derek 
artan b!r beklent! !çer!s!nde olduklarını b!zzat mü"ahede ett!m. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
B!raz önce tasv!r ett!#!m uluslararası ko"ullarda ulusal hede%er!m!z! gerçek-

le"t!rmek ve uzun vadel! çıkarlarımızı korumak !ç!n m!lletçe her zamank! g!b! mü-
teyakkız olmamıza !ht!yaç vardır. 

Bu çerçevede, kalkınmamızı uzun vadel! b!r perspekt!f !ç!nde, !st!krarlı ve 
hızlı b!r "ek!lde sürdürmeye daha fazla özen göstermem!z!n gerekl! oldu#unu dü-
"ünüyorum. 

Bugün dünya ekonom!s!n!n !ç!nde bulundu#u kr!z!, ülkem!z !ç!n b!r fırsata 
dönü"türmek suret!yle a"mamızın mümkün ve gerekl! oldu#una !nanıyorum. Ta-
b!atıyla, ekonom!k ve sosyal pol!t!kalarımızda bu yolda uyarlamalar yapma !ht!yacı 
ortadadır. 

Buna paralel olarak, yen! b!r evreye gelm!" olan Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k 
sürec!n!, etk!n b!r dı" pol!t!kayla ve gen!" b!r toplumsal ve s!yas! mutabakatla hız-
landırmak zorundayız. 

Cumhur!yet!m!z!n kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülü#ünde ülke-
m!z!n 20’nc! yüzyılın ba"larında ortaya koydu#u büyük dönü"üm ve modernle"me 
hamles!, bugün 21’!nc! yüzyıl "artlarında da hep!m!ze !lham verecek güçlü b!r v!z-
yon ve cesaret örne#! te"k!l etmekted!r.

Bu anlayı"tan hareketle, cumhur!yet!m!z!n yüzüncü yılına do#ru, on be" yıl-
lık b!r perspekt!f !ç!nde, sah!p oldu#umuz potans!yel! sonuna kadar en !y! "ek!lde 
kullanarak ülkem!z! hak ett!#! daha yüksek konuma ta"ımak, m!llet!m!ze ve cum-
hur!yet!m!ze kar"ı hep!m!z!n sorumlulu#u olmalıdır. 



Dünya ölçe#!nde daha saygın b!r devlet, daha müre*eh ve özgür b!reylerden 
olu"an b!r toplum olma yolunda tüm b!lg! b!r!k!m!m!z! ve eme#!m!z! seferber et-
mek mecbur!yet!ndey!z. 

Uzun vadel! kalkınma stratej!m!zde de !fade ed!ld!#! üzere temel hedef!m!z, 
cumhur!yet!m!z!n 100’üncü kurulu" yıldönümü olan 2023 yılında, ülkem!z! dün-
yanın en güçlü ekonom!s!ne sah!p on ülkes! arasına sokmak olmalıdır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye, 1990’lı yıllarda ve en son 2001 yılında ya"adı#ı a#ır ekonom!k kr!z-

ler!n ardından, kararlı b!r "ek!lde gerçekle"t!r!len reformlarla, ekonom!k ve sosyal 
kalkınmasında çok öneml! mesafeler almı" bulunmaktadır. 

Bu ba"arıyı fevkalade önems!yor ve kazanımların t!t!zl!kle korunması gerek-
t!#!n! dü"ünüyorum. Ancak, uzun vadel! hedef ve stratej!ler çerçeves!nde, daha 
yapacak çok !"!m!z oldu#unun da altını ç!zmek !st!yorum. 

Özell!kle bugün dünyanın !ç!nde bulundu#u büyük ekonom!k bunalım kar"ı-
sında kazanımlarımızın korunması ve y!t!r!lmemes! gere#!ne b!r kez daha d!kkat-
ler!n!z! çekmek !st!yorum. Z!ra, küresel kr!z!n dünya ekonom!ler!n! b!r süre daha 
etk!s! altında tutaca#ı açıktır. Dı"a açık ve dünya !le bütünle"m!" ekonom!m!z!n, 
son küresel gel!"melerden bell! ölçüde etk!lenmes! do#al kar"ılanmalıdır. 

N!tek!m, Türk!ye’de de büyüme, en%asyon, fa!z oranları ve h!sse senetler! f!-
yatları g!b! temel büyüklükler, kend! !ç sorunlarımızın da katkısıyla, küresel gel!"-
melerden etk!lenm!"t!r. 

Bununla b!rl!kte, kr!z!n kapsamı ve der!nl!#! d!kkate alındı#ında, Türk!ye 
ekonom!s!n!n geçm!" dönemlerle kıyaslanmayacak ölçüde dayanıklılık kazandı#ı-
nın da altını ç!zmek !ster!m.

Bu ortamda, b!r yandan mevcut kazanımlar korunurken, d!#er yandan eko-
nom!m!z! daha da dayanıklı kılacak ve ülkem!z!n potans!yel!n! tam olarak hareke-
te geç!recek adımların zamanında atılması büyük önem ta"ımaktadır.

Ekonom! alanında gerekl! tedb!rler!n gec!kmeks!z!n alınması ve koord!nas-
yonun güçlend!r!lmes!, sonuç olarak öngörüleb!l!rl!#! artıracaktır. 

Öngörüleb!l!rl!#!n oldu#u b!r ortam !se, bugünün dünyasında sak!n l!man 
arayan g!r!"!mc!ler ve sermaye !ç!n çek!c! b!r ortam sunacaktır. Özell!kle ülke-
m!z!n çevres!ndek! büyük sermaye b!r!k!mler! ve kr!zlere beraber baktı#ımızda, 
Türk!ye’y! yatırım yapılacak güvenl! b!r ada hâl!ne get!reb!l!r!z. Yeter k! ev!m!z!n 
!ç!n! reformlarla düzene koymaya devam edel!m. 

Bu çerçevede, Avrupa B!rl!#! müktesebatına uyum sürec!ne !l!"k!n hazırlan-
makta olan Ulusal Program’ın hızla uygulanması öncel!kl! ve temel hede%er!m!z 
arasında yer almalıdır. 

Aslında, 2007-2013 dönem!n! kapsayan, stratej!k planlama anlayı"ına dayalı 
olarak hazırlanmı" olan ve Yüce Mecl!s tarafından onaylanmı" bulunan Dokuzun-
cu Yed! Yıllık Kalkınma Planı’nda !fade ed!len v!zyon ve temel amaçlar, yapılacak 
temel yapısal reformlar !ç!n güçlü b!r çerçeve olu"turmaktadır. 



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Kr!z dönemler!nde do#ru pol!t!kalar !zleyen ülkeler!n, dünya ortalamalarına 

göre daha yüksek performans göstermeler! ve gel!"m!" ülkeler !le farklarını hızla 
azaltmalarının mümkün oldu#una b!raz önce kısaca de#!nd!m. 

Gerçekten de normal "artlarda uzun süre gerekt!ren mesafeler, bu "ek!lde çok 
daha kısa zamanda kapanab!lmekted!r.

Türk!ye’n!n dünyada ya"anan kr!z! fırsata dönü"türeb!lece#! öneml! alanlar-
dan b!r! gıda güvenl!#! ve tarım sektörüdür. 

Önümüzdek! dönemde, bu potans!yel! harekete geç!recek "ek!lde, uzun vadel! 
yapısal dönü"üm çalı"malarının yo#unla"tırılması temel b!r öncel!k olmalıdır.

Bu ba#lamda, Güneydo#u Anadolu Projes! !le d!#er bölgesel kalkınma prog-
ramlarının kısa sürede tamamlanması önem arz etmekted!r. Küresel gel!"meler!n 
gündeme ta"ıdı#ı b!r d!#er temel sektör, enerj!d!r. 

Enerj!, ekonom!k büyümem!z!n sürdürülmes!, rekabet gücümüzün artırıl-
ması, çevren!n korunması, ulusal güvenl!#!n ve uluslararası !l!"k!ler!n sa#lıklı b!r 
zem!ne oturtulması ve AB’ye üyel!k sürec!m!z açısından çok boyutlu olarak de#er-
lend!r!lmes! gereken b!r alandır. 

Özel g!r!"!m!n ve yabancı sermayen!n enerj! sektörüne yeter!nce yatırım yap-
malarının sa#lanması öncel!kl! önem! ha!zd!r. Ancak, böyle b!r yatırım ortamının 
sa#lanması !ç!n, bel!rs!zl!kler!n g!der!lmes! ve uzun vadel! öngörüleb!l!rl!#!n tem!-
n! "arttır. 

Enerj! ve su kaynaklarının yönet!m! g!b! stratej!k konularla ba#lantılı gör-
dü#üm küresel ısınma sorununa da önem vermem!z gerekt!#! dü"ünces!ndey!m. 
Küresel ısınmanın ülkem!z! ve !nsanlarımızı önümüzdek! dönemde c!dd! "ek!lde 
etk!lemes! beklenmekted!r. $ç!nde bulundu#umuz co#rafya böyle b!r r!skle kar"ı 
kar"ıyadır. Bu durumla ya"amayı ö#renmem!z ve !ht!yaç duyulan önlemler! ulus-
lararası !" b!rl!#! çerçeves!nde almamız lazımdır.

Gelecek yıllarda, Kyoto sonrası süreçte, gel!"m!" ülkeler !le gel!"mekte olan 
ülkeler arasında bu sorunun çözümü konusunda ya"anacak müzakerelere bütün 
!lg!l! kurumlarımızla hazırlanmalıyız.

Bu çerçevede, yurt sathındak! a#açlandırma seferberl!#!ne tüm kurumların 
daha fazla destek vermes! sa#lanmalı ve araz!ler!m!z!n yüzde 10’unun m!llî park 
olması hedef! esas alınmalıdır.

Ba"ta Çevre ve Orman Bakanlı#ı olmak üzere, Türk S!lahlı Kuvvetler! ve 
kamu kurulu"larının, yerel yönet!mler!n, TEMA, ÇEKÜL, Do#al Hayatı Koruma 
Derne#! g!b! s!v!l toplum örgütler!n!n, f!rma ve vatanda"ların bu alandak! katkıla-
rını takd!rle not etmek !ster!m. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
B!r yandan dünya ölçe#!nde ya"anan ekonom!k kr!ze hızlı ve etk!l! b!r cevap 

ver!l!rken d!#er yandan uzun döneml! kalkınmamızın temel!n! olu"turan sosyal 
pol!t!kalar hayata geç!r!lmeye devam ed!lmel!d!r. 



Avrupa B!rl!#!n!n L!zbon Stratej!s! kapsamında bel!rled!#! “dünyanın b"lg"ye 
dayalı en rekabetç" bölges" olma, daha fazla ve daha n"tel"kl" "st"hdam "mkânları 
olu#turma v"zyonu” katılımcı b!r ülke olarak b!z!m de payla"tı#ımız b!r hede'!r.

$nsanımızın e#!t!m! ve onların ver!ml! alanlarda !st!hdamı, ülkem!z! dünya 
rekabet yarı"ında üst sıralara ta"ıyacak kr!t!k ba"arı faktörüdür. Bunun !ç!n, özgür, 
sorgulayıcı yakla"ımı besleyen, tüket!mden çok üretmeye, yen!l!kç!l!#e, payla"ma-
ya ve ortak de#erler!m!ze saygıya a#ırlık veren b!r e#!t!m s!stem!n! gel!"t!rmek zo-
rundayız. 

Ülkem!z, e#!t!m alanında reform n!tel!#!nde adımlar atmı", son yıllarda bütçe 
!ç!nde bu alana ayrılan kaynaklarda c!dd! artı"lar sa#lanmı"tır. Ancak, bugünün 
küresel rekabetç! ortamı, sürekl! esnekl!#!, uyumu ve ya"am boyu ö#ren!m! zorun-
lu kılmaktadır. 

Nüfusumuzun becer! temel!n!n yen!lenmes! ve artırılması, b!reylere oldu#u 
kadar "!rketlere ve topyekûn ekonom!m!ze de öneml! kazançlar sa#layacaktır. 

Bu konuda gel!"t!r!lecek mekan!zmalar, araçlar ve tahs!s edece#!m!z kaynak-
lar ülkem!z!n gelece#!ne yatırımdır. Dolayısıyla, kamu ve özel kes!me bu alanda 
h!çb!r fedakârlıktan kaçınmamalarını tavs!ye eder!m. 

&u hususu da h!çb!r zaman unutmamalıyız k! çe"!tl! alanlarda yapılacak re-
formların uygulamadak! ba"arısı, !nsan kaynaklarımıza yapaca#ımız yatırımın 
m!ktarı ve kal!tes!yle yakından !lg!l!d!r. Bu konuda, Hükûmet!n akt!f !" gücü prog-
ramlarına öneml! b!r kaynak ayırarak, öncel!kle kadınlara ve gençlere yönel!k h!z-
metler!n kapsam ve kal!tes!n! artırarak devam ett!rmes!n! temenn! ed!yorum. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Aslında hep!m!z!n b!r gözlem! oldu#una !nanıyorum: Nüfusumuzun, genç 

nüfusumuzun büyük b!r kısmının mesleks!z oldu#una. B!r tara'an d!nam!k !" 
dünyamız kal!f!ye eleman !ht!yacı bulamazken b!r tara'an nüfusun, genç nüfusun 
büyük b!r kısmının h!çb!r mesle#! b!lmemes! gerçekten kaygı ver!c!d!r. $nanıyo-
rum k! bu konu üzer!nde de herkes c!dd! b!r "ek!lde duracaktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ça#ımızın gere#! olan b!lg! ekonom!s!ne geç!"!n temel!n!n ün!vers!teler olma-

sı gerek!r. Ün!vers!teler!n ayrıca e#!t!m ve ara"tırma faal!yetler!ne odaklanmaları-
na ve bunları d!nam!k b!r "ek!lde gel!"en toplumsal ve ekonom!k hede%er do#rul-
tusunda gerçekle"t!rmeler!ne !ht!yaç vardır. Bu husus tüm ün!vers!teler !ç!n geçerl! 
oldu#u g!b!, yen! kurulan ün!vers!teler!m!z !ç!n b!r kat daha önem ta"ımaktadır. 
Özell!kle yen! kurulan ün!vers!teler do#ru ba"langıç yapmalıdır. 

Ayrıca, kalkınmakta olan bölgelerde kurulan ün!vers!teler!n bölgeler!ne yatı-
rım çekme anlamında da öneml! katkılarda bulunmalarını bekl!yorum. 

Bu ves!leyle, öteden ber! kamuoyumuzda haklı b!r "ek!lde tartı"ılan ve rektör 
atamaları münasebet!yle tekrar gündeme gelen yüksekö#ren!m s!stem!n!n !y!le"t!-
r!lmes! konusunda bütün !lg!l! kurumları öner!ler gel!"t!rmeye davet ed!yorum. 

Teknoloj! gel!"t!r!p üretmeden, günümüz dünyasında ekonom!k üstünlük ka-
zanamayız. Bölgem!zde ve dünyada s!yas! b!r de#er! olan ülkem!z!n, bu boyuta da 



önem vermes! gerekt!#!ne !nanıyorum. Bu konuda TÜB$TAK ba"ta olmak üzere, 
ün!vers!teler!m!ze, f!rmalara ve kamuya öneml! görevler dü"mekted!r. 

Bu açıdan tüm alanlarda ARGE kültürüne, teknoloj!k ara"tırmaya ve !novas-
yona verd!#!m!z önem! daha da artırmalıyız. Memnun!yetle !fade etmek !ster!m k!, 
ülkem!z bu alanda son yıllarda kayda de#er gel!"meler sa#lamı"tır. 

Kamunun ara"tırma-gel!"t!rme çalı"malarına ayırdı#ı kayna#ın 2000 yılında 
sadece 180 m!lyon yen! Türk l!rası düzeyler!nden, bugün yakla"ık 1,3 m!lyar yen! 
Türk l!rası mertebeler!ne ula"mı" olması üm!t ver!c!d!r. Bu konuda ba"arılı olan 
ülkeler!n tecrübeler!ne baktı#ımızda ara"tırma-gel!"t!rme ve teknoloj! üret!m!ne 
yapılan yatırımların, ancak be" sene sonra etk!s!n! güçlü b!ç!mde göstermekte ol-
du#u görülecekt!r.

Kend!m!z! b!z!m boyutumuzdak! ülkelerle mukayese ett!#!m!zde, bu konuda 
ne kadar geç kaldı#ımızı ve var olan potans!yel!m!z! harekete geç!remed!#!m!z! 
görece#!z. 

Bu alandak! gec!kmem!z! telaf! etmem!z ve kısa sürede dünyada teknoloj! 
üreten ülkeler arasında sayılab!lmem!z !ç!n !ç kaynaklarımızı artırırken, Avrupa 
B!rl!#! 7’nc! Çerçeve Programı ve d!#er uluslararası fon ve !mkânları da ün!vers!te-
ler, gruplar, f!rmalar ve b!l!m adamlarımız en !y! "ek!lde kullanab!lmel!d!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
23’üncü Yasama Dönem! açı" konu"mamda Avrupa B!rl!#! !le !l!"k!ler!m!z!n 

tar!hsel arka planı ve felsefes! üzer!nde gen!" b!ç!mde durmu"tum. 
Dolayısıyla, bugün bu stratej!k hedef!m!z! gerçekle"t!rmeye yönel!k pol!t!ka-

ların güncel veçheler! üzer!ne odaklanmak !st!yorum.
Öncel!kle Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne artık sadece b!r aday ülke de#!l, katı-

lımcı ülke konumunda oldu#una d!kkatler!n!z! çekmek !ster!m. Dolayısıyla, Avru-
pa B!rl!#! !le devam etmekte olan tam üyel!k müzakereler!m!z!n sa#lıklı b!ç!mde 
!lerlemes!n! tem!n etmek, toplum olarak b!r öncel!#!m!z olmalıdır. 

Müzakereler!n ba"arıyla sonuçlanması !se, ülkem!z!n bu sürec! part!ler üstü 
b!r anlayı"la sah!plenmes!ne, çok sayıda reformu kısa b!r zaman d!l!m!ne sı#dır-
masına ba#lıdır. 

S!yas! kr!terler alanında atılacak adımlar sadece b!r mevzuat de#!"!kl!#! ola-
rak algılanmamalıdır. Bunlar aynı zamanda b!r z!hn!yet de#!"!m!n! beraber!nde 
get!rmel!d!r. 

Bu çerçevede, özell!kle b!reysel hak ve özgürlükler en gen!" manada güvence 
altında olmalı, yasal düzenlemeler!n uygulanmasında demokrat!k anlayı" bel!rg!n 
b!r "ek!lde gözet!lmel!d!r. 

Yasal düzenlemeler kadar, yargı ve temel haklar alanında yapılması gereken 
reformlar da Avrupa B!rl!#! sürec!n! yakından !lg!lend!rmekted!r. Bu alanda da !l-
g!l! tüm tara%arın akt!f katılımı "arttır. 

Öngörülen yargı reformu, sadece demokrat!k standartlarımızı yükseltmekle 
kalmayacaktır. Ülkem!zde öngörüleb!l!rl!#! ve !st!krarı pek!"t!recek, "e*a%ı#ı artı-
racaktır. Böylece kalkınma çabalarımıza da sa#lam b!r zem!n olu"turacaktır. 



Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k yolunda hazırlanmakta olan Ulusal Program her-
kes!n katkısıyla "ek!llenmel! ve hızla hayata geç!r!lmel!d!r. 

Bu kapsamda, !nsanımızın refahını ve ya"am standardını artıracak konulara 
öncel!k ver!lerek gerekl! reformlar kararlılıkla gerçekle"t!r!lmel!d!r. 

Çevre ve sa#lıktan !" güvenl!#!ne, tüket!c! haklarından sosyal pol!t!kalara, 
ula"tırmadan enerj!ye, yargı ba#ımsızlı#ı, kadın-erkek e"!tl!#! ve çocuk hakları ba"-
ta olmak üzere, temel haklardan f!krî mülk!yet hukukuna, b!lg! toplumu ve medya-
dan tarım ve kırsal kalkınmaya, kısaca tüm öneml! alanlarda !nsanımızı hak ett!#! 
düzenlemelere ve uygulamalara kavu"turmalıyız. 

D!#er yandan, yanlı" algılamaları düzeltmek !ç!n ülkem!z!n köklü tar!h! !le 
ça#da" gel!"meler!n! Avrupa ve dünya kamuoyu !le güçlü b!r !let!"!m stratej!s! kap-
samında payla"malıyız. 

Yanlı" algılamaların panzeh!r!, gerçek b!lg!ler!n ve tecrübeler!n etk!l! b!r "e-
k!lde yaygınla"tırılmasıdır. 

Bu sürece kamu, özel kes!m, s!v!l toplum, medya, spor, b!l!m, kültür ve sanat 
alanları ba"ta olmak üzere her alanda önem vermel!y!z. 

Tab!!, bu süreçte Avrupa B!rl!#!n!n de üzer!ne dü"en bazı görevler! yer!ne ge-
t!rmes! gerekt!#!n! dü"ünüyorum. 

Öncel!kle, 15 ülkeden 27 ülkeye ula"mı" olan Avrupa B!rl!#!n!n gelece#!n! 
masaya yatırırken, günlük ve kısa vadel! b!r bakı" açısından uzakla"arak, kurucu 
l!derler!n yıllar evvel ortaya koymu" oldukları temel kurulu" felsefes!ne, barı" ve 
!st!krara endekslenmes! ve hedefe yönel!k b!r v!zyonla gelece#!n! de#erlend!rmes! 
gerekt!#!ne !nanıyorum. 

B!z Türk!ye olarak, kend! sorunlarını a"ab!lm!", uyum ve güven anlayı"ını 
muhafaza eden, bölges!nde gerçek l!derl!k yapab!len, hatta dünyadak! gel!"meler 
kar"ısında dengeley!c! b!r güç konumuna geleb!lm!" b!r Avrupa B!rl!#! dü"ünüyo-
ruz. Kend! bünyes!ndek! farklılıkları kucaklayab!len, çok kültürlü büyüyen güçlü 
ve sa#lam b!r Avrupa B!rl!#!n!n b!r üyes! olmak !st!yoruz. 

Böyle b!r Avrupa B!rl!#!n! yaratmayı b!rl!kte ba"arab!lece#!m!z! b!l!yorum. 
Ama tab!! böyles!ne büyük b!r ba"arı !ç!n de tek tara%ı !nanç ve çaba yer!ne, kar-
"ılıklı ve sürdürüleb!l!r b!r gayret !çer!s!nde olunmasının önem!n! de vurgulamak 
!st!yorum. 

B!r kez daha altını ç!zmem gerek!rse; tarama sürec!n! b!t!rd!#!m!z ve fasılları 
f!!len açmaya ba"ladı#ımız bu dönemde el!m!zde hazır b!r yol har!tası vardır. Yapıl-
ması gerekenler bell!d!r. Kend! hâl!ne bırakarak sürec!n arzu ed!len hızda !lerleme-
s!n! sa#lamak ve Türk!ye’y! Avrupa B!rl!#!n!n 2014 mal! perspekt!f!ne hazırlamak 
mümkün de#!ld!r. Atılması gereken adımlar sürekl! ve süratl! b!ç!mde atılmalıdır. 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu süreçle !lg!l! yasaları öncel!kl! olarak ve özel 
gündemle ele alması öneml!d!r. Hatta bu ves!leyle Avrupa B!rl!#! Uyum Kom!syo-
nunun güçlend!r!lmes!n!n çok yararlı olaca#ı kanaat!ndey!m. Yüce Mecl!s! ve s!z 
de#erl! m!lletvek!ller!n! bu sürece t!t!zl!kle sah!p çıkmaya davet ed!yorum.



Sayın Ba"kan, De#erl! M!lletvek!ller!;
Toplumumuzda 1982 tar!hl! Anayasa’mızın tad!latı veya yen! b!r Anayasa ha-

zırlanması konusunda canlı ve kapsamlı b!r tartı"manın yıllardır sürmekte oldu-
#unu görüyorum. 

Yüce Mecl!s!n, ba"ta s!yas! part!ler olmak üzere, toplumun bütün kes!mler!-
n!n katkılarından yararlanarak en mükemmel anayasal düzenlemelere ula"aca#ın-
dan "üphem yoktur. 

M!llet!m!z, Anayasa tartı"malarının sa#lıklı b!r sonuca ula"masını sa#layacak 
tar!hsel b!r!k!m, tecrübe ve olgunlu#a sah!p bulunmaktadır. 

Neredeyse 20 yıldır gündemde olan bu tartı"malar çerçeves!nde, toplumun 
hemen her kes!m!n!n kamuoyuna sunmu" oldu#u çe"!tl! taslaklar, öner!ler ve f!-
k!rler, yapmı" oldu#u uyarı ve talepler esasen mevcuttur. $nanıyorum k!, Türk!ye 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n yüksek tems!l kab!l!yet!, ülkem!zde mevcut olan demok-
rat!k tartı"ma ortamı ve s!yas! part!ler!m!z arasındak! d!yalog ve !st!"are gelene#! 
de sonuç almak bakımından gerekl! ortamı sa#lamaktadır. 

Yen! anayasal düzenlemeler!n geçm!"tek! tecrübelerden ders alınarak yapıl-
ması do#aldır. Ancak, yen! düzenlemeler!n öncek!lerden çok daha !ler!de olması 
da beklenecekt!r. Bu düzenlemeler!n dünyanın 21. Yüzyılda geld!#! ko"ulları esas 
almak suret!yle, ça#ımızın sosyal ve pol!t!k gerçekler!ne uygun b!r anlayı"la tasar-
lanması öneml!d!r. Ayrıca, bu çalı"maların hızlı teknoloj!k-b!l!msel gel!"meler! de 
hesaba katan uzak görü"lülükle yürütülmes!n!n büyük önem ta"ıdı#ı görü"ünde-
y!m.

Yen! anayasal düzenlemeler!n, m!llî b!rl!k ve toplumsal dayanı"mamızı güç-
lend!recek b!ç!mde, dı"layıcı olmayan, kapsayıcı b!r yakla"ıma sah!p olması elzem-
d!r. Temel hak ve hürr!yetler! güvence altına alan, demokrat!k, la!k ve sosyal hukuk 
devlet! anlayı"ını kuvvetle tey!t eden b!r n!tel!kte olması, yen! anayasal düzenleme-
ler!n gücünü ve sürdürüleb!l!rl!#!n! artıracaktır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bu noktada, ülkem!z!n saydamlık konusundak! performansına da de#!nmek 

!ster!m. 
B!l!yorsunuz, Türk!ye, ba"ta B!rle"m!" M!lletler Yolsuzlukla Mücadele Sözle"-

mes! olmak üzere, yolsuzlukla mücadele konusundak! ba"lıca uluslararası sözle"-
melere yüce Mecl!s!n!z!n kabul ett!#! yasalarla taraf olmu" ve dolayısıyla bu çer-
çevede uluslararası yükümlülüklere g!rm!" bulunmaktadır. Ülkem!zde saydamlık 
düzey!n!n daha da yükselmes!ne olan !ht!yaç devam etmekted!r. Bununla b!rl!kte 
toplumumuzdak! demokrat!kle"me ve modernle"meye paralel olarak, mevzuatı-
mızda yapılan yen!l!kler sonucunda, bu alanda tedr!c! ve görecel! de olsa, bazı !y!-
le"meler oldu#u b!r gerçekt!r. 

Ba#ımsız b!r kurum olan ve dünyada referans olarak göster!len Uluslararası 
Saydamlık Kurumunun her yıl yayınladı#ı ver!ler !ncelend!#!nde, Türk!ye’n!n bu 
endekstek! notunun ve sıralamadak! yer!n!n, mütevazı ölçülerde de olsa, g!derek 
yükselmekte oldu#u görülmekted!r. Bu mütevazı !y!le"mede, mevzuatımızdak! 
uyarlamaların yanı sıra, ba"ta Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, hükûmet ve muhale-



fet, yargı ve basın-yayın organları olmak üzere bütün kurumlarımızın ve vatanda"-
larımızın duyarlılı#ı etk!l! olmu"tur. Türk özel sektörünün kend!s!n! bu alandak! 
ça#da" ölçütlere uyarlamasındak! ba"arısı da bunda rol oynamı"tır. Gel!nen nokta 
b!r !y!le"meye !"aret etse de, bunun yeterl! oldu#unu söylemek tab!atıyla mümkün 
de#!ld!r. Bu e#!l!m!n ger!ye do#ru g!tmes! !se h!çb!r "ek!lde kabul ed!lemez b!r ge-
l!"me olacaktır. Tar!h!m!zdek! Ah!l!k kurumundan ba"layarak, !" ahlakı konusunda 
der!n b!r gelene#! bulunan Türk toplumunun bu alanda çevres!ne de örnek olacak 
b!r düzeye yükselece#!ne !çtenl!kle !nanıyorum, bunu temenn! ed!yorum. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye, geleneksel olarak kend! bölges!nde ve uluslararası planda barı", !s-

t!krar ve refahın kalıcı b!r b!ç!mde kök salab!lmes! !ç!n yo#un gayret gösteren b!r 
ülke olmu"tur. 

B!z! çevreleyen tüm kom"ularımızla dostluk, kar"ılıklı saygı ve !" b!rl!#! esas-
ları üzer!nden !l!"k!ler!m!z! ve !" b!rl!#!m!z! gel!"t!rme yakla"ımı bu gelene#!n de-
vamıdır. 

M!llî davamız olan Kıbrıs meseles!nde !lkeler!m!z çerçeves!nde kapsamlı çö-
züme verd!#!m!z kuvvetl! destek, Irak’ın toprak bütünlü#ünü ve s!yas! b!rl!#!n! 
muhafaza etme gayretler!ne yaptı#ımız katkı, bu yakla"ımımızın öneml! göster-
geler!d!r.

Türk!ye’n!n amacı, çevres!nde gen!" b!r barı", güvenl!k ve !st!krar ku"a#ı olu"-
turarak, kend!s!n!n ve bölges!n!n daha müre*eh hâle gelmes!n! kolayla"tırmaktır. 

Yakın çevrem!ze yönel!k bu sah!plen!c! yakla"ım ku"kusuz, Türk!ye’ye bölge-
s!nde özel s!yas! görevler yüklemekted!r. Bu yakla"ım, Türk!ye’n!n yen! kr!zler!n 
önlenmes! ve süreg!den sorunların çözümünde ön alıcı b!r tutum !ç!nde olmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu çabalar devam etmel!d!r. Dolayısıyla ben de, Hükûmet!n, 
Güney Ka)asya’da, Orta Do#u co#rafyasında, Balkanlarda, Güney Asya’da ve ulus-
lararası toplumu me"gul eden b!rçok öneml! konuda kar"ılıklı güven! pek!"t!rmey! 
ve d!yalog yoluyla sorunlara çözüm bulmayı hede%eyen !k!l! ve çok tara%ı g!r!"!m-
ler!ne Cumhurba"kanı olarak katkıda bulunmaya devam edece#!m. 

Gerek !nsan! gerek kalkınma yardımları ba#lamındak! donör ülke konumu-
muzu pek!"t!rmem!z, ayrıca Afr!ka, Lat!n Amer!ka, Asya ve Karay!p co#rafyaların-
dak! ülkelerle !l!"k!ler!m!z! sürekl! gel!"t!rmem!z bölgesel ve küresel a#ırlı#ımıza 
mütenas!p yakla"ımlar olacaktır. 

Türk S!lahlı Kuvvetler!ne ve emn!yet te"k!latımıza ba#lı b!rl!kler!n uluslara-
rası barı"ı koruma operasyonlarında aldıkları görevler, dünyada övgüyle kar"ılan-
makta ve uluslararası barı"a seçk!n b!r katkımızı te"k!l etmekted!r. 

B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey! geç!c! üyel!#!ne seç!lmes! hâl!nde Türk!-
ye, bütün bu olumlu katkılarını daha etk!n b!ç!mde sürdüreb!lecekt!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ça#ımızın !lletler!n!n ba"ında gelen terörle kararlılıkla mücadele etmek, ön-

cel!kler!m!zden b!r! olmaya devam etmekted!r. Türk S!lahlı Kuvvetler! ve güvenl!k 
güçler!m!z!n bu u#urda kahramanca verd!kler! mücadele her türlü takd!r!n üze-
r!nded!r. 



Bu ves!leyle, terörle mücadele sırasında hayatını kaybetm!" olan tüm "eh!tle-
r!m!ze Allah’tan rahmet d!l!yor, gaz!ler!m!z! "ükranla anıyorum. 

Terörle mücadele konusunda kararlılık esastır. Ancak demokras!ye !nanç ve 
ba#lılık ve topyekûn b!r sosyoekonom!k kalkınma anlayı"ı terörü besleyen kaynak-
ları ve terörün zem!n!n! büyük ölçüde zayı%atacaktır. Bu suretle sa#lanacak ba"arı, 
herkese "!ddetle ve terörle b!r yere varılamayaca#ını en !y! "ek!lde anlatacaktır. B!-
z!m !ç!n esas olan, toplumsal barı"ın sürekl! kılınması ve bütün vatanda"larımızın 
devlet!ne a!d!yet duygusunun pek!"t!r!lmes!d!r.

Terörle mücadelede uluslararası !" b!rl!#! ahlak! ve hukuk! b!r yükümlülük 
hâl!ne gelm!"t!r. Bu çerçevede Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le b!rb!r!m!ze sa#ladı-
#ımız yararlar, bazı Avrupa ülkeler!n!n terör örgütüne kar"ı almaya ba"ladı#ı ted-
b!rler bu alandak! olumlu gel!"melerd!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye büyük ve güçlü b!r ülked!r. Tar!hî ve kültürel geçm!"!m!z, jeostratej!k 

ve jeopol!t!k konumumuz, demograf!k ve sosyal özell!kler!m!z !le ekonom!k d!na-
m!zm!m!z!n önem! bütün saygın gözlemc!ler tarafından tesl!m ed!lmekted!r. 

Tüm bu artılarımızın b!z! arzu ett!#!m!z daha üst noktalara ta"ıması !ç!n al-
mamız gereken çok mesafe, çabalarımızı yo#unla"tırmamız gereken çok alan bu-
lunmaktadır. 

Cumhur!yet!m!z!n kurulu"unun yüzüncü yılına do#ru !lerlerken, yen!den "e-
k!llenen b!r dünyada, barı", !st!krar ve refah unsuru ülkeler arasında yıldızı parla-
yan b!r Türk!ye, ortak hedef!m!z olmalıdır. 

Tal! tartı"maları ve konuları a"arak, yüksek hede%er "ems!yes! altında b!r-
le"mek mecbur!yet!ndey!z. B!l!yoruz k! geçm!"!n kısır çek!"me ve tartı"malarının 
ülkem!ze mal!yet! a#ır olmu"tur. Öz güven, kar"ılıklı saygı ve demokrat!k tolerans 
!ç!nde, 21’!nc! yüzyılın meydan okumalarına hep b!rl!kte güçlü b!r kar"ılık verme-
l!y!z. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bu duygu ve dü"üncelerle m!ll! !radem!z!n tecell!gâhı ve demokrat!k düzen!-

m!z!n kalb! konumunda olan Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n yen! yasama yılının 
en üst düzeyde ba"arıyla geçmes!n! temenn! eder, hep!n!z! saygıyla selamlarım. 
(AK PART! sıralarından ayakta alkı#lar, MHP ve DTP sıralarından Alkı#lar)
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Sayın Ba"kan,
De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 23’üncü Dönem Dördüncü Yasama Yılının 

ba"laması ves!les!yle b!r araya gelm!" bulunuyoruz. Yüce m!llet!m!z!n varolu" !ra-
des!n! yüksek düzeyde tems!l etme ayrıcalı#ına ve onuruna sah!p s!zler! selamlı-
yorum.

Bu ves!leyle çe"!tl! konulardak! görü"ler!m! s!zlerle payla"mak !st!yorum.
Çatısı altında bulu"tu#umuz Yüce Mecl!s, kurtulu" ve kurulu" dönemler!m!-

z!n ku"kusuz en öneml! kurumudur. 
Dünyada e"! benzer! olmayan b!r Mecl!s!n çatısı altında bulunmanın onuru-

nu ya"ıyoruz. Ba"ka ülkelerde, mecl!sler, genell!kle b!r sava" sonunda kurulmu"-
ken, Mecl!s!m!z M!llî Mücadele’ye komuta etm!" ve m!llet!m!z!n yen!den aya#a 
kalkı"ının önder! olmu"tur.

M!llî Mücadele’ye rehberl!k eden yüce Mecl!s!m!z, tüm olumsuz "artlara 
gö#üs gererek, ulusal egemenl!#!n ve ba#ımsızlı#ın sembolü hâl!ne gelm!"t!r. Bu 
nedenle dünyanın tek gaz! Mecl!s!d!r. En büyük kazanımımız olan cumhur!yet!n 
!lanını sa#layan da, onu tak!ben gerçekle"t!r!len reformları yapan da bu Mecl!st!r.

Mecl!s!m!z muasır meden!yet!n üstüne çıkma hedef!n!n de en büyük ta"ıyı-
cısı olmu"tur ve olmaya devam edecekt!r. Cumhur!yet!m!z!n kurucu felsefes!n! ve 
gelece#e yürüme !rades!n! tems!l eden demokras! de Mecl!s!m!zde vücut bulmak-
tadır.

H!ç unutmamamız gereken gerçek "udur: Muasır meden!yet!n s!yas! yüzü, 
cumhur!yet!m!z!n sa#lam temeller! üzer!nde yükselen ve ayrılmaz b!r parçası olan 
demokras!d!r. En güçlü vurgusunu bu çatı altında bulan demokras!, cumhur!yet!-
m!z!n de#!"mez ve de#!"t!r!lemez n!tel!#! hâl!ne gelm!"t!r.

Demokras! erdem!n! halktan alır. Sadece demokras!lerde, halk, serbest seç!m-
ler yoluyla !"ba"ına get!rd!#! tems!lc!ler el!yle yönet!lmekted!r.



Ça#da" demokras!ler, demokrat!k ve la!k de#erler "ems!yes! altında, pol!t!-
kaları bel!rleme ve uygulama yetk!s!n!n sandıktan önde çıkana a!t oldu#u yöne-
t!m b!ç!mler!d!r. Demokras!lerde, hükûmetler ço#unlu#un !rades!yle kurulur ama 
hükûmetler!n yönet!m yetk!s! sınırsız da de#!ld!r. Hükûmetler, hukukun üstün-
lü#üne ba#lı kalarak hareket ederler; sayıca çok ya da az olmalarına bakılmaksı-
zın tüm toplumsal kes!mler!n ve tek tek b!reyler!n hakları da tem!nat altındadır. 
Ça#da" demokras!ler, anayasal demokras!lerd!r; anayasalar da toplumun ço#ulcu 
yapısını ve temel hak ve hürr!yetler! koruyacak b!ç!mde düzenlen!rler.

$nsanlı#ın s!yas! b!l!nc!n!n bugün geld!#! a"amada demokras!ler! rak!ps!z kı-
lan, toplumsal ve s!yas! farklılıkların b!r arada ya"amasına en uygun vasatı sunma 
!mkânıdır.

Ancak, b!rl!k f!kr!n! koruyarak farklılıkları yönetme, modern demokras!ler!n 
aynı zamanda en c!dd! sınavıdır da. Demokrat!k rej!mler, b!rb!r!nden farklı dü"ü-
nen ve ya"ayan b!reyler! kucaklayan, ço#unluktan farklı dü"ünenler!n de hak ve 
özgürlükler!n! tem!nat altına alan b!r s!yas!, kültürel ve hukuk! düzen sunab!ld!#! 
takd!rde ba"arılı sayılmaktadırlar.

M!llet!n b!rl!#!n! ve m!llet !ç!ndek! çe"!tl!l!kler! aynı derecede kollamak, b!rl!k 
!le çe"!tl!l!#! b!rb!r!n!n alternat!f! de#!l destekley!c!s! olarak konumlandırmak ve 
korumak modern demokras!ler!n omurgasıdır.

Demokrat!k devlet, m!llet olmanın esası olan “b!rl!k” f!kr!n! ve düzen!n! güç-
lü b!r b!ç!mde gelece#e ta"ırken, sosyal ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran 
de#!l, onları zeng!nl!k olarak kabul ed!p gel!"t!r!lmes!ne !mkân sa#layan devlett!r. 
Demokrat!k devlet, farklı olanı tek b!r kalıp !çer!s!nde er!tmez ve ötek!le"t!rmez; 
her b!r b!rey! var olan de#erler!yle b!rl!kte koruması altına alır.

Ça#da" devlet, toplumsal ve s!yasal çe"!tl!l!#! korumak !ç!n dünya görü"ler! ve 
s!yas! !deoloj!ler kar"ısında aynı mesafede durmayı ba"arab!len devlett!r. N!hayet 
demokrat!k devlet, herkes!n serbestçe kend! do#rularını olu"turab!lece#! ve ba"-
kalarına zarar vermeden huzur ve refah !çer!s!nde ya"ayab!lece#! b!r s!yas! düzen! 
kurab!len devlett!r. 

De#erl! m!lletvek!ller!,
Ülkem!ze, m!llet!m!ze, devlet!m!ze tar!hî tecrübem!z!n ı"ı#ında, b!zden b!r 

gözle bakarsak var olan farklılıklarımızın b!rer zeng!nl!k; yabancıla"mı" b!r göz !le 
bakarsak tehd!t oldu#unu dü"ünürüz. Yüzlerce yıllık b!r tar!h!n ve devlet gelene#!-
n!n var!s! olan b!zler, farklılıklarımızın b!rl!kte ya"adı#ımız uzun asırlar !çer!s!nde 
b!rb!r!m!ze sa#ladı#ımız katkılar ve m!llî b!rl!#!m!z! pek!"t!ren unsurlar oldu#unu 
dü"ünmel!y!z.

Farklılıklardan korkan b!r devlet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hedef gösterd!#! ça#da"lı#ı yakalayamaz.

En zor sava" ve yıkım "artları !çer!s!nden, d!pd!r! b!r "ek!lde vücuda gelen 
cumhur!yet!m!z, bu toprakları kend!ler!ne vatan b!len farklı renkler!n kend! çatısı 
altında ayrılmaz b!r b!ç!mde kayna"masıyla kurulmu"tur. Bu toprakları kend!ne 
vatan kılan farklı renkler!n kayna"masıyla m!llet ded!#!m!z renk vücuda gelm!" ve 
tar!he damgasını vurmu"tur. Dünya m!lletler! !ç!nde müstesna b!r yere sah!p olan 
m!llet!m!z “farklılıklara saygıyla yakla"an b!rl!k !deal!”n!n tecessüm etm!" hâl!d!r.



Bugün, bu temel kabullerde yapılacak b!r yanlı"lık, farklılıklarıyla büyüyen b!r 
Türk!ye yer!ne, enerj!s!n! heba eden b!r Türk!ye tablosu ortaya çıkartır.

Cumhur!yet!m!z! var eden de#erler m!llet!m!z!n de#erler!d!r. M!llet!m!z!n 
n!tel!kler!, devlet!m!z!n de temel n!tel!kler!d!r. M!llet!m!z cumhur!yet!m!ze, cum-
hur!yet!m!z de m!llet!m!ze artık tartı"ılamayacak b!r "ek!lde ram olmu"tur.

Ku"kusuz bugünün dünyasında çe"!tl!l!k !ç!nde b!rl!#!n nasıl sa#lanab!lece#! 
en temel tartı"ma konularındandır. Bu tartı"maları sa#lıklı b!r b!ç!mde yürüten 
m!lletler gelece#e damga vuracaklar; tartı"maları bastıran toplumlar !se kend! !çle-
r!ne kapanarak tar!h!n ger!s!ne dü"eceklerd!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Müth!" b!r d!nam!zme sah!p toplumumuz önünde yürütülen tartı"maları, d!le 

get!r!len öner!ler!, !fade ed!len kaygıları, ele"t!r!ler! ve sorunlara çözüm arayı"ları-
nı d!kkatle !zl!yorum; uzla"ma kültürünü ortadan kaldıran ve a"ırılıkları kı"kırtan 
sonuçlar do#urmadı#ı sürece bunları demokrat!k ço#ulcu z!hn!yet!n gel!"mes! ba-
kımından çok de#erl! de buluyorum.

Son dönemde, s!yaset ve toplum hayatımızın tartı"ma konularının ba"ında, 
devlet ve kültürel farklılıklar !l!"k!s! gel!yor. Bugün devlet ve kültürel farklılıkları, 
ça#ın ruhuna uygun b!r b!ç!mde düzenleme arayı"larında, özell!kle yöntem düze-
y!nde, saydam ve katılımcı b!r tutum serg!lenmel!d!r.

Unutmayalım k!, büyük devletler, temel n!tel!kler!nden tav!z vermeden ça#a 
ayak uydurma yetene#! olan devletlerd!r. Büyük m!lletler, devlet ve kültürel farklı-
lıklar !l!"k!s!n! tar!h!n çe"!tl! dönemler!nde tazeleyerek ve güncelleyerek yollarına 
devam etme yetene#! gösterenlerd!r. Bugün, devlet!m!z!n temel n!tel!kler! ve ün!ter 
yapısı korunarak, devlet ve çe"!tl!l!k arz eden etn!k, d!nî, kültürel gruplar arasın-
dak! !l!"k!ler!n ça#ın ruhuna uygun b!r b!ç!mde gel!"t!r!lmes! amacına dönük b!r 
tartı"ma sürec!nden geç!yoruz. Bu süreç, m!llet olma b!l!nc!m!z!n güçlenmes!ne 
h!zmet edecekt!r. M!llet!m!zden gelen demokrat!k talepler!n doyurucu b!r b!ç!mde 
kar"ılanması devlet!n varolu" sebeb!d!r. Anadolu’nun tüm tar!hî m!rasını korumak 
devlet!n anayasal görev!d!r. S!yas! açıdan da b!rl!#!m!z! ve d!rl!#!m!z! güçlend!re-
cek b!r yen!lenmed!r.

Demokras!n!n gel!"t!r!lmes!, Türk!ye Cumhur!yet!’ne vatanda"lık ba#ıyla ba#-
lı olma duygusunu ve m!llet!m!ze a!d!yet b!l!nc!n! güçlend!rmen!n tek yoludur.

M!llet!m!z!n mayasına olan sonsuz güven!m, bana, bu tartı"malar yoluyla 
daha güçlü b!r devlete ve daha ça#da" b!r demokras!ye sah!p olma yolunda büyük 
umutlar ver!yor.

Unutmayalım, farklılıkları ayrılık ves!les! görmen!n de, b!rl!k ve beraberl!kten 
herkes!n b!rb!r!n!n aynı oldu#u b!r toplum yapısını anlamanın da bu ça#da yer! 
yoktur.

Do#al b!r durum olan etn!k, d!nî ve kültürel farklılıkları, uç ayrılıkçı f!k!rler!n 
zem!n! hâl!ne get!renler ça#ın ger!s!nde oturuyorlar demekt!r.

B!rl!k ve beraberl!kten herkes!n tek t!p b!r kalıp !ç!nde er!mes!n! anlayanlar 
da ça#ın ruhuna aykırı davranıyorlar demekt!r.



Türk!ye’de bugün tartı"ılan sorunların büyük b!r bölümü, demokras!n!n ye-
ters!z uygulanmasından kaynaklanmı" sorunlardır. O hâlde çözüm, demokras!-
m!z!n standartlarını yükseltmekt!r. Cumhur!yet!m!z!n !lelebet pay!dar olmasının 
yolu da demokras!y! güçlend!rmekten geçmekted!r.

S!yas! b!l!nc!n ve demokras!n!n yetk!n oldu#u b!r toplumda ‘çe"!tl!l!k !ç!nde 
b!rl!k’ !lkes! o ülken!n kuvvet kayna#ı olur. B!rl!#!m!z ve d!rl!#!m!z farklı neh!rlerle 
beslenen ve güçlenen b!r okyanus hâl!ne gel!r. Kend! vatanda"larını tek b!r kalıp 
!ç!nde er!meye zorlayan ülkeler!n, en ba"ta kend! b!rl!k ve d!rl!kler!ne zarar verd!k-
ler! g!b!, dünya sahnes!nde de c!dd!ye alınmadıklarını görüyoruz.

Sayın m!lletvek!ller!,
Etn!s!te ya da d!n adına kampla"arak b!rl!k f!kr!nden uzakla"an toplumlar da 

büyük acılarla yüzle"mek zorunda kalıyorlar. Bunu görmek !ç!n fazla uzaklara bak-
maya da gerek yoktur. Sınırlarımızın hemen ötes!nde ya"ananlar herkes !ç!n !bret 
ves!les! olmalıdır.

Türk!ye, ça#da" b!r ülke olarak farklılıklara saygı temel!nde kend! sorunla-
rını kend!s! çözeb!lecek sa#lam b!r s!yas! kültüre ve eng!n b!r devlet tecrübes!ne 
sah!pt!r. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Önemle d!kkatler!n!ze sunmak !sted!#!m b!r husus da "udur: B!rb!r!nden 

farklı ve kar"ıt dü"ünceler!n bulundu#u ortamlarda karar alma mekan!zmasının 
bell! düzeyde uzla"mayı gerekt!rd!#! de açıktır. Demokrat!k rej!mler!n do#ası bunu 
gerekt!r!r.

&üphes!z, uzla"ma bütün f!k!rler!n ortalamasını almak da de#!ld!r. Öyle ol-
saydı seç!m yapmanın, bell! aralıklarla m!llet!n !rades!ne müracaat etmen!n, 
hükûmetler!n kurulması s!stem!n!n, devlet! yönetmen!n hükûmet sorumlulu#un-
da olmasının anlamı da kalmazdı.

Uzla"mak var olan f!k!rler!n ortalamasını almak anlamına gelseyd!, demok-
rat!k rej!m!n sa#lıklı !"lemes! açısından muhalefet!n vazgeç!lmezl!#!n!n ve yüklen-
d!#! denetleme !"lev!n!n de önem! olmazdı. Oysa her !k!s! de demokras! açısından 
gerekl!d!r.

Devlet ve m!llet hayatının temel meseleler!nde gerçek uzla"ma kültürünün 
hâk!m olması, gelece#e yön vermen!n tek yoludur. Herkes! !lg!lend!ren s!yas! me-
selelerde “part!l!” olmakla “part!zan” olmak arasındak! ç!zg! kalın b!r "ek!lde ç!-
z!lmel!d!r. Devlet!n ve m!llet!n bekasını !lg!lend!ren bütün m!llî sorunlarda aynı 
hedefe k!l!tlenmen!n yolları aranmalıdır.

Türk!ye, açık toplum düzen!n!n gerekler!ne uygun b!r b!ç!mde s!yas! alandak! 
farklı görü"ler!n toplum önünde rekabet etmes!ne dayalı demokras!s!n! güçlen-
d!rmeye devam etmel!d!r. S!yas! part!ler!n toplum önünde bu rekabet temel!nde 
yarı"maları gelece#!m!z açısından çok öneml!d!r.

Katılımcı demokras! !ç!n Mecl!s!n ve kamuoyunun ver!ml! b!r "ek!lde ve do#-
ru b!lg!lend!r!lmes!n!n sa#lanması da çok öneml!d!r. Çözülmes! beklenen sorun-
ların özü hakkında b!lg! sah!b! olmak, çözüm !ç!n !zlenecek yöntem!n do#ru seç!l-
mes! !ç!n gerekl!d!r. Unutmayalım k! bazen usul, esasın önüne geçeb!lmekted!r.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
M!llî güvenl!k anlayı"ı, dünyada kayded!len d!nam!k gel!"meler ı"ı#ında kap-

sam ve !çer!k de#!"t!rm!"t!r. M!llî güvenl!k ku"kusuz güçlü b!r orduyu zorunlu kı-
lar. Türk!ye’n!n güçlü b!r ordusu vardır. Ancak kapsam ve !çer!k de#!"t!ren d!na-
m!k m!llî güvenl!k anlayı"ı sadece ordunun !mkân ve kab!l!yetler!yle sa#lanan b!r 
çerçeve olmayı da a"mı"tır. $mkân ve kab!l!yetler! yüksek b!r ordunun yanında, b!r 
ülkedek! demokras!n!n gel!"m!"l!#!, ekonom!n!n sa#lamlı#ı, entelektüel bakımdan 
ve her açıdan n!tel!kl! !nsan gücü, enerj!ye hâk!m!yet! veya ula"ab!l!rl!#!, her alan-
dak! üret!m faal!yetler!, ARGE çalı"maları ve b!lg!-teknoloj! üreteb!lme yetene#! 
bugünün dünyasında m!llî güvenl!#!n öneml! unsurlarındandır.

Yurt savunmasına her durumda hazır, gücü tar!h!n tecrübes!yle sınanmı", te-
röre kar"ı öneml! zaferler kazanmı" b!r orduya sah!b!z. Bununla her zaman gurur 
duymaktayız. (AK PART! sıralarından Alkı#lar)

Bununla beraber günümüz dünyasında s!lahlı gücün yanı sıra devlet!n “yu-
mu"ak güç” de den!len d!plomas!, enerj!-pol!t!k ve sa#lam ekonom!k de#erler g!b! 
unsurlarının ülken!n bekasını do#rudan etk!leyen sonuçlar do#urdu#unu göz ardı 
edemey!z.

Türk!ye, m!llî menfaatler!n! koruma konusunda, gel!"m!" yumu"ak güç un-
surlarını daha etk!l! kullanmalıdır.

B!r ülken!n yumu"ak güçten sert güce kadar m!llî gücünü olu"turan unsur-
larının temel!nde !se der!n fay kırıklarından uzak toplumsal b!r mutabakata sah!p 
olması yatar. Büyük m!llet!m!z, tek m!llet olma f!kr! !le farklılıklara saygı f!kr!n! !ç 
!çe ya"atmaktadır. Devlet!m!z!n kurucu felsefes!n!n “Türk m!llet!” kavramına esas-
ta yükled!#! !çer!k de budur. Bugün bunun s!yaset ve devlet anlayı"ımıza da ça#ın 
gerekt!rd!#! b!ç!mde yansıması gerek!r.

&unu da hatırlatmak !ster!m k!, h!ç k!mse farklılıkların varlı#ını m!llet !ç!nde 
yen! m!llet adacıkları olu"turmak "ekl!nde anlamamalıdır. Böyle anlayanlar, top-
lum !ç!nde der!n fay kırıkları olu"turarak toplumsal mutabakata zarar ver!rler. Bu 
da hem m!llet!n bütününe hem de farklılı#ını korumak !steyenlere yıkıcı b!r dep-
rem olarak ger! döner.

Kend! !ç!nde güçlü b!r mutabakatı sa#layamamı" b!r devlet!n dünya sahne-
s!nde güçlü olması da dü"ünülemez. O nedenle Türk!ye kend! sorunlarını kend!s! 
çözmek zorundadır. B!r ülken!n !ç!n! kem!ren sorunlar varsa, bunlar kaçınılmaz 
olarak ba"ka devletler!n müdahales!ne açık alanların ortaya çıkmasına yol açar. 
Çünkü bugünün dünyasında sorunları ba"kalarından g!zlemen!n yolu yoktur; her 
"ey açık b!r "ek!lde dünyanın ve herkes!n gözü önünde ya"anmaktadır.

Kend! sorunlarını kend! !rades!yle çözemeyen devletler ba"kalarının !st!sma-
rına açıktır. S!yas! aklı güçlü b!r devlet buna !z!n vermez, sorunlarını ba"kalarına 
fırsat vermeden kend! !rades!yle çözer. O nedenle !ç sorunlarımızın demokrat!k 
usullerle çözülmes!, demokras! yoluyla vatanda"lık mensub!yet!n!n güçlend!r!lme-
s!, toplumsal mutabakatımızın ve demokras!m!z!n sa#lı#ı açısından oldu#u kadar, 
m!llî güvenl!#!m!z!n ve m!llî menfaatler!m!z!n tem!nat altına alınması bakımından 
da zorunludur. 



Sorunları kabul ed!leb!l!r demokrat!k yöntemlerle çözmek yer!ne, sorunları 
görmezden gelmek ve m!llî b!rl!#! korumak adına s!yaset ve demokras! dı"ı alan-
lara kayarak a"ırılıklara yol açmak aslında çıkmaz soka#a sapmaktır. Öte yandan, 
farklılıkları !fade etme !dd!asıyla b!rl!k f!kr!n! zedeleyen a"ırılıklara sarılmak da 
toplumlar !ç!n b!rer çıkmaz sokaktır.

Bugün Türk!ye kend! !ç!nde gündem olu"turan kültürel k!ml!k sorunlarını 
çözecek demokrat!k b!l!nce ve olgunlu#a kavu"mu"tur. Ayrıca uluslararası ve böl-
gesel gel!"meler de büyük çapta Türk!ye’n!n m!llî menfaatler! !le paralel hâle gel-
m!"t!r.

Bas!retl! devlet adamlarını bünyes!nde barındıran yüce Mecl!s!m!z, 
Türk!ye’dek! her soruna bu anlayı"la bakmalı, toplumumuzdak! farklılıkları m!llî 
b!rl!#!m!z! güçlend!recek b!r zeng!nl!k olarak konumlandırmayı ba"armalıdır.

&eh!tler!m!z!n e"s!z fedakârlıkları ve gaz!ler!m!z!n unutulmaz kahramanlıkla-
rı sayes!nde Türk!ye, b!rl!k ve bütünlü#ünü her "art altında koruyaca#ını dünyaya 
gösterm!"t!r. Türk!ye’n!n bugüne kadar ba"arıyla sürdürdü#ü terörle mücadele ç!z-
g!s! bugün yen! !mkânları önümüze açmı"tır. Bugün gel!nen noktada !se, Türk!ye 
daha fazla "eh!tler vermeden, daha fazla mal! kaynak ve enerj! harcamadan, terör 
sorununu ger!de bırakmaya yarayacak yen! yöntemler! devreye sokma kapas!tes!ne 
de ula"mı"tır.

Türk!ye’n!n !ç!ndek! bu gel!"meler !le uluslararası "artların da uyumlu hâle 
gelmes!, bu konjonktürde az!m, kararlılık ve hedef de#!"t!rmeden ülke güvenl!#!n! 
garant! altına alma !mkânlarını Türk!ye’n!n önüne get!rm!"t!r. Bu konuların yüce 
Mecl!ste kapsamlı b!r "ek!lde ele alınması büyük önem arz etmekted!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bugün kar"ımızda !lg!nç ve pek çok yönden d!kkat çek!c! b!r dünya tablosu 

vardır. Bugünün "artlarını kend!m!ze uygun yöntemlerle de#erlend!rmek, gelecek 
nes!ller adına b!z!m sorumlulu#umuzdadır. Türk!ye’n!n önüne çıkan bu tablo za-
man kaybı olmaksızın d!nam!k b!r "ek!lde de#erlend!r!lmel!d!r.

Bugünün dünya konjonktürünün ve bölgesel dengeler!n terörle mücadelede 
önümüze çıkardı#ı olumlu "artların ve fırsatların !lelebet devam edece#!n! dü"üne-
mey!z. O nedenle, b!l!nçl!, kararlı, planlı ve hızlı hareket etmel!y!z.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!,
Hukuk devlet!, kavram olarak, b!l!nd!#! g!b!, yönet!lenlerle yönetenler!n ön-

ceden bel!rlenen ve herkes !ç!n e"!t uygulanan hukuk kurallarıyla ba#lı olmasını 
!fade etmekted!r. Hukuk devlet! !nsanlı#ın en de#erl! kazanımlarından b!r!d!r.

Hukukun üstün oldu#u yerde keyfîl!#e yer yoktur. Hukuk devlet!, kamu h!z-
metler!n!n "e*a%ık ve hesap vereb!l!rl!k !lkes!ne uygun olarak yer!ne get!r!ld!#! 
devlett!r.

Hukuk devlet!, devlet erk!n! kullanan k!"! ve kurumların yetk! alanlarının 
hukuk kurallarıyla bel!rlenmes!n! gerekt!r!r. Konum ve sıfatı ne olursa olsun, h!ç 
k!mse h!çb!r nedenle hukukun dı"ına çıkamaz. “Devlet!n bekası” veya “ulusal çı-
kar” g!b! kavramlar da hukuksuzlu#u ve keyfîl!#! haklıla"tırmak !ç!n kullanılamaz. 
Hukuk devlet!n!n oldu#u yerde keyfîl!#e yer yoktur. Devlet!n ve m!llet!n bekası, 



la!k demokrat!k cumhur!yet!n hukuk devlet! n!tel!#!n!n pek!"t!r!lmes!yle yakından 
!l!nt!l!d!r.

H!ç k!mse, devlet! ve rej!m! korumak bahanes!yle hukuk dı"ına çıkamaz. Dev-
let! ve rej!m! koruma bahanes!yle hukuk dı"ı yollara ba"vurmak, devlet!n güvenl!#! 
ve rej!m !ç!n en büyük tehl!ked!r.

Geçm!"te bu alanda ya"anmı" bazı yanlı"lıkların faturasını bugün hep!m!z 
ödüyoruz. Devlet!n, b!r yüzeyde görünen b!r de der!n ve görünmeyen yüzü ola-
maz. Devlet!n tek yüzü hukuktur. H!ç k!mse ve h!çb!r grup kend!n! devlet!n yetk!l! 
organlarının yer!ne koyarak tasarru'a bulunamaz, eylem yapamaz. (AK PART! ve 
DTP sıralarından Alkı#lar) 

Hukuk devlet!n!n olmazsa olmaz "artı, ba#ımsız ve tarafsız yargıdır. 
Anayasa’mız yargı ba#ımsızlı#ını güvence altına almı"tır. Bütün kurum ve kuru-
lu"ların, gerçek ve tüzel k!"!ler!n buna uygun davranması, adalet!n tecell! etmes!n! 
engelleyecek tutum ve davranı"lardan kaçınması gerek!r.

Bu hassas!yetler gözet!lmek "artıyla Türk!ye’n!n ça#da" standartları yakalama 
konusunda !vmes!n! artıracak yargı reformu çalı"malarının sa#lıklı b!r müzakere 
!le devam etmes! ve bu çabaların b!r an önce sonuçlanması gerekmekted!r. 

Yargı reformu, günlük s!yas! polem!klere kurban ed!lmemel!d!r. Yargı refor-
mu, daha güçlü ve daha gel!"m!" b!r yargı s!stem!ne, dolayısıyla daha !y! !"leyen b!r 
devlet s!stem!ne kavu"mamız açısından büyük önem ta"ımaktadır.

Yargı ba#ımsızlı#ı ve tarafsızlı#ı, öncel!kle m!llet !ç!n vardır. Çünkü yargıçlar 
kararlarını m!llet adına vermekted!rler. Bu nedenle m!llet!m!z!n hak ett!#! yüksek 
standartların kısır tartı"malar !ç!ne sokulmaması gerek!r. Yargı reformunun, k!m 
tarafından üret!l!rse üret!ls!n, part!zanca yakla"ımlardan uzak b!r "ek!lde, ça#da" 
standartlar temel alınarak yüksek b!r sorumluluk b!l!nc!yle gerçekle"t!r!lmes! ge-
rek!r.

Mülkün temel! olan adalet!n yer!ne get!r!lmes!n! gözeten b!r anlayı"la ve mut-
laka gerçekle"t!r!lmes! gerekt!#!ne !nandı#ım yargı reformu part!ler tarafından ve 
toplumun tüm kes!mler!nce özgürce ve sa#lıklı b!r "ek!lde tartı"ılmalı, ama part!-
zanca yakla"ımların konusu olmamalıdır.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Çok öneml! b!r ba"ka noktayı da tekrar vurgulamak !st!yorum: Hukuk dev-

let!, b!rey!n temel hak ve hürr!yet!n!n güvenceye alındı#ı devlett!r. Bu haklardan 
b!r! de masum!yet kar!nes!d!r. Suçlulu#u mahkeme kararıyla sab!t oluncaya kadar 
h!ç k!mse suçlu !lan ed!lemez. Anayasa’mızın 15’!nc! maddes! uyarınca ola#anüstü 
hâl, sıkıyönet!m, hatta sava" durumunda dah! !hlal ed!lemeyecek olan bu hakkın, 
ya"adı#ımız ola#an dönemde sıkça !hlal ed!l!yor olması üzücüdür. Bu konuda tüm 
kes!mlere, özell!kle medyamıza büyük b!r sorumluluk dü"mekted!r. K!"!ler!n mah-
keme salonlarında herhang! b!r karar ver!lmeden önce yazılı veya görsel medyada 
yargılanıp mahkûm ed!lmeler! hukuk devlet! anlayı"ıyla ba#da"mamaktadır. Ay-
rıca, devlet hayatının her alanında, usul yasalarına özell!kle d!kkat ed!lmes!n! de 
tavs!ye ed!yorum.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
&!md! de, artık b!r devlet pol!t!kası hâl!ne gelm!" olan Avrupa B!rl!#!ne tam 

üyel!k hedef!m!zle !lg!l! görü"ler!m! s!zlerle payla"mak !st!yorum. Avrupa B!rl!#!, 
Türk!ye’n!n çok önceden bel!rlenm!" en öneml! hede%er!nden b!r!d!r. Bu yolda 
bugüne kadar çok c!dd! adımlar atılmı"tır. Bunlar büyük ba"arılardır, ama daha 
yapılacak çok "ey vardır. Bu ba#lamda Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne yen! yasama 
yılında da çok öneml! !"ler dü"mekted!r. Avrupa B!rl!#! Kom!syonu !lerleme rapor-
larında, katılım ortaklı#ı belgeler!nde ve n!hayet Türk!ye’n!n taahhütler!n! !çeren 
ulusal programlarda yer alan hususların hayata geçmes! !ç!n, bundan önce oldu#u 
g!b! önümüzdek! dönemde de Mecl!s!m!z!n çok büyük b!r özver!yle çalı"ması ge-
rekt!#!ne !nanıyorum.

Ülkem!z!n Avrupa B!rl!#!ne üyel!#! s!yas! part!ler!n ve hükûmetler!n mutabık 
oldu#u b!r devlet pol!t!kasıdır. Bu nedenle, !kt!darı ve muhalefet!yle tüm part!le-
r!m!z!n ve m!lletvek!ller!m!z!n bu yönde dü"ündü#ünü b!ld!#!m !ç!n, bu konuda 
Mecl!s !ç!nde !" b!rl!#!n!n daha çok gel!"t!r!lmes!n! tavs!ye ed!yorum. Bu yoldak! 
gayretler, ülkem!z!n s!yas!, hukuk! ve ekonom!k açıdan çok daha !y! noktalara ula"-
masına öneml! katkılar sa#layacaktır.

Türk!ye, kend!s! !ç!n hedef olarak bel!rled!#! muasır m!lletler düzey!n!n ötes!-
ne geçme yolunda !lerlemekten ve bu amaçla Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!k perspek-
t!f!nden ger! adım atmamalıdır. Bu konuda tereddüde mahal yoktur.

Ba"kalarının b!z! raydan çıkartmak !ç!n zaman zaman sabrımızı zorlayan yak-
la"ımlarını kaydetmel! ama bu nedenle çabalarımızı da azaltmamalıyız. Türk!ye 
dı"arıdan gelen rahatsız ed!c! seslere bu anlamda kula#ını tıkamalı ve geçen sene 
de bu kürsüden !fade ett!#!m g!b! gerek!rse, fasılları kend! kend!m!ze açıp kapa-
ma !rades!n! canlı ve taze tutmalıdır. Burada esas hedef!n Türk!ye’n!n her alanda 
dünyadak! en yüksek standartlara kavu"ması oldu#unu unutmamalıyız. Bu yolda, 
m!llet!m!z o standartlara layık oldu#u !ç!n bu çabayı göster!yoruz. Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!, Avrupa B!rl!#! !le !lg!l! yasal düzenlemeler!, ayrıcalıklı b!r yakla-
"ımla ele almalı ve özel çalı"ma usuller! olu"turmalıdır. Türk!ye güçlü b!r !radeye 
sah!p olursa, bas!rets!z bazı Avrupalı pol!t!kacıların can sıkıcı yakla"ımlarının h!ç 
d!kkate alınması gerekmeyen teferruat oldu#u herkes tarafından görülecekt!r.

Sayın m!lletvek!ller!,
D!#er yandan, Türk!ye’n!n, !ç!nde bulundu#u co#rafyada güven, !st!krar ve 

barı"ın tem!natı olarak görülmes!, kom"u ülkelerle !y! !l!"k!ler!n gel!"t!r!lmes!, Orta 
Do#u, Balkanlar, Ka)asya ve Güneydo#u Asya’da ya"anan sorunların çözümünde 
aranan ve güven!l!r b!r arabulucu olarak kabul görmes!, Türk-Ermen! !l!"k!ler! g!b! 
kron!k sorunların çözümüne yönel!k s!yas! !n!s!yat!f!n elden bırakılmaması, Kıbrıs 
meseles!nde çözüm temell! akt!f pol!t!kalar !zlenmes!, bütün bunlar Türk!ye’n!n 
dünya sahnes!nde g!derek daha görünür hâle gelen ve g!derek daha !"levselle"en 
öz güven!n!n !"aretler!d!r. 

Türk!ye bütün bu alanlarda kend! ulusal !lkeler!nden tav!z vermeden barı" 
ve !st!krar adına !n!s!yat!f almayı sürdürmel!d!r. Türk!ye yapıcı b!r "ek!lde dünya 
s!stem!ne katkıda bulunma m!syonunu güçlend!rmel!d!r. 



Üstlend!#!m!z bütün uluslararası görevlerde, !lg!l! ülkelerdek! !st!krarsızlıklar 
üzer!nden de#!l, !st!krara katkıda bulunarak m!llî menfaatler! korumalıyız. Daha 
açık !fade etmek gerek!rse, Türk!ye, kend! !st!krarını ba"ka ülkeler!n !st!krarını ze-
deleyerek ya da "antaj unsurları kullanarak de#!l, muhataplarının !st!krarına katkı-
da bulunarak gerçekle"t!rme "ekl!nde ahlak! ve s!yas! b!r yol terc!h etmekted!r. 

Kar"ımızda duran küresel tablo ülkem!z!n uluslararası sorunlarda barı" !n"a 
eden s!yasetler üretmes!n!n önem!n! daha bel!rg!n b!r "ek!lde ortaya çıkarıyor. Ev-
velce, b!ld!k bazı ülkeler!n katkılarına muhtaç görünen pek çok sorun, taraf ülkele-
r!n açık davetler!yle, Türk!ye’n!n akt!f katılımıyla çözüm yolunda !lerl!yor. 

Türk!ye, bölges!nde güvenl!k, !st!krar, ekonom!k !" b!rl!#! ve refah denklem!-
n!n ad!l b!r b!ç!mde yen!den !n"asında d!nam!k b!r unsur olarak özgün yer!n! al-
maktadır. Ülkem!z!n uluslararası sorunlara yakla"ımının her geçen gün daha çok 
takd!r topladı#ını da görüyoruz. 

Dünya s!stem!n!n en öneml! aktörü durumundak! Amer!ka B!rle"!k 
Devletler!’nde yen! b!r yönet!m!n ba"a gelmes!, bütün dünya !ç!n oldu#u g!b!, b!-
z!m ülkem!z !ç!n de yen! !mkânlara ve fırsatlara kapı aralamı" bulunuyor. Yen!-
lenm!" b!r anlayı"la !"ba"ına gelen yen! Amer!ka B!rle"!k Devletler! yönet!m!yle 
kar"ılıklı saygı ve e"!tl!#e dayalı !" b!rl!#!m!z güçlenerek devam ed!yor. 

B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey!ndek! geç!c! üyel!#!m!z!, bu ba#lamda, 
hem m!llî menfaatler!m!z!n tahakkuku hem bölgede !st!krarın !n"ası hem de dünya 
s!stem!ne yapıcı katkılarda bulunmak açısından en ver!ml! "ek!lde kullanmalıyız. 

M!llî davamız olan Kıbrıs meseles!nde, yerle"!k B!rle"m!" M!lletler paramet-
reler! olan !k! kes!ml!l!k, s!yas! e"!tl!k ve !k! kurucu devlet! ha!z yen! b!r ortaklık 
temel!nde B!rle"m!" M!lletler Genel Sekreter!n!n !y! n!yet m!syonu çerçeves!nde 
Ada’da l!derler arasında kapsamlı müzakereler geçt!#!m!z eylül ayından !t!baren 
devam etmekted!r. Yürütülen müzakerelerde bu yıl sonuna kadar ad!l ve kalıcı b!r 
barı"a er!"!lmes! bölgede barı" ve !st!krarın tes!s! açısından çok öneml!d!r. 

Burada tüm dünyaya "unu da hatırlatmak !ster!m: Kıbrıs’ta mevcut statükoya 
dayalı denklem !lan!haye devam edemez. Mevcut fırsat penceres! sonsuza kadar 
açık kalmayacaktır. Kıbrıs Türkler!n!n uluslararası toplumun kenarına !t!lmes!ne 
ve tecr!t altında tutulmasına devam ed!lemeyece#! de herkes tarafından b!l!nmel!-
d!r. (AK PART! sıralarından Alkı#lar)

Ka)asya’da, Orta Do#u’da, Balkanlarda, Güneydo#u Asya’da ve uluslararası 
toplumu me"gul eden bütün öneml! konularda kar"ılıklı güven! pek!"t!rmey!, gü-
ven artırmayı ve d!yalog yoluyla sorun çözmey! önceleyen g!r!"!mler! bundan böyle 
de desteklemeye devam edece#!m. Özell!kle Ka)aslardak! statükonun h!ç k!mseye 
yararının olmadı#ını bel!rtmek !ster!m. Ka)aslarda donmu" görünen sorunların 
çözümü yönündek! gayretler! de çok önems!yorum. Türk!ye’n!n bu v!zyon teme-
l!nde performansını artırması gere#!n! bu ves!leyle yen!den vurgulamak !ster!m. 

Sayın m!lletvek!ller!,
Artık dı" pol!t!kanın ayrılmaz b!r parçası olan enerj! meseles!ne önümüzdek! 

dönemde çok daha fazla önem vermel!y!z. Türk!ye’n!n enerj! meseles!n! büyük b!r 
d!kkatle tak!p ed!yorum. Türk!ye sadece enerj! geç!"! sa#layan b!r trans!t ülkes! 
olmakla yet!nemez. Alternat!f enerj! üret!m! konusunda da tatm!nkâr b!r sev!yeye 
süratle ula"maya mecburuz.



Büyük sava"ların, büyük kararların ve büyük stratej!ler!n eksen! olan enerj! 
bölgeler!n!n çok yakınında bulunuyoruz. Sadece bu nedenle b!le enerj! meselem!z! 
boru hatları ve geç!" güvenl!#!ne !nd!rgeyemey!z. Türk!ye enerj! üret!m merkezle-
r!nde güçlü "!rketler!yle de yer!n! almalıdır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
$lk, orta ve yüksekö#ret!mde okulla"ma oranımızı ça#da" ülkeler!n sev!yes!ne 

çıkarma yolunda bugüne kadar atılan adımlar daha büyük b!r kararlılıkla sürdü-
rülmel!d!r. E#!t!m s!stem!m!zde n!tel!kl! !y!le"t!rmeler de sa#lanmalıdır. Ürete-
b!len, kend! kend!ne yeten, ele"t!rel dü"üneb!len, yen!l!klere açık ve her yönüyle 
yetenekler! gel!"m!" b!r !nsan gücü, hem demokras!m!z!n hem de kalkınmamızın 
tem!natı olacaktır.

E#!t!mde kar"ımıza çıkan bölgesel farklar b!r an önce kapatılmalıdır. Yurt ça-
pında okullarımızın eks!kl!kler!n! tamamlamak !ç!n el!m!zden gelen! yapmalıyız.

E#!t!m s!stem!m!z yetenek, ba"arı ve fırsat e"!tl!#!n! öne çıkarmalı, her türlü 
e"!ts!zl!#! dı"lamalıdır. Okullarda ver!len e#!t!m güçlend!r!lmel! ve herkes!n e"!t 
e#!t!m !mkânlarından faydalanması sa#lanmalıdır. Özell!kle kadın-erkek e"!tl!#!-
n!n sa#lanması ve kızlarımızın e#!t!m! ayrı b!r önem arz etmekted!r. Son yıllarda 
kızlarımızın e#!t!m!ne göster!len özen!n artarak devam etmes!n! temenn! ed!yo-
rum.

Türk!ye’n!n 21’!nc! yüzyılın b!lg!ye dayalı ekonom!s!nde rekabet etmes! ve 
ekonom!k büyümes!n! devam ett!reb!lmes! yolunda okullarımıza ve ün!vers!teler!-
m!ze çok öneml! görevler dü"mekted!r.

Ün!vers!teler!m!z toplumumuz ve sanay!m!zle daha güçlü ba#lar kurmalı, 
toplumsal, kültürel ve ekonom!k gel!"mem!zde öncü b!r rol oynamalıdır. Ün!ver-
s!teler ülkem!z!n !ht!yaçlarını !y! anal!z etmel! ve bu !ht!yaçları gözeten b!r e#!t!m 
sunmalıdır. Ün!vers!te toplumun bütün kes!mler!yle !l!"k! !ç!nde olmalı ve her ke-
s!me hayat boyu ö#ren!m !mkânı tanımalıdır. Ün!vers!teler, bulundukları bölge-
ler!n her açıdan gel!"mes!n!n ve kalkınmasının lokomot!f! olmalıdır. Türk!ye’n!n 
b!lg! ve teknoloj! transfer eden b!r ülke olmaktan, b!lg! ve teknoloj! üreten b!r ülke 
olma konumuna geçmes! ün!vers!teler!m!z!n ba"arısı sayes!nde olacaktır. 

Ara"tırma-gel!"t!rmeye sa#lanan !mkânlar ve ayrılan fonlar sayes!nde son yıl-
larda b!l!m dünyamızda büyük b!r atılımın ba"ladı#ını, ün!vers!teler ve TÜB$TAK 
arasında !" b!rl!#!n!n gel!"t!#!n! görmekten büyük memnun!yet duyuyorum.

Ün!vers!te hür dü"üncen!n kales!d!r; her türlü görü"ün tartı"ılab!ld!#! ve b!-
reyler!n b!rb!r!n! ho"görüyle d!nled!#! b!r kurum olarak var olagelm!"t!r. Bundan 
dolayı ün!vers!teler, farklı k!ml!klerle barı" ve d!yalog !ç!nde b!r arada ya"ama 
kültürünü ö#renc!ler!ne ya"atırlar. Sayıları artan ve ülkem!z!n artık her tarafında 
bulunan ün!vers!teler, !nanıyorum k! b!rl!k duygumuzu güçlend!rece#! g!b! farklı-
lıklara olan ho"görüyü de yaygınla"tıracaklardır.

Bu noktada, yen! kurulan ün!vers!telere aktarılacak kaynakların güçlü olması 
konusunda Sayın Hükûmet!n özell!kle d!kkat!n! de çekmek !st!yorum: Yen! kuru-
lan ün!vers!teler ne kadar güçlü kaynaklarla !"e ba"larsa o kadar sa#lam altyapıya 
sah!p olurlar, böylece, yen! ün!vers!te olmaları b!r avantaja dönü"ür.



Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Küresel ekonom!k kr!z!n !lk !"aretler! geçen yıl görülmü"tü, o ba#lamda dü-

"ünceler!m! s!zle burada payla"mı"tım. O günler!n ardından kr!z tam anlamıyla 
ortaya çıktı, tüm dünyayı sarstı#ı g!b! b!z! de etk!led!. 

B$LG$N PAÇARIZ (Ed!rne) - Te#et geçt!!
CUMHURBA&KANI ABDULLAH GÜL (Devamla) - Hükûmetler ve merkez 

bankaları kr!z!n olumsuz etk!ler!n! sınırlamak !ç!n çe"!tl! önlemler! hayata geç!r-
m!"lerd!r. Bu önlemler arasında mal! ve parasal gen!"leme, ekonom!y! canlandırma 
paketler!, f!nans sektöründek! sorunların daha da büyümes!n!n önüne geçmek ve 
mevcut sorunların çözülmes!ne yönel!k olarak atılan adımlar yer almaktadır. 

B!r yandan da !ler!de böyles!ne büyük ve gen!" çaplı b!r kr!z!n ya"anmaması 
!ç!n gereken reformların hayata geç!r!lmes! konusunda ülkeler arasında ortak b!r 
anlayı" ve !rade b!rl!#! olu"mu"tur. Bu noktada uluslararası cam!anın bugüne kadar 
serg!lem!" oldu#u yakın !" b!rl!#!n! önümüzdek! dönemde de sürdürmeler! gerek-
t!#!n! bel!rtmek !ster!m.

G-20 platformu, küresel kr!zle mücadele kapsamındak! bu çalı"malara stra-
tej!k yön ver!lmes! açısından öneml! b!r görev! yer!ne get!rmekted!r. Türk!ye’n!n, 
söz konusu platformda yer alarak yapılan çalı"malara son derece öneml! katkı 
sa#ladı#ını memnun!yetle gözlüyorum. Grup !ç!nde varlı#ımız, küresel sorunlar 
kar"ısında ülkem!z!n uluslararası cam!anın etk!n ve ayrılmaz b!r parçası oldu#unu 
tey!t etmekted!r.

Ülkeler!n tek tek ve b!rl!kte atmı" oldukları adımlar, bu zorlu test dönem!n-
den bell! oranda çıkıldı#ına !"aret etmekted!r. Açıklanan !kt!sad! ver!ler ve p!yasa-
lardak! gel!"meler bu görü"ü do#rular n!tel!kted!r. Ancak ya"anmakta olan olumlu 
gel!"melere ra#men, küresel kr!z!n tam olarak atlatıldı#ını söylemek !ç!n erken ol-
du#unu da unutmamak gerek!yor. 

Gel!"m!" ülkelerde, özell!kle de Avrupa’da, f!nans sektöründek! sorunlar he-
nüz tam olarak g!der!lemem!"t!r. Emt!a f!yatlarının yen!den yükselme e#!l!m!ne 
g!rmes! en%asyon ve car! !"lemler açısından r!sk olu"turmaktadır. Artan ve der!n 
b!r sosyal sorun hâl!ne dönü"me r!sk! bulunan !"s!zl!k de hükûmetler!n !ved!l!kle 
çözüm üretmes! gereken b!r alandır.

Son kr!zle b!rl!kte, uluslararası f!nansal m!mar!n!n yen!den yapılandırılması 
konusundak! çalı"malar hız kazanmı"tır. Türk!ye, sürdürülen bu çalı"malara katı-
larak öneml! katkılar sa#lamaktadır. Bu çerçevede, f!nans sektörünün düzenleme 
ve denet!m!ne !l!"k!n çalı"malara akt!f katkı sa#lamasını ve bu alandak! yen! dü-
zenlemeler!n zamanında kend! uygulamalarımıza yansıtılmasını öneml! buldu#u-
mu da bel!rtmek !ster!m.

Türk!ye, pek çok ülkeden önce kr!zden çıkı" stratej!s!n! açıklamı"tır. 
Türk!ye’n!n gel!"eb!lecek olaylara kar"ı stratej!ler!n! zamanında hazırlaması anla-
mına gelen bütün çalı"maları da d!kkatle !zl!yorum. 

Unutmayalım k! ekonom! yönet!m!ndek! gev"ekl!k, büyük gayretlerle elde 
ed!len ba"arıları kolayca er!teb!lmekted!r. Demokrat!k hayatın b!r gerçe#! ola-
rak zaman zaman yönet!mler!n popül!st baskılar altında kalab!ld!#! b!r vakıadır. 
Halkımızın uzun vadel! çıkar ve refahı !ç!n do#ru stratej!ler kararlılıkla uygulana-



b!lmel!d!r. Bu ba#lamda, kamu dengeler!ndek! !y!le"mey! kalıcı kılmak amacıyla 
“mal! kural” uygulamasına geç!lmes! de elde ed!lecek kazanımların önümüzdek! 
dönemlerde sürdürülmes!ne katkıda bulunacaktır. Mal! kural uygulamasını önem-
s!yor ve destekl!yorum. Türk!ye’n!n öngörüleb!l!r b!r ülke olması, planlı-programlı 
hareket etmes! ve güven unsurunu pek!"t!rmes! bakımından mal! kural uygulama-
sı öneml! b!r kazanım olacaktır.

Orta ve uzun dönemde ekonom!m!z!n daha ver!ml!, rekabetç!, esnek ve güçlü 
olması !ç!n gerekl! olan reformlar, toplumun tüm kes!mler!n!n deste#!n! ve sah!p-
lenmes!n! gerekl! kılmaktadır. Bu süreçte sosyal alanlardak! gel!"men!n güçlend!-
r!lmes! de !hmal ed!lmemel!d!r. M!llet !rades!n!n en üst düzeyde tems!l ed!ld!#! 
yüce Mecl!s!n, !ht!yaç duydu#umuz bu reformların en gen!" katılımla ve en kısa 
sürede gerçekle"t!r!lmes!nde üzer!ne dü"en sorumlulu#u hakkıyla yer!ne get!rece-
#!ne !nancım tamdır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yakın zamanda yüre#!m!z! yakan do#al afetler ya"adık. Uzun yılların b!r!k!m! 

olan tedb!rs!zl!kler ve plansızlıklar do#al afetlerle b!rle"!nce gerçekten çok üzücü 
tablolar ortaya çıktı. Devlet ve m!llet olarak çevre konularını en öneml! ve öncel!kl! 
konulardan kabul etmel!y!z. Az!z vatanımızın çevre ko"ullarını sa#lıklı kılmaya, 
"eh!rler!m!z! daha planlı hâle get!rmeye, do#al afetlere kar"ı önceden hazırlıklı ol-
maya da sınırlarımızı korumak kadar önem vermel!y!z.

Ülkem!z!n deprem fay hatları üzer!nde oldu#u b!l!msel ver!lerle !spatlanmı" 
b!r gerçekt!r. Ayrıca tar!h de bunun "ah!d!d!r. Acılar ya"andıktan sonra feryat et-
memek ve zararları asgar!ye çekmek !ç!n "!md!den, ola#anüstü b!r anlayı"la ko-
ruyucu tedb!rler!n alınmasını ve bu konudak! çalı"malara hız ver!lmes!n! b!r kez 
daha d!kkatler!n!ze sunmak !st!yorum.

Çevre duyarlılı#ını artırmalıyız. Kamu yönet!m!n!n ve toplum hayatının her 
sahasında do#al afetlere kar"ı hazırlıklı olmalıyız. Uzun yılların b!r!k!m! yüzünden 
vatanda"larımızın hayatını ve m!llî servetler!m!z! tehd!t eden plansızlıkları süratle 
ortadan kaldırmalıyız. Ça#da" b!r toplum olmanın çevre duyarlılı#ı konusundak! 
tüm gerekler!n! yer!ne get!rmel!y!z. Tüm kamu yönet!c!ler! ba"ta olmak üzere, !lg!-
l! herkes! ve tek tek her vatanda"ımızı, ya"anab!l!r çevre ko"ulları olu"turulması ve 
korunması konusunda seferberl!#e davet ed!yorum.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Yüce Mecl!s!n m!llet!m!z ve devlet!m!z !ç!n çok de#erl! çalı"malara !mza ata-

ca#ına olan !nancımla sözler!me son ver!yorum.
Ba"ta Gaz! Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yüce Mecl!s!n m!llet!m!ze 

h!zmet etm!" tüm mensuplarını m!nnet ve saygıyla anıyorum.
Önümüzdek! dönem!n m!llet!m!z ve devlet!m!z !ç!n hayırlar get!rmes!n! 

Cenabı Allah’tan d!l!yorum. S!zler! ve "ahsınızda az!z m!llet!m! saygıyla selamlı-
yorum. (AK PART! ve DTP sıralarından ayakta alkı#lar, MHP sıralarından aya$a 
kalkmalar)
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Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 23’üncü Dönem Be"!nc! Yasama Yılının 

ba"laması ves!les!yle, egemenl!#!n gerçek sah!b! olan yüce m!llet!m!z!n !rades!n! 
tems!l eden s!z de#erl! vek!ller! en !çten duygularımla selamlıyorum. Yen! yasama 
yılının ülkem!z ve m!llet!m!z !ç!n ver!ml! ve hayırlı olmasını temenn! ed!yorum.

Açılı"ını yaptı#ımız bu yasama yılı, demokras!n!n !k! temel mekan!zmasının 
!"led!#! b!r zaman d!l!m!n!n ortasına gel!yor. Önces!nde, s!yas! tar!h!m!z açısından 
çok yönlü anlamları olan b!r referandum gerçekle"t!r!ld!. Yasama yılının sonrasın-
da !se m!lletvek!l! genel seç!m! yapılacak.

Demokras!m!z!n temel kurum ve mekan!zmalarıyla ne kadar olgunla"tı#ını, 
ço#ulcu demokrat!k normlara uyum yönünde ne kadar mesafe alındı#ını gösteren 
bu süreç, yen! yasama yılının anlamlı ve öneml! b!r çalı"ma dönem! olaca#ını gös-
termekted!r.

Bu öneme b!naen ve b!r araya gelmem!z ves!les!yle ülkem!z!n gündem!nde yer 
alan çe"!tl! konularla !lg!l! görü" ve dü"ünceler!m! s!zlerle payla"mak !st!yorum.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bütün parlamenter demokras!lerde, parlamentolar kurucu b!r de#ere ve öne-

me sah!pt!r. Fakat Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, bu anlam ve de#er!n en açık ve 
somut "ek!lde tecessüm ett!#! en öneml! örnekt!r. M!llet!m!z!n s!yasal hafızasının 
ve gelece#!ne !l!"k!n hassas!yet!n!n b!r yansıması olan bu Mecl!s, tecrübeler! !t!ba-
rıyla ender örneklerden b!r tanes!d!r.

Cumhur!yet, bu Mecl!s çatısı altında kuruldu, Kurtulu" Sava"ı buradan yöne-
t!ld! ve kazanıldı. Kurtulu" Sava"ı’nı yürüten Mecl!s, tüm olumsuz "artlara ra#men, 
ulusal egemenl!#!n ve ba#ımsızlı#ın sembolü hâl!ne geld!. Cumhur!yet!n !lanı ve 
onu tak!p eden reformlar bu Mecl!s el!yle gerçekle"t!r!ld!. Kuruldu#u !lk günden 
ber! Mecl!s!m!z muasır meden!yet hedef!n!n en büyük ta"ıyıcısı oldu ve olmaya 
devam etmekted!r. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu kutlu yürüyü"ü, maalesef vatanda"larımı-
zın !radeler!n! askıya alan uygulamalarla zaman zaman kes!ld!. Fakat m!llet!m!z, 
bütün kes!mler!yle ve ço#ulculu#a olan ba#lılı#ıyla bu bad!reler! atlatmasını b!ld!.



Bu anlamıyla m!llet!m!z!n feraset! ve bas!ret! b!zzat Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!n!n varlı#ında vücut bulmu"tur. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! derken "u 
part!y! ya da bu part!y!, "u dönem! ya da bu dönem! kastetm!yorum. Tek tek bu sı-
ralarda geçm!"te oturanları, "u anda oturan her b!r!n!z!, yakın b!r gelecekte otura-
cak olanları ve heps!n!n toplamından fazla olan b!r !radey! kasted!yorum. B!zat!h! 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n varlı#ını kasted!yorum. M!llet!m!z!n m!llet olma 
"uurunun tecessüm etm!" hâl!n! kasted!yorum. $"te bu yüzden, bugün farklı se-
beplerden dolayı burada olamayanların da terc!hler!n!, !rades!n! ve gelecek u)unu 
tems!l etme ve onlara yer verme yükümlülü#ümüz bulunmaktadır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Mecl!s!m!z!n tems!l ett!#! bu anlam ve de#er a#ır b!r yük, c!dd! b!r sorumlu-

luktur. Tar!h!n bu Mecl!se yükled!#! m!syona layık olmak herkes!n borcudur. Bu 
m!syona layık olab!lenler !ç!n de en büyük "ere'!r. 

Yüce Mecl!s bu tar!hî sorumlulu#u, özünde b!r ve bütün olan m!llet!m!z!n, 
prat!k hayatta bütün renkler! ve zeng!nl!kler!yle beraber vücut bulması sayes!nde 
yer!ne get!r!r. 

Muasır meden!yet!n s!yas! projes! olan demokras!, bunun yegâne yoludur. 
Demokras! bu yüzden cumhur!yet!m!z!n de#!"mez ve de#!"t!r!lemez n!tel!#! hâl!ne 
gelm!"t!r. Çünkü, m!llet!n d!le gelmes!d!r demokras!, varlı#ını h!ssett!rmes!, bütün 
farklılıklarıyla tems!l ed!lmes! !mkânıdır. Bu !mkânı der!nle"t!rmek, m!llet!m!z!n 
b!rl!#!n!n n!"anes! olan de#erlerle, zeng!nl!#!n!n gösterges! olan farklılıklarını ko-
ruyacak b!r b!ç!mde demokras!y! her düzeyde gel!"t!rmek, Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!n!n ve bütün kurumların, !kt!darın oldu#u kadar muhalefet part!ler!n!n de 
sorumlulu#udur. 

Demokrat!k b!r cumhur!yet!n erdem!, halkı, bütün renkler!yle, sesler!yle ve 
!rades!yle, s!yas! !kt!darın öznes! hâl!ne get!rmekt!r. En yalın hâl!yle, seç!mler bu 
sürec!n ba"ladı#ı ve kes!nt!ye u#ratılmaksızın devam etmes! gereken yegâne yönte-
m!d!r. Dolayısıyla, Parlamentonun çıkardı#ı kanunlar, halkın s!yas! !rades!n! yan-
sıtmaktadır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Modern tems!lî demokras!ler, h!ç ku"kusuz, seçmen ço#unlu#unun terc!h 

ett!#! s!yas! part!ler!n, yönet!m yetk!s!n! kullanması esasına dayanmaktadır. De-
mokras!ler, pol!t!kaları bel!rleme ve uygulama yetk!s!n!n ço#unlu#a a!t oldu#u yö-
net!m b!ç!mler!d!r. Ancak, ço#unlu#un yönet!m yetk!s!n!n sınırsız olmadı#ı da b!r 
gerçekt!r. Bu nedenle modern demokras!ler, aynı zamanda ço#unlu#un !kt!darının 
temel hak ve hürr!yetler! korumak amacıyla sınırlandırıldı#ı, daha da öneml!s!, !k-
t!dar kavramının da bu b!l!nçle tanımlandı#ı anayasal demokras!lerd!r. Tar!h!m!z 
gösterm!"t!r k! bunu b!r an olsun unutanlar, m!llet!n tecessüm etm!" !rades!ne zıt 
"eyler yapmaya kalkanlar, Türk halkının güven!n! kaybetm!"lerd!r. Aslolan, m!lle-
t!n tüm b!rl!k n!"aneler!n!n ve farklılıklarının, varlı#ının ve b!rl!#!n!n korunması, 
d!le gelmes! ve tems!l ed!lmes!d!r. $kt!dar ve muhalefet bu çerçevede anlam ta"ı-
maktadır. 

Bu m!nvalde, dünyanın sayılı ülkeler! arasına g!ren b!r ülken!n vatanda"ı ve 
Türk!ye Cumhur!yet! devlet!n!n Cumhurba"kanı olarak bazı hatırlatmalarda bu-



lunmak, bazen günlük s!yaset!n unutturdu#u gerçekler! söylemek, ben!m görev!m-
d!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Temel meselelerde demokras! hem tems!lî hem de katılımcı yanıyla beraber 

!"lemek zorundadır. Halkımız, her dönemde de#!"!k s!yas! görü"ler! Mecl!se ta-
"ıyarak tems!l!n mümkün oldu#unca zeng!nle"mes! !ç!n üzer!ne dü"en! yapmı"-
tır. Seç!mlere katılım oranları, ba"ka ülkelerle kar"ıla"tırılamayacak kadar yüksek 
olan ülkelerden b!r!y!z. M!llet!m!z, !rades!n! ortaya koyma konusunda hassastır. 
Bu noktada, ülkem!zde demokras!n!n ve s!yaset!n daha !y! !"lemes! ve daha ver!ml! 
olması !ç!n üç öneml! hususa d!kkat çekmek !st!yorum.

Öncel!kle vurgulamak !sted!#!m husus, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde s!-
yas! tems!l!n der!nle"t!r!lmes!n!n ve çe"!tlend!r!lmes!n!n sa#lanmasıdır. Tems!l!n 
der!nle"t!r!lmes! ve çe"!tlend!r!lmes!, kend! !ç!m!zdek! tüm farklılıkları s!yasete 
yansıtacaktır. Ülken!n tüm önde gelen s!yas! akımlarının tems!l ed!lmed!#! b!r 
Mecl!s, eks!k b!r Mecl!s olacaktır. (BDP sıralarından Alkı#lar)

Bu anlamıyla s!yasal !st!krar ve ço#ulcu tems!l b!rb!r!n! dı"lamaz ve dı"lama-
malıdır. Esasen Türk!ye’n!n yakın s!yas! tar!h!ne baktı#ımızda !lerleme ve kalkın-
manın, s!yas! !st!krarın tem!n ed!ld!#! dönemlerde gerçekle"t!#! de b!r vakıadır. 
Tems!lde ço#ulculu#u sürdürürken s!yas! !st!krarın sa#lanması bütün s!yasetç!lere 
dü"en öneml! b!r sorumluluktur.

Olgun b!r demokras! !ç!n altını ç!zmek !sted!#!m !k!nc! öneml! husus, katılı-
mın daha da te"v!k! ve güçlend!r!lmes! meseles!d!r.

Sadece s!yas! part!ler!n de#!l, s!v!l toplum kurulu"ları aracılı#ıyla, toplumun 
tamamının s!yas! süreçlere katılımı, Türk!ye’n!n temel sorunlarının çözümünü ko-
layla"tıracaktır. Ülke gündem!n!n !lk sıralarında yer alan k!ml!k tartı"maları, de-
mokrat!k standartların yükselt!lmes!, yen! anayasa yapılması, d!n devlet ve toplum 
!l!"k!s!ne yönel!k tartı"malar, !kt!dar olsun muhalefet olsun tüm tara%arın, Mecl!s 
dı"ındak! s!yas! part!ler ve s!v!l toplumun tüm unsurlarının da katılımını ve ortak 
b!r anlayı"a varmasını gerekt!rmekted!r.

Demokras!n!n olgunlu#u, ülken!n temel s!yas! meseleler!nde en yüksek dü-
zeyde katılımın te"v!k! ve güçlend!r!lmes! !le yakından !l!"k!l!d!r.

Ancak, bugün geld!#!m!z noktada, demokrat!k s!stem!n kend!n! yen!leme-
s! ve v!zyonunu küresel standartlara yükselteb!lmes! !ç!n s!yasetç!lere dü"en çok 
öneml! b!r görev daha vardır.

Bu görev, s!yaset d!l!n!n yen!lenmes! görev!d!r.
Günümüz sorunlarına, açmazlarına, gel!"meler!ne cevap veremeyen esk! s!ya-

set d!l!n!n, yen!, d!nam!k, ho"görülü b!r s!yaset d!l! !le yer de#!"t!rmes! gere#!, bu-
gün dünya çapında s!yaset b!l!mc!ler!n ve dü"ünce !nsanlarının önemle üzer!nde 
durdu#u gündem maddeler! arasındadır.

Bu yen! s!yaset d!l!n!n kurulab!lmes!ne büyük b!r önem atfed!yorum. Bunun 
sebeb!, s!yaset d!l!n!n mah!yet!n!n sonuçları bel!rlemes!d!r. S!yaset d!l!, yapıcı da 
olab!l!r, yıkıcı da. S!yaset!n aktörler!, kullanmayı terc!h ett!kler! d!l !le ortak b!r an-
layı"ın kurulmasına da h!zmet edeb!l!rler, ayrı"tırıcı olmaya da. Yakın dönem s!yas! 



tar!h!m!z, esk!tt!#!m!z s!yaset d!l!n!n yapıcı olmaktan z!yade çatı"macı oldu#unun 
örnekler!yle doludur.

$"te bu yüzden, en az !lk !k! unsur kadar öneml! olan üçüncü b!r konu da 
bu çatı altında bulunan tüm m!lletvek!ller!n!n bu yen! s!yaset d!l!n!n kurulmasına 
katkıda bulunmalarıdır. Unutmayalım k!, çözüm bekleyen temel meseleler! olan 
b!r ülkey!z. Kullanaca#ımız yen! d!l, d!yalog ortamının olu"masını ve net!cede 
Türk!ye’n!n önem arz eden meseleler!n!n ortak b!r anlayı" !le çözüleb!lmes!n! ko-
layla"tıracaktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bu noktada, hem m!llet!m!ze hem de Türk!ye’y! !zleyen tüm kes!mlere b!r 

konuyu hatırlatma gere#! duyuyorum. Yakın b!r zaman önce yapılan referandum, 
halkın b!zzat gerçekle"t!rd!#! katılımın somut b!r örne#! olmu"tur. Az!z m!llet!-
m!z referanduma yüksek oranda !"t!rak ederek katılım görev!n!, farklı terc!hlerde 
bulunarak da tems!l görev!n! yer!ne get!rm!"t!r. Ertes! güne de y!ne m!llet olma 
"uuru ve güçlü Türk!ye !rades!yle uyanmı"tır. Aynı tutumun s!yaset kültürümüze 
de hâk!m olması gerek!r.

M!llet!m!z, terc!h!ne sunulan pakete farklı cevaplar verm!"t!r. “Evet” d!yenler 
olmu"tur, “hayır” d!yenler olmu"tur ve sandı#a g!tmeyenler olmu"tur. Referan-
dumla m!llet!m!z!n !rades! tecell! etm!"t!r. Mesele, referandum önces!nde k!m!n 
ne ded!#! de#!l, söylenenler!n toplamının m!llet!n sözü ve !rades! oldu#unu b!lmek 
ve bunu m!llî b!r "uur olarak selamlamaktır.

Her demokrat!k ülkede yapılan seç!m ve referandumlarda oldu#u g!b!, b!z!m 
ülkem!zde de s!yas! konularda farklı terc!hler mevcuttur ve olmak zorundadır. 
Aks! halde demokras! olmaz. Farklı bakı" açılarını “kutupla"ma” olarak görmek, 
olgunla"mamı" b!r demokrat!k anlayı"ın tezahürüdür.

Bu farklılıklar, dı"lama, tahk!r etme, yok sayma, kültürel bölünme de#!l, tam 
ters!ne demokrat!k zeng!nl!#!n b!r gösterges! olarak alınmalıdır. Aslolan, referan-
dumda tems!l ed!len tüm kes!mler!n hassas!yetler!ne, kaygılarına, umutlarına, 
beklent!ler!ne cevap vermek ve terc!hler!ne saygı duymaktır. Bu sorumluluk, ba"ta 
!kt!dar olmak üzere, Mecl!ste olan ve olmayan bütün s!yas! part!ler!n sorumlu-
lu#udur. Bu, s!v!l veya resmî tüm kurumlarımızın hassas!yetle üzer!nde durması, 
d!kkat etmes! gereken b!r sorumluluktur.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Hassas oldu#um b!r ba"ka konuya daha de#!nmek !st!yorum: Olgun demok-

ras!ler, kültürler!yle beraber gel!r. Dünyanın en yetk!n demokrat!k kurumlarını 
dah! kursanız, onlara e"l!k eden, onları mümkün kılan ve de#erler!n! artıran b!r 
kültür gel!"t!remezsen!z, o demokras!ler!n kalıcı b!r ehemm!yet! ve de#er! yoktur. 
&üphes!z demokras! sadece seç!mlerden !baret de#!ld!r. Demokras!, b!r "ek!l mese-
les! oldu#u kadar, b!r !çer!k meseles!d!r aynı zamanda. Ku"kusuz demokrat!k süreç 
seç!mlerle ba"lar, halkın terc!hler!ne saygı duymakla ba"lar ve oradan !t!baren, o 
seç!mler! a"an v!zyon, !rade ve kurumlarla beraber, demokras!m!z gen!"leyerek ve 
der!nle"erek yoluna devam eder. Bu yolda, açıktır k!, henüz kated!lecek çok mesa-
fem!z var.



Yetk!n b!r demokrat!k kültür ve uzla"ı ahlakını gel!"t!rmek sadece s!yasetç!le-
re dü"en b!r görev olarak da görülmemel!d!r. Bu konuda, yasama, yargı ve yürüt-
men!n ve tüm devlet kurumlarının, s!v!l toplumun, bürokras!n!n sorumlulu#u da 
bulunmaktadır. 

$"te bu çerçevede, son referandumun en öneml! kazanımı, ku"kusuz, m!lle-
t!n kend! seçt!#! tems!lc!ler! tarafından hazırlanmı" b!r de#!"!kl!#!n, m!llet!n b!zzat 
kend!s! tarafından onaylanmı" olmasıdır. Ancak bu de#!"!kl!kler, öneml! olmakla 
beraber, yeterl! de#!ld!r. Yen! b!r anayasanın, tamamen s!v!l b!r !rade tarafından 
hazırlanması !ht!yacı bugün çok açıktır. Anayasa konusuna, konu"mamın en son 
kısmında tekrar de#!nece#!m.

Son dönem, ülkem!zde halk !rades!n!n, kend! terc!hler!n! d!kkate almayan 
ve demokras! dı"ı yöntemlere tevessül eden odaklara kar"ı daha b!l!nçl! duru"una 
tanıklık etm!"t!r. Bu öneml! b!r gel!"med!r. M!llet!n bu çatı altındak! tems!lc!ler!, 
demokrat!k düzen ve !lkeler çerçeves!nde m!llet!n !rades!n!n tecell!s! konusunda 
çok d!kkatl! olmalı ve m!llet!n ses!n! bastıracak, !rades!n! askıya alacak g!r!"!m-
lere kar"ı durmalıdır. Demokras!m!z üzer!nde her zaman tehd!t te"k!l etm!" olan 
demokras! kar"ıtı plan ve programlara m!llet adına Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
tek b!r ses olarak kar"ı çıkmalıdır. Bu çatı altında, bu !raden!n varlı#ından ku"kum 
yoktur.

Açık toplumun, basın hürr!yet!n!n oldu#u b!r ülkede yanlı"lar h!çb!r zaman 
saklanamaz. Anayasa ve kanunlarla ver!len görevler! dı"ına ta"anlar söz konusu 
oldu#unda, bütün kurumlarımızın, bunlara derhâl müdahale etmeler! gerek!r. Bu 
t!p b!reysel ve mevz! durumlar ortaya çıktı#ında !se, bunların !st!smar ed!lmes!, 
bunlar üzer!nden kurumlara yönel!k b!l!nçl! veya b!l!nçs!z yıpratıcı tavırlar alın-
ması b!r ba"ka büyük yanlı"tır ve ülkem!ze çok büyük zarar ver!r. Söz konusu olan 
güvenl!k güçler! !se, onların yıpratılmasının sonuçları daha da vah!m olur. Bu ko-
nuda herkes!n d!kkat!n! çekmek !ster!m. 

Ancak bu çerçevede öneml! b!r husus üzer!nde özell!kle durmayı gerekl! gö-
rüyorum.

Ger!de bıraktı#ımız sürece baktı#ımızda en sert tartı"maların yargının taraf-
sızlı#ı ve ba#ımsızlı#ı etrafında sürdürülmü" oldu#unu ve bu konuda b!r sa%a"-
manın ortaya çıktı#ını gördük. Bu tartı"ma ortamının en büyük r!sk!, “mülkün 
temel!” oldu#una !nandı#ımız “adalet”!n !"ley!"!nde küçük de olsa b!r sapma veya 
aksamanın ortaya çıkma !ht!mal!d!r. Bu !ht!mal!, herkes tarafından fazlasıyla c!d-
d!ye alınması gereken b!r tehl!ke olarak gördü#ümü bel!rtmek !st!yorum. 

Bu konudak! hassas!yet, hükûmet edenlerden, muhalefetten ve genel olarak 
bütün s!yasetç!lerden beklend!#! g!b!, tarafsızlı#ını ve adalet konusundak! t!t!zl!-
#!n! beyanları ve tutumlarıyla da göstermek zorunda kalan yargı mensuplarından 
da beklenmekted!r. 

$nanıyorum k!, bu süreçte b!rey olarak hang! tara'a yer almı" olurlarsa olsun-
lar, bütün yargı mensupları, hukukun üstünlü#üne ve adalete olan ba#lılıklarını 
yen!den ku"anarak !"ler!n! en ad!l ve tarafsız "ek!lde yapmaya devam edeceklerd!r. 
Bundan "üphem yoktur. 

Ayrıca, geçm!" tartı"maların en hararetl! konularından b!r!n! te"k!l eden “yar-
gı ba#ımsızlı#ı” meseles!n!n, sadece b!r yasal statü sorunu olmayıp, en az “taraf-



sızlık” kadar !çselle"t!r!lmes! gereken b!r tutum ve duru", en öneml!s! de m!llete 
ba#lılı#ın n!"anes! olan v!cdan meseles! oldu#una !nanıyorum. 

D!#er tara'an, bütün vatanda"larımızın yargı s!stem!n!n !"ley!"! !le !lg!l! ortak 
sorunları ve talepler!ne de de#!nmey! gerekl! görüyorum. 

Yargının !" yükünün fazlalı#ı ve bunun adalet!n tecell!s!nde yol açtı#ı gec!k-
meler, bütün vatanda"larımızı etk!leyen en öneml! sorunlar arasında yer almakta-
dır. 

Yargılama sürec!ndek! gec!kmeler!n, sebeb! ne olursa olsun, tutuklulu#u f!!lî 
b!r mahkûm!yet durumuna dönü"türmemes! gerek!r. Bu tür aksaklıkların düzelt!l-
mes! ve “geç tecell! eden adalet!n adalets!zl!kten farkı olmadı#ı” anlayı"ı !le gerekl! 
yasal düzenlemeler!n en kısa zamanda hayata geç!r!lmes! büyük önem ta"ımakta-
dır. 

Bu sorunun sadece b!r yasal düzenleme konusu olmadı#ı, adalet mekan!zma-
larının etk!nl!#!n!n artırılmasının da gerekl! oldu#u ve bu görev!n de b!zzat yargı 
s!stem!ne dü"tü#ü açıktır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Bugünün Türk!ye’s!nde temel bazı konuları b!rb!r!m!z! anlamaya çalı"arak ve 

olgunlukla tartı"mamız gerekt!#!ne !nanıyorum. D!n, b!rey, toplum ve devlet !l!"-
k!s!, s!yaset!n s!v!lle"mes! ve demokrat!k ço#ulculu#un korunması son yıllarda en 
fazla tartı"ılan temel konular arasında yer almaktadır. 

&u an saydı#ım ve sayamadı#ım bütün konularda b!r ortak anlayı" !n"a etmek 
!lg!l! tüm tara%arın sorumlulu#udur. S!yas! tar!h!m!z ve tecrübem!z bu konularda 
muhtemel b!r eks!kl!#! g!derecek güçted!r. 

Ortak paydamız, daha fazla demokras!, daha fazla s!yaset ve ço#ulculuktur. 
Bunun dı"ında kalan tüm yollar tükenm!"t!r, b!tm!"t!r. 

Açık ve net b!r b!ç!mde !fade etmek gerek!rse, dünkü sorunlarımız zamanında 
çözülmed!#! !ç!n bugüne dek büyüyerek gelm!"t!r. Aynı "ek!lde, bugün çözemez-
sek, bunlar yarına m!ras kalacak ve çözümler! de g!derek zorla"acaktır. Bu ba#lam-
da, demokras!m!z!n sürekl! gel!"t!r!lmes!, reformların kes!nt!s!z sürmes! elzemd!r. 
Unutmayalım k!, bu süreç, ülkem!z! her bakımdan daha güçlü hâle get!recekt!r. 

Bu sorunların, cesaretle çözülmes! yer!ne s!yaseten kullanılmasının !ler!de 
b!ze çok büyük mal!yetler get!rece#!n! b!r kez daha hatırlatmak !ster!m. Bunun 
!ç!n, bu meseleler! göz ardı etmeden büyük b!r sorumluluk b!l!nc! ve sam!m!yet 
!ç!nde çözümlenmes! !ç!n çaba göstermem!z gerek!r. Ülkem!z!n artık bu sorun-
larla daha fazla !ç !çe ya"amasının k!mseye h!çb!r faydasının olmadı#ını görmek 
mecbur!yet!ndey!z. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Hep!m!z !y! b!l!yoruz k!, m!llet!m!z!n sa#duyusu ve devlet!m!z!n s!yas! aklı ve 

tecrübes! bu büyük sorunları çözeb!lecek kapas!teye sah!pt!r. 
Gündem!m!zde yer alan temel b!r sorun, tüm d!#erler!nden ba#ımsız olarak 

kend!ne özgü d!nam!klere sah!pt!r. O yüzden ayrı b!r ba"lık altında de#erlend!r-
mey! uygun görüyorum. 



Uzun yılların b!r real!tes! olan demokrat!k standartlarımızın yeters!zl!#!nden 
kaynaklanan Kürt sorununu, bölücü terörden ayrı"tırarak çözmem!z gerekmekte-
d!r. Bu konuda ya"anan acı tecrübeler, yapılan fedakârlıklar, çek!len acılar, konu 
hakkında konu"urken bo#azımızın dü#ümlenmes!ne yol açıyor. Bu sorun, bugün 
ne yazık k! terörle !ç !çe geçm!" b!r vaz!yetted!r. Görev!m!z, bu noktada, m!llet!m!-
z!n feraset!ne güvenerek sa#duyulu davranmak ve makul b!r çözüm !ç!n terörden 
kaynaklanan !le terörle !rt!batsız konuları b!rb!r!nden ayırmaktır.

Ya"anan onca acıya ra#men, m!llet!m!z!n b!r bütün olarak sa#duyusu, s!ya-
s! part!ler!m!z!n ve s!v!l toplum kurulu"larımızın olgun tutumları sayes!nde, bazı 
olumsuzluklara ra#men y!ne de büyük mesafeler katetm!" durumdayız.

Bu konudak! temel yakla"ım, terörle mücadele ve demokrat!k sorunları b!r-
b!r!nden ayırmak konusunda hassas olunmasıdır. Artık terörle mücadele olayın 
yegâne boyutu olarak görülmemekted!r. Bu konuda güvenl!k güçler!m!z sorunun 
güvenl!k boyutunun gere#!n! yapab!lecek maks!mum kapas!teye sah!pt!r. Terörde 
ısrar edenler, h!çb!r "ek!lde amaçlarına ula"amayacaklardır; bu artık herkes tara-
fından anla"ılmı"tır. Güvenl!k güçler!m!z!n etk!s! ve gücü yanında, yüce Mecl!s ve 
demokrat!k düzen!m!z terörün önündek! en büyük engeld!r.

Ba"ta "eh!t ve gaz!ler!m!z olmak üzere, terörle mücadelede büyük fedakârlık 
gösteren bütün güvenl!k güçler!m!z! bu ves!leyle b!r kez daha m!nnet ve "ükranla 
anıyorum.

Hang! "ek!lde tar!f edersen!z ed!n, bu sorunun güvenl!k boyutu yanında tar!hî 
boyutları var; demokrat!k, sosyal, kültürel, ekonom!k ve d!#er boyutları var. Yanlı" 
uygulamalardan kaynaklanan kırgınlıklar, küskünlükler ve "üpheler var.

Bugün geld!#!m!z noktada, “Sorun var mıdır yok mudur?”, “Adı ya da sını%an-
dırılması nasıl olacak?” d!ye tartı"mak yer!ne, s!v!l b!r !rade gel!"t!rerek, yanlı"lık-
larla yüzle"mem!z ve sorunu, temel prens!pler etrafında b!rle"erek, demokrat!k b!r 
zem!nde çözmem!z gerekmekted!r.

S!yasete ve s!yaset kurumuna dü"en, stratej!k b!r v!zyonla konuya yakla"mak 
ve memleket!n bütünlü#ünü, !nsanlarımızın selamet!n! hede%eyen çözümler üret-
mekt!r. 

Konuyu fazla uzatacak de#!l!m, bunun yer!ne, hep!m!z!n üzer!nde !tt!fak et-
mes! gereken bazı hususları bel!rtmekle yet!nece#!m. Öncel!kle, güvenl!k güçle-
r!m!ze ve vatanda"larımıza yönelt!len tek b!r s!lah b!le oldu#u müddetçe bunun 
cevabı en sert "ek!lde ver!lecekt!r. 

Sorunun demokrat!kle"meyle !lg!l! boyutunun muhatabı da çözüm zem!n! de 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!d!r. 

Toplumun bütün farklı kes!mler!, s!v!l toplum kurulu"ları, dernekler, s!yas! 
gruplar ve me"ru tüm muhataplar, sıfatlarına ve k!ml!kler!ne bakılmaksızın dâh!l 
ed!lerek gen!" kapsamlı b!r sorun çözme yöntem! gel!"t!r!lmel!d!r. Daha fazla de-
mokras!, daha fazla ço#ulculuk s!yas! sorunların çözüm yöntem!d!r.

Devlet!n b!rl!#! ve bütünlü#ü, temel s!yas! perspekt!f!m!z ve tartı"maya açık 
olmayan !lkem!zd!r. Çare, etn!k odaklı s!yaset d!l! de#!l daha fazla demokras!d!r.

B!r noktayı tekrar net b!r "ek!lde !fade etmek !st!yorum. Sorunların çözümünü 
ertelersek gelecek nes!ller! çok daha çetref!ll! b!r sorunlar yuma#ıyla kar"ı kar"ıya 



bırakırız. Türk!ye Cumhur!yet!’n!n Cumhurba"kanı olarak konuyu tüm yönler!yle, 
tüm detaylarıyla, tüm arka planlarıyla b!lerek konu"uyorum. Bu sorunu büyük b!r 
kararlılıkla b!z çözmel!y!z. Gücümüzün, potans!yel!m!z!n, beraberl!#!m!z!n de#e-
r!n! h!çb!r zaman unutmayalım. Farklılıklarımızdan korkulan dönemler! ger!de 
bıraktık. Uzla"manın yolunun zorlamadan geçt!#!ne de artık !nanmıyoruz. Bu top-
raklara ve tar!h!m!ze duydu#umuz der!n sevg! ve ba#lılık, b!rl!kte olu"turaca#ımız 
mutlu ve müre*eh gelece#e olan güven!m!z b!z! b!rb!r!m!ze daha çok kenetleye-
cekt!r. (AK PART! sıralarından Alkı#lar) 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Halkının mutlu ve güvende oldu#u b!r dünya ülkes! hâl!ne gelmen!n en önem-

l! ko"ullarından b!r! de güçlü b!r ekonom!ye sah!p olmaktır. Reformcu, gerçekç! ve 
!lkel! b!r ekonom! pol!t!kası ba"arılı b!r ekonom!k performans !ç!n elzemd!r. Türk!-
ye, !st!krar programlarıyla !ler!s!n! göreb!len ve yöneteb!len b!r v!zyon !n"a etmek 
zorundadır. Unutmayalım k! güçlü, sürdürüleb!l!r, sa#lıklı b!r ekonom! ülkem!z!n 
b!r!nc! öncel!kler!ndend!r. Ekonom!s! sa#lam olmayan, gelecek vadetmeyen b!r ül-
kede !st!krar sa#lanamaz. Ancak "u da unutulmamalıdır k! sa#lıklı b!r ekonom!, 
sa#lıklı b!r sosyal s!stem, !"leyen demokrat!k kurumlar ve ça#da" b!r hukuk s!stem! 
!le el ele g!deb!l!r. 

Çe"!tl! ves!lelerle !fade ett!#!m g!b!, ekonom!m!z!n her yıl kayda de#er b!r bü-
yüme performansı göstermes!n!n gerekl! oldu#u tartı"ılamaz, ancak ülkem!z !ç!n 
bu büyüme trend!n!n sürdürüleb!l!rl!#!n! sa#lamanın temel "artlarından b!r!n!n 
mal! d!s!pl!n anlayı"ından tav!z ver!lmemes! oldu#u da açıktır. 

Ekonom!de kaynak-!ht!yaç denges!n! sa#lamanın kalıcı b!r güven ve !st!krar 
ortamının tes!s!ne ba#lı oldu#u dü"ünüldü#ünde, Hükûmet!n bu konuda kararlı 
davranmasının önem! daha da artar. Bütün yatırım ve tüket!m kararlarının ve d!-
#er ekonom!k davranı"ların mal! d!s!pl!n algısından do#rudan etk!lend!#! açıktır. 
Bu nedenle, mal! d!s!pl!ne ver!len önem, aslında ekonom!ye yen! ve sürekl! kaynak 
g!r!"!n!n ve büyümen!n f!nansmanının güvences! olarak görülmel! ve önemsen-
mel!d!r. Bu konuya gerekl! önem!n ver!ld!#!n!n b!l!nmes!, ayrıca ekonom!n!n ge-
lece#!ne yönel!k olumlu beklent!ler! canlandırarak ekonom!k b!r!mler!n üret!m, 
yatırım ve tüket!m kararlarını daha cesaretle vermeler!n! sa#layacaktır. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Küresel kr!z!n bütün öngörüler! a"an "!ddet! ve der!nl!#! !st!snasız bütün ül-

keler! etk!lem!"t!r. N!tek!m Türk!ye de yıllar sonra !lk defa 2009 yılında negat!f 
büyüme ya"amı"tır. Büyük kr!z! tet!kleyen ve "!ddet!n! artıran ana faktörün f!nans 
sektöründek! denges!zl!kler oldu#unu b!l!yoruz. Türk!ye, geçm!"te büyük mal!yet-
ler ödeyerek ya"adı#ı benzer tecrübeden ders çıkarab!lmey! ba"armı" b!r ülked!r. 
Bu durum, ülkem!z!n, f!nans sektörü küresel kr!zden etk!lenmeyen nad!r ülkeler 
arasında yer almasını sa#lamı" ve uluslararası ekonom! çevreler!nde öneml! b!r ba-
"arı olarak takd!rle kar"ılanmı"tır. Bu ba"arı, ekonom!m!z!n kr!zden en az hasarla 
ve en hızlı "ek!lde çıkmasını sa#layan, hatta ülkem!z! kr!z sonrası yüksel!"e geçme-
s! beklenen ekonom!ler arasında ön sıralara oturtan b!r etk! yaratmı"tır. N!tek!m, 
bu yılın !lk yarısında Türk ekonom!s!n!n yakla"ık yüzde 11’l!k büyüme oranı !le 
OECD ülkeler! arasında en hızlı büyüyen ekonom! olması takd!r ed!lmes! gereken 
b!r ba"arıdır. (AK PART! sıralarından Alkı#lar) 



Bu ba"arının sa#lanmasına katkı yapan kurumsal altyapının düzenleme ve 
gözetleme s!stem! !le objekt!f karar süreçler!n!n t!t!zl!kle korunması ve gel!"t!r!l-
mes! ba"arının sürdürüleb!l!rl!#! açısından büyük önem ta"ımaktadır. 

Kr!z sürec!n!n tüket!m ve talep e#!l!mler!n! a"a#ıya do#ru çeken kaçınılmaz 
sonucu b!ld!#!n!z g!b! en çok !st!hdam göstergeler!n! olumsuz b!ç!mde etk!lem!"t!r. 
Ancak memnun!yetle görüyoruz k! alınan tedb!rler sayes!nde ekonom!n!n yen!den 
!st!krarlı b!r büyüme trend!ne g!rmes! !st!hdam üzer!nde de olumlu etk!ler!n! gös-
termeye ba"lamı"tır. 

Bu noktada, toplumsal !st!krarın ve esenl!#!n sa#lanması yönünden öneml! 
gördü#üm b!r hususu da vurgulamadan geçemeyece#!m. Son yıllarda ekonom!n!n 
!ç!nden geçt!#! yapısal dönü"üm sürec!n!n bell! sosyoekonom!k kes!mler!n n!s-
p! durumu üzer!nde b!rçok olumsuz etk!ler yaptı#ı b!l!nmekted!r. Bu çerçevede, 
küçük üret!c!, tüccar, esnaf, zanaatkâr ve benzer! geç!ml!k ekonom!k ün!telerden 
olu"an sosyoekonom!k yapının sancılı b!r de#!"!m sürec!nden geçmes!n!n bütün 
!lg!l!ler ve sorumlular tarafından önemsenmes! gerekt!#!ne !nanıyorum. Bugünün 
gel!"m!" ülkeler!nde çok zaman önce gerçekle"m!" olan bu dönü"üm sürec!n!n ül-
kem!zde bell! b!r gec!kme !le ya"andı#ını görüyoruz. 

Sayın Ba"kan,
Hükûmet!n s!yas! sorumlulu#u altında olu"turulan ve uygulanan ekonom! 

pol!t!kalarının muhtel!f ekonom!k kes!mler ve sektörler tarafından farklı de#er-
lend!rme ve tartı"malara konu olması çok do#aldır. Ekonom! yönet!m!n!n görev!-
n!n bu tartı"ma ve ele"t!r!ler! önemsemek ve d!kkate almakla b!rl!kte ekonom!n!n 
temel denges!n! ve mal! d!s!pl!n! gözeterek selekt!f pol!t!kalar tasarlamak oldu#u 
a"!kârdır. Sektör tems!lc!ler!n!n de bu duyarlılı#ı d!kkate alarak öner!ler!n! olu"-
turmaları ve tak!p etmeler!, ayrıca kend! !çler!nde ver!ml!l!k artırıcı ve rekabet 
gücünü yükselt!c! önlemler üzer!nde de kafa yormaları, ekonom!n!n genel sa#lı#ı 
açısından büyük önem ta"ımaktadır.

Son yıllarda b!l!msel ve sına! ARGE çalı"malarına ver!len önem çerçeves!nde 
c!dd! kaynaklar ayrıldı#ını memnun!yetle mü"ahede ed!yorum. Bu kaynakların 
düzenl! b!r "ek!lde artırılması ve !y! planlanarak da#ıtılması büyük önem ta"ımak-
tadır. Z!ra, bugün ba"latılan çalı"maların meyveler! ancak orta ve uzun vadede alı-
nab!lecekt!r.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye’n!n artan s!yas! ve ekonom!k gücü !le !lerleyen demokrat!k standart-

larına paralel olarak uluslararası alandak! !t!bar, nüfuz ve kab!l!yetler! de yüksel-
mekted!r. Geçen ha'a New York’ta B!rle"m!" M!lletler 65’!nc! Genel Kurulu ves!-
les!yle yaptı#ımız pek çok faal!yet ve temas, do#rusu bu gerçe#! en çarpıcı "ek!lde 
tey!t etm!"t!r. Bu meyanda, 23 Eylül günü Ba"kanlık ett!#!m B!rle"m!" M!lletler 
Güvenl!k Konsey! Z!rve Toplantısını d!kkat!n!ze sunmak !st!yorum: Türk!ye’n!n 
ça#rısıyla toplanan ve ben!m yönett!#!m z!rve B!rle"m!" M!lletler!n altmı" be" yılık 
tar!h!nde 6’ncı z!rve olmu"tur.

Dı" pol!t!ka alanında ya"anan bu c!dd! ve anlamlı sıçramanın altında, 
Türk!ye’n!n de#!"en dünyanın yen! d!nam!kler!n! do#ru okuması, tar!hî tecrübes! 
ve jeostratej!k avantajları !le artan !mkân ve kab!l!yetler!n! akt!f, yapıcı ve gerçekç! 
pol!t!ka ve !n!s!yat!%ere dönü"türmes! yatmaktadır.



Dı" pol!t!ka, aynı zamanda rasyonel davranmayı, makul ve ölçüleb!l!r r!skler! 
d!kkate alarak atak olmayı da gerekt!ren b!r alandır. Bu nedenle, tüm zorluklarına 
ra#men Türk!ye’n!n, gerek bölges!nde gerek dünyada ortaya çıkan sorunların çö-
zümüne katkıda bulunmak !stemes! tab!!d!r. 

Ülkem!z!n üye oldu#u pek çok bölgesel ve küresel örgüt !le tes!s ett!#! stra-
tej!k ortaklıklar Türk!ye’y! dünya !le entegre olmu", gen!" !l!"k!ler a#ı kurmu" b!r 
ülke hâl!ne get!rm!"t!r. Bu yen! kab!l!yet sayes!nde Türk!ye, sadece bölgesel m!syon 
ve sorumluluklarını yer!ne get!ren b!r ülke de#!l, aynı zamanda !nsanlı#ın ortak 
sorunlarının çözümünde el!n! ta"ın altına koyan b!r devlet olarak da takd!r gör-
mekted!r.

Söz konusu küresel sorumluluk b!l!nc!m!z!n b!r ba"ka gösterges! !se, d!#erle-
r!ne !laveten, Afr!ka ülkeler! ve en az gel!"m!" ülkelerle olan münasebetler!m!zde 
yakalanan !vmed!r. Ba"ta tüm kom"ularımız olmak üzere yakın çevrem!zle !l!"k!-
ler!m!z! her alanda gel!"t!rmek dı" pol!t!kamızın temel unsurlarından b!r! hâl!ne 
gelm!"t!r. Ayrıca, ba"ta Amer!ka B!rle"!k Devletler! olmak üzere tüm müttef!kler!-
m!zle !l!"k!ler!m!ze büyük de#er verd!#!m!z!n b!l!nmes!n! de !ster!m.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ülkem!z! ve m!llet!m!z! yakından !lg!lend!ren öneml! dı" pol!t!ka konuların-

dak! görü" ve temenn!ler!m! kayda geç!rmek ba#lamında !lk olarak Avrupa B!rl!#! 
!le !l!"k!ler!m!ze de#!nmek !st!yorum. 

Ülkem!z!n Batı’ya yönel!m! nes!ller üstü b!r pol!t!ka olup köklü b!r tar!hî 
geçm!"! ve esaslı b!r stratej!k gerekçes! vardır. Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne üyel!k 
hedef! !"te bu tar!hî temel üzer!ne b!na ed!len stratej!k b!r terc!ht!r. Avrupa B!rl!-
#! !le !l!"k!ler!m!zde ya"anan sıkıntılar konusunda Avrupa B!rl!#!n!n tutumundan 
kaynaklanan ele"t!r!ler!m! açık sözlülükle çe"!tl! Avrupa ba"kentler!nde d!le get!r-
d!#!m !ç!n burada tekrarlamayaca#ım. Burada kend! yapacaklarımıza odaklanmak 
!st!yorum.

Bu süreçte karamsarlık ve yılgınlı#a dü"meden yolumuza devam etmel!, ülke-
m!z ve m!llet!m!z!n hayrına olan tüm reformları gerçekle"t!rmel!y!z. 

S!zlere tavs!yem, Avrupa B!rl!#! katılım sürec! çerçeves!nde öncel!kl! çıkarıl-
ması gereken yasaların d!#er yasa çalı"malarından ayrılarak daha süratl! b!r "ek!l-
de, el b!rl!#!yle Mecl!sten geç!r!lmes!n!n yollarının bulunmasıdır. Bugüne kadar 
yaptı#ımız pek çok reformun ülkem!ze nasıl b!r d!nam!zm ve avantaj sa#ladı#ını 
en !y! s!zler b!lmektes!n!z. 

Elbette, bu tek tara%ı b!r süreç de#!ld!r. B!rl!#!n de ahdî yükümlülükler!n! 
!ved!l!kle ve eks!ks!z yer!ne get!rmes!ne yönel!k haklı beklent!ler!m!z ısrarla tak!p 
ed!lmel! ve muhataplarımıza hatırlatılmalıdır. 

D!#er yandan, yakın bölgem!zde cereyan eden öneml! gel!"melere kayıtsız ka-
lamayız. Ulusal güvenl!k ve çıkarlarımızı do#rudan !lg!lend!ren ve halklarıyla yakın 
soyda"lık, akrabalık, karde"l!k ve dostluk ba#larımız bulunan bu bölgelere sırtımızı 
dönemey!z. B!lak!s, m!llet!m!z!n sam!m! beklent!s! ve tar!hî sorumlulu#umuz, bu 
gen!" co#rafyada akt!f ve yapıcı pol!t!kalar !zlemem!z! zorunlu kılmaktadır. 

Bu ba#lamda, b!z! en z!yade üzen bölgesel meseleler!n ba"ında Orta Do#u’da 
barı"ın hâlâ tes!s ed!lememes! gelmekted!r. Orta Do#u’da kalıcı barı"ın tes!s!, dün-



yada barı" !ç!nde !st!krarlı b!r gelece#!n sa#lanmasının anahtarıdır. Bölgen!n barı"a 
kavu"amamı" olması, maalesef, dünyanın d!#er bölgeler!nde de vah!m ve olumsuz 
stratej!k sonuçlara kaynak te"k!l etmekted!r. 

Orta Do#u’da kapsamlı barı"a ula"ılması !ç!n her türlü çabayı destekled!#!-
m!z! bel!rtmek !ster!m. F!l!st!n !le $sra!l arasında ba"layan do#rudan görü"meler 
!ht!yatlı b!r !y!mserl!k olu"turmu"tur. Müzakereler!n selamet!n! $sra!l’!n yerle"!m 
faal!yetler!n! durdurup durdurmayaca#ı bel!rleyecekt!r. 

Uluslararası gündem! me"gul eden öneml! konulardan b!r d!#er! !se $ran’ın 
nükleer programına !l!"k!n gel!"melerd!r. Sorunun, Uluslararası Atom Enerj!s! 
Ajansı ve Nükleer S!lahların Yayılmasının Önlenmes! Antla"ması yükümlülükle-
r!ne uygun b!r "ek!lde çözülmes!n! arzu ed!yoruz. Bununla b!rl!kte $ran’ın nükleer 
enerj!s!n!n barı"çıl amaçlarla kullanım hakkına saygı göster!lmes!n! de bekl!yo-
ruz. 

$ran’ın nükleer programı etrafındak! sorunun çözülmes! yönünde serg!led!-
#!m!z çabalarda 1990 yılından ber! Irak’ta ya"anan olayların ülkem!z !ç!n get!rd!#! 
mal!yetler! hep hatırda tutuyoruz. Benzer b!r kötü tecrübey!, b!r kez daha, do#u sı-
nırlarımızda ya"amak !stem!yoruz. Müttef!kler!m!z!n ve uluslararası cam!anın bu 
hassas!yet!m!z! anlayı"la kar"ılaması gerekt!#!n! dü"ünüyorum. Türk!ye, müttef!k-
ler! arasında bu sorunun çözümüne katkı sa#lama kapas!tes!ne sah!p tek ülked!r. 
Çabalarımız d!plomat!k çözüme "ans tanımaktadır. Bunun takd!r ed!lmes!n! de 
bekl!yoruz.

Ülkem!z, Irak’tan Afgan!stan’a, Balkanlardan Ka)aslara kadar ba#ları bulu-
nan gen!" co#rafyada barı" ve !st!krarın sa#lanmasına, !" b!rl!#! atmosfer! olu"tu-
rarak bölgede bulunan tüm halkların refah ve mutlulu#una katkıda bulunmaya 
çalı"maktadır. Bu, b!z!m bölgesel temel pol!t!ka anlayı"ımızdır. 

Bu çerçevede, b!r yandan tüm kes!mler!n! kucakladı#ımız Irak’ta yen! 
hükûmet kurma çalı"malarına katkıda bulunurken, d!#er yandan Belgrat’a yaptı-
#ım tar!hî z!yaretle ba"layan süreç, Balkanlarda yen! b!r yakınla"ma ve çözüm orta-
mına zem!n olu"turmu"tur. Balkan ülkeler!yle ba"layan üçlü d!yalog mekan!zmala-
rı bu yen! anlayı"ın somut b!r tezahürüdür. Yapıcı ve sonuç odaklı g!r!"!mler!m!ze 
Afgan!stan ve Pak!stan’la b!rl!kte düzenlemekte oldu#umuz üçlü z!rveler! de !lave 
etmek yer!nde olacaktır.

Öte yandan, Ka)aslardak! defacto durum k!msen!n menfaat!ne de#!ld!r. Bu 
nedenle Türk!ye, Azerbaycan ve Ermen!stan arasındak! mevcut sorunları ad!l b!r 
çözüme ula"tırma noktasındak! !radem!z! devam ett!rmel!y!z.

Cumhurba"kanı olarak çok önem verd!#!m b!r ba"ka husus !se, karde" Türk 
devletler! arasındak! münasebetler!n her açıdan gel!"t!r!lmes! ve der!nle"t!r!lmes! 
olmu"tur. Bu !st!kamette geçen ay $stanbul’da yapılan Türk D!l! Konu"an Ülkeler 
Devlet Ba"kanları Z!rves!’nde 18 yıllık b!r rüya gerçek olmu"tur. Geçen yıl Nahç!-
van Z!rves!’nde alınan karar do#rultusunda Türk $"b!rl!#! Konsey! kurulmu"tur. 
Merkez! $stanbul’da olacak Konsey’!n, karde" Türk Cumhur!yetler! arasındak! 
!" b!rl!#!n!n kurumsalla"tırılması bakımından öneml! b!r k!lometre ta"ı oldu#u 
a"!kârdır. 



M!llî davamız olan Kıbrıs meseles!nde kalıcı b!r çözümün sa#lanması konu-
sunda !radem!z tamdır. Bu konuda Cumhurba"kanı Sayın Mehmet Al! Talat tarafın-
dan ba"latılan ve "!md! Cumhurba"kanı Sayın Derv!" Ero#lu tarafından sam!m!yet 
ve sebatla devam ett!r!len müzakereler! sonuna kadar destekl!yoruz. Müzakereler 
ve çözüm konusunda aynı !y! n!yet ve kararlılı#ı kar"ı tara'an da bekl!yoruz.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
So#uk sava"ın sona ermes!n!n ardından b!r türlü dengeye ula"amayan ulus-

lararası s!stem!n, 21’!nc! yüzyılın !lk çeyre#!nde, Amer!ka B!rle"!k Devletler! l!-
derl!#!nde, Avrupa B!rl!#!, Rusya, Ç!n, H!nd!stan ve Brez!lya g!b! büyük güçler!n 
uyumuna dayanan b!r düzene do#ru evr!lmes! kuvvetle muhtemeld!r.

B!nlerce yıllık devlet gelene#!ne ve büyük !mparatorlukların tecrübe, hafıza 
ve re%eks m!rasına sah!p Türk m!llet!, bu yen! uluslararası düzende hak ett!#! yer! 
alacaktır. Zeng!n !nsan kayna#ımız, gel!"en ekonom!k gücümüz, köklü kültürü-
müz ve demokras!m!z!n erdemler! bu süreçte temel !t!c! gücümüz olacaktır.

Bu amaca ula"mak !ç!n önümüzdek! on-on be" yıllık süreçte, b!l!msel, tek-
noloj!k, askerî ve ekonom!k açıdan c!dd! b!r yakalama ve öne geçme çabası !ç!ne 
g!rmel! ve toplum olarak bu hedef etrafında kenetlenmel!y!z.

Gerekl! !rade, az!m, v!zyon ve cesaret! gösterd!#!m!z takd!rde Türk!ye’n!n, 
yen! dünya düzen!nde de#!"!m! tak!p eden de#!l, talep eden ve "ek!llenmes!ne kat-
kıda bulunan b!r ülke olaca#ına !nancım tamdır.

Sayın Ba"kan,
Türk!ye’n!n uluslararası arenadak! mevcut durumuna !l!"k!n bu de#erlend!r-

mem! sona erd!rmeden, b!r gözlem!m! de s!zlerle kısaca payla"mak !st!yorum. Yurt 
dı"ına her çıkı"ta Türk!ye’n!n dı"arıda kazandı#ı !t!bar ve a#ırlı#ı gördükçe gurur-
lanıyorum. Ama ne yazık k! Türk!ye’ye döndü#üm zaman, dı" dünyada kazandı#ı-
mız bu a#ırlı#ın !çer!de yeter! kadar fark ed!lmemes!ne de üzülüyorum. Daha önce 
de söyled!m, gücümüzün, potans!yel!m!z!n, b!rl!k ve beraberl!#!m!z!n ülkem!ze 
yarataca#ı katma de#er!n b!l!nc!nde olmalıyız. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Konu"mamın ba"ında yen! yasama yılının son derece anlamlı ve öneml! b!r 

döneme denk geld!#!n! söylem!"t!m. Bu anlama ve öneme b!naen Yüce Mecl!s!n, 
seç!m atmosfer!nden etk!lenmeden gündem!ndek! reform çalı"malarını tüm ka-
rarlılı#ı !le sürdürmes! öneml!d!r. Önümüzde t!caret yasalarından AB uyum yasa-
larına, adalet reformlarından usul yasalarına kadar pek çok öneml! gündem mad-
des! bulunmaktadır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Anayasalar yazıldıkları dönem!n ruhundan ve ko"ullarından etk!len!rler. 

1982 Anayasası o yılların Türk!ye’s!n!n anayasasıdır. Dahası, m!llet !rades!ne kısıt-
lama get!ren b!r müdahalen!n ardından o dönem!n "artlarının olu"turdu#u kadro-
lar tarafından hazırlanmı"tır. O günden ber! hem !ç hem de dı" s!yasette muazzam 
gel!"meler oldu. Ya"anan gel!"melere Türk!ye’n!n ayak uydurab!lmes! !ç!n bugüne 
dek yapılan de#!"!kl!kler maalesef Türk!ye’n!n !ht!yacı olan yen! anayasa taleb!n! 
tam olarak kar"ılamamaktadır.



Bugünün Türk!ye’s! s!v!l, demokrat!k ve ço#ulcu b!r anayasaya !ht!yaç duy-
maktadır. Ku"kusuz, bunun zamanlamasına s!yaset kurumu karar verecekt!r. Fakat 
Cumhurba"kanı olarak bu !ht!yacı tekrar hatırlatmak, yapılacak yen! anayasanın 
toplumun bütününün beklent!ler!ne yer verecek b!r katılım ve ortak anlayı"la çı-
karılması gerekt!#!n! bel!rtmek !st!yorum. Bu çerçevede yen! yasama yılının yen! 
anayasa tartı"malarına yer vermes!n!, s!v!l toplum kurulu"larından s!yas! part!lere 
gen!" b!r tartı"ma !mkânı ve alanı olu"turması gerekt!#!n! dü"ünüyorum. 

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Sözler!me burada son ver!rken ba"ta Gaz! Mustafa Kemal Atatürk olmak 

üzere Yüce Mecl!s!n m!llet!m!ze h!zmet etm!" tüm üyeler!n! rahmetle anıyo-
rum. Önümüzdek! dönem!n m!llet!m!z ve devlet!m!z !ç!n hayırlar get!rmes!n! 
Cenabıallah’tan n!yaz ed!yorum. 

S!zler! ve "ahsınızda az!z m!llet!m!z! saygıyla selamlıyorum. Te"ekkür eder!m. 
(AK PART! ve BDP sıralarından ayakta alkı#lar, CHP ve MHP sıralarından aya$a 
kalkmalar)
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 Cumhurba"kanı Abdullah Gül

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 24’üncü Dönem $k!nc! Yasama Yılının açılı"ı 

ves!les!yle, s!z de#erl! m!lletvek!ller!m!z! en kalbî duygularımla selamlıyorum.
12 Haz!ran 2011 seç!mler!nde !lk kez veya yen!den seç!len tüm de#erl! m!llet-

vek!ller!m!z! tebr!k ed!yor, yen! yasama yılının ülkem!z ve m!llet!m!z !ç!n hayırlı ve 
ver!ml! olmasını temenn! ed!yorum.

Bugüne kadar Mecl!ste Cumhurba"kanı olarak yaptı#ım bütün konu"malarda 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n anlam ve önem! üzer!nde durdum.

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n tems!l ett!#! de#erler!n hatırlatılması, hem 
demokras!m!z!n n!tel!kler!n!n korunması yolunda bugüne kadar serg!lenen çaba-
lara sah!p çıkmamızı hem de Mecl!s!n önünde duran sorunlara büyük b!r öz gü-
venle yakla"ılmasını sa#layacaktır.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Burada çatısı altında bulundu#umuz Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, m!lle-

t!n kayıtsız "artsız hâk!m!yet!n! tems!l eden en kudretl! kurumdur. Me"ru!yet!n! 
m!llet!m!zden alan, onun adına d!#er kurumlara me"ru!yet veren merc!d!r. M!llet 
olarak kurtulu"umuzun karargâhı, devlet olarak kurulu"umuzun kayna#ıdır. De-
mokras!m!z!n oca#ı, !st!klal ve egemenl!#!m!z!n n!ha! tem!natıdır. Halkımızın hak, 
hukuk, özgürlük, adalet, refaha !l!"k!n talep ve özlemler!n!n d!le geld!#!, yer!ne ge-
t!r!ld!#! yüce makamdır. M!llet!m!z!n ortak hafızası ve v!cdanının tecessüm ett!#! 
çatıdır. Ülkem!z! muasır meden!yet düzey!ne ve !ler!s!ne ta"ıyacak !rade ve azm!n 
mü"ahhas !fades!d!r. M!llet!m!z!n b!rl!k ve beraberl!#!n!n t!msal!, halkımızın ge-
lece#e yönel!k ülkü ve özlemler!n!n tezahür ett!#! kurumdur. Tüm bu nedenlerle 
mesul!yet! çok a#ır ancak o denl! de "ere%! b!r müessesed!r.

Sayın Ba"kan,
B!r demokras! "ölen! !kl!m!nde gerçekle"t!r!len 12 Haz!ran seç!mler!, halkı-

mızın terc!h ve özlemler!n! güçlü b!r "ek!lde yansıtan b!r tablo ortaya koymu"tur. 



Seç!m sonuçlarının, h!çb!r tereddüde yer bırakmaksızın, muazzam b!r ba"arıyla 
b!rkaç saat !ç!nde alınması takd!re "ayandır.

Geçen yıl Mecl!s!n açılı"ında bu kürsüden yaptı#ım konu"mada demokras!-
m!z!n hem tems!lî hem de katılımcı yönüyle b!rl!kte !"lemes!n!n gerekt!#!ne !"aret 
etm!"t!m. Halkımız, 12 Haz!ran seç!mler!nde yüksek katılım oranıyla s!yaset ku-
rumunu onurlandırmı", s!yaset!n tüm renk ve e#!l!mler!n!n büyük ölçüde Mecl!ste 
tems!l ed!lmes!n! sa#lamı"tır. Yüce Mecl!se !st!snasız bütün sorunların üzer!ne ce-
sur b!r "ek!lde g!tme gücü verm!"t!r.

Cumhurba"kanı olarak ben!m görev!m, halkımızın verd!#! her b!r oyun gere-
#!n!n yer!ne get!r!lmes! ça#rısında bulunmaktır. Parlamenter demokras!lerde talep 
ve !t!razın yer! Mecl!st!r. Yüce Mecl!se geld!kten sonra, "üphes!z her s!yas! part!, 
her s!yas! ç!zg! ve her m!lletvek!l!, ortak gelece#!m!z, sorunlarımız ve umutlarımız 
adına kend! tezler!n! ortaya koyacaktır.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
13 Haz!ran 2011 sabahı !t!barıyla Türk!ye’n!n en öneml! gündem maddes!, 

yen! b!r anayasanın hazırlanmasıdır. $st!snasız tüm kes!mler, yen! b!r anayasa yap-
ma !rades! ve dü"ünces!n! ta"ıyor, çünkü herkes, yürürlüktek! Anayasa’nın !ht!yaç-
larımıza cevap vermemes!nden, Türk!ye’n!n demokrat!k olgunluk ve çe"!tl!l!#!n! 
kısıtlamaya çalı"masından, Türk!ye’n!n zeng!nl!kler!n! yok saymasından rahatsız-
dır. Bu nedenle, tems!l gücü ve me"ru!yet! yüksek, sorumlulu#u a#ır bu Mecl!sten 
halkımızın beklent!ler! de aynı ölçüde büyüktür.

Az!z m!llet!m!z, s!z de#erl! m!lletvek!ller!m!ze uzun süred!r özlem!n! duydu-
#u, 1921 ve 1924 anayasalarından ber! !lk defa m!llet !rades!ne dayanan b!r anayasa 
yapma mesul!yet!n! ve "eref!n! tevd! etm!"t!r. Bu "ere%! vaz!fey! !fa ederken büyük 
b!r sorumluluk ve öz güven !ç!nde hareket etmel!s!n!z. Z!ra bu süreç, korku, end!-
"e, tahammülsüzlük ve kısır kavgalarla tekemmül ett!r!leb!lecek b!r süreç de#!ld!r.

Yen! anayasa sürec!yle !lg!l! olarak, bugün, öz güven duymak !ç!n gerçekten 
çok sa#lam sebepler!m!z de vardır. Her "eyden önce, !k! yüz yılı a"kın b!r nayasa 
sürec! tecrübem!z mevcut. 1808 yılında Sened! $tt!fak’la ba"layan, Tanz!mat Fer-
manı, Islahat Fermanı, Kanun! Esas!, B!r!nc! ve $k!nc! Me"rut!yet !le devam eden, 
1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarına uzanan deney!mler!m!z m!llet!m!ze köklü 
b!r hafıza ve müspet ya da menf! tecrübeler sunmaktadır. Bu hafıza ve tecrübeler 
m!llet!m!z! önümüzdek! yüzyıla ta"ıyacak yen! anayasaya da ı"ık tutacaktır.

M!llet olarak, bu eng!n tecrüben!n ı"ı#ında asgar! mü"terekler!m!z!n ve temel 
de#erler!m!z!n neler oldu#u hakkında güçlü b!r mutabakata sah!b!z.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Yüce Mecl!s!m!z, Kurtulu" Sava"ı’mızın yapıldı#ı en zor "artlar altında dah! 

s!v!l b!r anayasa yapmaya mukted!r olmu" b!r mecl!st!r.
B!zzat Gaz! Mustafa Kemal’!n r!yaset ett!#! Mecl!s!m!z!n hazırladı#ı 1921 ve 

1924 anayasalarımızdan sonra yapılan tüm anayasalar, maalesef demokras!m!z!n, 
dolayısıyla m!llî !raden!n askıya alındı#ı ara dönemler!n ürünüdür.

Böyle b!r dönem!n ürünü olan ve hâlen yürürlükte olan 1982 Anayasası da, 
son yıllarda yapılan çok kapsamlı reformlara ra#men, !ç s!stemat!#!n! y!t!rm!", ar-



tık m!llet!m!z!n ula"tı#ı demokrat!k ve ekonom!k sev!ye nazarı !t!barıyla dar gel-
meye ba"lamı"tır.

M!llet olarak, 70 m!lyonu a"an d!nam!k nüfusumuzla, yakla"ık on yıl sonra 
cumhur!yet!m!z!n 100’üncü yılını, yakla"ık yarım asır sonra da bu topraklara kök 
salı"ımızın b!n!nc! yılını !drak edece#!z.

Bu nedenle, ülke olarak, m!llet olarak daha parlak b!r gelece#e umutla bak-
mamız çok tab!!d!r. Dolayısıyla, yen! anayasa sürec!n! bazı usul ve üslup hatalarına 
kurban etmeden, !t!dal, öz güven ve kararlılıkla yürütmel!y!z.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Bu öz güvenle hazırlanacak yen! anayasada v!zyon ve yazım olmak üzere !k! 

husus çok öneml!d!r.
Anayasalarımız bugüne kadar, özgürlükler konusunda "üphec! ve katı, sınır-

lamalar konusunda gen!" ve esnek b!r d!l ben!msem!"t!r. Her türlü özgürlük, çer-
çeves! bell! olmayan, her anlama çek!leb!lecek sınırlamalara tab! olmu"tur. Bugün 
yapılması gereken !se tam ters!d!r.

Yen! anayasamız esnek ve özgürlükçü b!r karaktere sah!p olmalıdır. Anayasa-
lar üzer!nden m!llet!n farklı s!yas! ç!zg!ler!n! zapturapt altına alma, devlet ve m!llet 
arasında b!r gerg!nl!k olu"turma anlayı"ından uzak durulmalıdır. Bununla b!rl!kte, 
esnekl!k, kuralsızlık da de#!ld!r. Ça#da" gel!"melere cevap veren, yen! toplumsal 
d!nam!kler! kapsayan ve kapsayab!lmeye açık b!r esnekl!kten bahsed!yorum. Es-
nekl!k, temel !lke ve hassas!yetler!n a"ındırılması da demek de#!ld!r; tam ters!ne, 
temel !lke ve hassas!yetler!n zamana kar"ı d!rençl! hâle gelmes! !ç!n zorunlu b!r 
özell!kt!r.

1982 Anayasası’nın temel sorunu, toplumun ve toplumsal d!nam!kler!n ge-
r!s!nde kalması, hatta toplumsal d!nam!kler! b!r sorun saymasıdır. Yen! anayasa 
bunun tam aks!ne, toplumsal d!nam!klerden yararlanmalı ve özgürlükçü b!r z!h-
n!yetle hazırlanmalıdır.

Bu anlayı"la, yen! anayasa:
Fazla detaya g!rmeyen, temel !lkeler! güçlü b!r "ek!lde bel!rleyen ancak detay-

ları kanunlara bırakan, esnek ve !lerlemeye !z!n veren b!r n!tel!kte tanz!m ed!lmel!-
d!r. Bu süreçte en öneml! ölçümüz evrensel standartlar olmalıdır.

Temel hak ve hürr!yetler! herkes !ç!n, her yönüyle e"!t vatanda"lık temel!nde 
güçlend!ren ve tem!nat altına alan b!r anayasa olmalıdır. Toplumun her kes!m!n!n 
bu ülkede “kend!s! olarak” ya"ama hakkı anayasal güvenceler altında !t!na !le mu-
hafaza ed!lmel!d!r. Bunu sa#lamanın yolu özgürlükçü b!r anlayı"la m!llet!m!z!n her 
b!r ferd!ne, s!yas! görü"ü, me"reb! ve köken! ne olursa olsun, güvenen b!r v!zyonla 
hareket etmekt!r.

Bütün bu 200 yıllık çabalarımızın kazanımlarını pek!"t!ren, hep!m!z!n üze-
r!nde mutabık oldu#u demokrat!k, la!k, sosyal b!r hukuk devlet! olan cumhur!yet!-
m!z!n temel !lkeler!nden tav!z vermeyen b!r anayasa olmalıdır.

B!r yandan devlet!n bekası konusunda her türlü tedb!r! alırken d!#er yandan 
devlet!n, m!llet!n h!zmet!nde oldu#unu unutmayan b!r anayasa olmalıdır. Bu ba#-



lamda, vesayet! örtülü b!r "ek!lde ba"ka organlar aracılı#ıyla sa#lamak yer!ne, ça#-
da" demokras!lerde oldu#u g!b! açık b!r "ek!lde halka tevd! eden b!r anlayı"ı hâk!m 
kılmalıdır.

Sadece “hesap soran” de#!l, aynı zamanda “hesap veren b!r devlet” anlayı"ını 
yansıtmalıdır. Bu !t!barla, ça#da" demokras!ler!n "e*a%ık ve hesap vereb!l!rl!k g!b! 
en öneml! vası%arını ruhunda ve lafzında !çeren b!r anayasa olmalıdır.

Demokras!n!n tüm kurum ve gelenekler!yle !lerlemes!ne !z!n verecek fren ve 
denge s!stemler!n! !ç!nde barındırmalıdır. Bu meyanda, güçler ayrılı#ı, yargı erk!-
n!n ba#ımsızlı#ı, basın ve !fade özgürlü#ü !lkeler!ne özell!kle d!kkat çekmek !st!-
yorum.

Net!ce olarak yen! anayasamız, Türk demokras!s!n! kurumsalla"tıracak tüm 
hasletler! !ç!nde barındırmalıdır. Z!ra, kurumsalla"mı" b!r demokras!, dönemler-
den, k!"!lerden, !kt!darlardan ba#ımsız, sürekl!, sürdürüleb!l!r ve tutarlı b!r demok-
ras! demekt!r.

Kurumsalla"mı" b!r demokras!, konjonktürel akımlardan etk!lenmeden, va-
tanda"larına demokrat!k hukuk devlet!n!n !caplarını, her zaman ve her "artta sa#-
layab!len b!r demokras! demekt!r.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Yen! anayasanın yapılmasında normlar kadar anayasanın yapılma sürec! de 

öneml!d!r çünkü esas kadar usul de müh!md!r. Yen! anayasanın !y! hesaplanmı" 
ve sorunları çözmey! esas alan b!r usulle yapılması elzemd!r. Bu meyanda, Sayın 
Mecl!s Ba"kanının b!l!m adamlarıyla ba"lattı#ı ve tüm part!ler!n ortak b!r anlayı"ta 
bulu"masını hede%eyen çalı"maları memnun!yet ve üm!t ver!c!d!r.

Yen! anayasa, h!çb!r özel f!kr!n, part!n!n, !deoloj!n!n ve doktr!n!n mührünü 
ta"ımamalıdır. Anayasanın ta"ıması gereken tek mühür, m!llet!m!z!n mührü ol-
malıdır.

Bu bakımdan, sadece yüce Mecl!ste tems!l ed!len part!ler!n de#!l, d!#er s!yas! 
part!ler!n, s!v!l toplum kurulu"larının, ün!vers!teler!n ve meslek kurulu"larının da 
bu tartı"ma sürec!ne katılıyor olmasını son derece faydalı buluyorum.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Tar!h, temel hak ve özgürlükler! gen!"leten, hesap vereb!l!r yönet!mlere sah!p 

olan ve hukukun üstünlü#ünü tes!s eden devletler!n ve rej!mler!n da!ma güçlend!-
#!n! göstermekted!r.

Kısaca “demokras!” olarak !fade ett!#!m!z bu de#erler manzumes!, b!r ülken!n 
!st!krarının, refah ve güvenl!#!n!n en temel tem!natıdır. Ayrıca, bölgesel ve ulusla-
rarası barı"ın da güvences!d!r.

$ç barı"ımızı pek!"t!rmen!n en etk!l! yolu da ülkem!z! her açıdan b!r!nc! sınıf 
b!r demokras! hâl!ne dönü"türmekt!r.

Demokras!y! tüm kurum, teamül ve müktesebatıyla ben!msed!#!m!z vak!t, 
ülkem!zde gerçek sulh ve huzuru yakalayab!l!r!z.

Demokras!n!n en temel ve vazgeç!lmez !lkeler!nden b!r! de h!ç "üphes!z, hu-
kukun üstünlü#üdür. Ancak hukuk, s!yas! üstünlük mücadeles!n!n b!r aracı da 



de#!ld!r. Hukuk yoluyla s!yas! üstünlük sa#lamanın, topluma "ek!l vermen!n ve 
!nsanları bell! b!r kalıba sokmanın mümkün olmadı#ı defalarca görülmü"tür.

Hukukun, !nsan hayatını ve onurunu el üstünde tutan b!r özell!#! olmalıdır. 
Haksızlık ve adalets!zl!k hukuk kılıfına sarılmamalıdır. Hukuk “adalet” !lkes!n! gö-
zetmel!d!r. “Hukuk devlet!” !lkes!n!n ve “hukukun üstünlü#ü” !deal!n!n de n!ha! 
hedef!, esasen, adalet taleb!n!n kar"ılanmasıdır.

Adalet taleb!n!n kar"ılanması, devlet!n bütün organlarının, bu organları olu"-
turan kurumların ve bu kurumlarda görev yapanların tamamının ortak sorumlu-
lu#udur.

“Hukukun üstünlü#ü” temel!nde görev yapan, !nsan onurunun korunmasını 
ve adalet!n gere#! g!b! sa#lanmasını hede%eyen, ba#ımsız ve tarafsız b!r yargı s!ste-
m!, demokras!n!n ve hukuk devlet!n!n vazgeç!lmez "artlarından b!r!d!r.

Yargı merc!ler!, haksızlı#a u#radı#ını dü"ünenler!n son umut kapısıdır. Hu-
kuka sı#ınanların umutlarının yıkılması, devlete duyulan güven! de sarsar.

Yargının adaletl! davranmadı#ı yönünde yaygın b!r kanaat olu"ursa toplum 
v!cdanında kapanması zor yaralar açılır ve güven duygusu kaybolur.

Bu sebeple, yargı merc!ler!n!n de fonks!yonlarını yer!ne get!r!rken azam! özen 
göstermes! beklenmekted!r. &ahs! duygular ve terc!hler, s!yas! ve felsef! görü"ler 
yargı kararlarını etk!lememel! ve adalets!z sonuçlara yol açmamalıdır.

Öte yandan, mahkemeler!m!z!n önünde a"ırı !" yükü ve personel eks!kl!#! ne-
den!yle zamanında sonuçlandırılamayan çok sayıda dosya bulunmaktadır. Tutuk-
lulukların f!!lî cezaya dönü"mes!ne ve adalet!n tecell! etmes!n!n gec!kmes!ne sebep 
olan en öneml! hususlardan b!r! de budur. Söz konusu durum, yargının etk!nl!#!ne 
de gölge dü"ürmekted!r. Dolayısıyla, bu sorunların el b!rl!#! !ç!nde süratle çözüm-
lenmes!, temel öncel!#!m!z olmalıdır.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Güvenl!k ve demokras! arasındak! ba#, hep!m!z!n hassas!yetle tahl!l etmes! 

gereken b!r husustur. Günümüzde, demokras! olmadan güvenl!k, güvenl!k olma-
dan da gerçek b!r demokras!den bahsed!lemez.

Bu nedenle, demokras!, terörle mücadele etmen!n hem en etk!l! yolu hem de 
kıskançlıkla korumak !ç!n en fazla fedakârlık yapmamız gereken de#er!m!zd!r.

Son dönemlerde artan terör eylemler!, sadece güvenl!k güçler!m!ze, masum 
vatanda"larımıza, m!llî b!rl!k ve bütünlü#ümüze de#!l, demokras!m!ze de kastet-
mekted!r. Bu nedenle terörle mücadele aynı zamanda demokras!m!z! koruma ve 
!lerletme mücadeles!d!r.

Tüm m!llet!m!ze "u mesajı açıkça vermek !ster!m: Devlet!n b!rl!#! ve bölün-
mez bütünlü#ü, temel s!yas! perspekt!f!m!z ve tartı"maya açık olmayan !lkem!zd!r. 
(AK PART! sıralarından alkı#lar)

Terörün h!çb!r haklı gerekçes! olamaz. H!çb!r "ek!lde, devlet!n bütünlü#üne 
ve m!llet!n varlı#ına dönük saldırılar, b!r hak arayı"ı olarak sunulamaz. Terör, zerre 
kadar müsamaha göster!lemeyecek, yok ed!lmes! gereken b!r beladır. (AK PART! 
sıralarından alkı#lar)



Terör h!çb!r davaya h!zmet etmez ve edemez. Tam ters!ne b!r dava teröre bu-
la"tı#ı anda, ne söylerse söyles!n onunla mücadele etmen!n yolu da bell!d!r. Terör 
!kl!m!n! yaymaya çalı"anlar, teröre kar"ı net tutum takınmayanlar, en büyük zararı 
kend!ler!ne ver!rler. Bu nedenle ülkem!z, terörle mücadeley! en etk!n yollarla ve 
tereddütsüz sürdürecekt!r.

Son dönemde, bölücü terör örgütünün aralarında kadınların ve bebekler!n 
de bulundu#u masum !nsanları hedef alan saldırıları, !nsanlık adına utanç ver!c! 
c!nayetlerd!r. Söz konusu saldırılar, v!cdanları der!nden yaralamakta ve tahammül 
sınırlarını zorlamaktadır. Bu nedenle, "eh!rler!n merkez!nde h!çb!r ayrım gözet-
meden kalabalıkları hedef alan terör!stler!, f!kr!, z!kr!, part!s! ne olursa olsun, her-
kes!n "!ddetle tel!n etmes!, en azından !nsanlı#a kar"ı b!r namus borcudur. (AK 
PART! sıralarından alkı#lar)

Bu süreçte devlet!n tüm kurumları ve s!yaset!n tüm e#!l!mler! ortak b!r has-
sas!yetle hareket etmek zorundadır. Devlete dü"en görev, terörle mücadele !ç!n ge-
reken adımları atmak, hukuk kuralları dâh!l!nde bütün metotları kend! prens!pler! 
!ç!nde uygulamaktır.

Dolayısıyla devlet!m!ze sah!p çıkmak, devlet!m!z! kö"eye sıkı"tırmaya veya 
zaf!yete dü"ürmeye çalı"an tert!pler! bertaraf etmek hep!m!z!n vaz!fes!d!r.

Bu ves!leyle, vatan ve m!llet u#runa canlarını feda eden tüm "eh!tler!m!z! rah-
met, m!nnet ve hürmetle anıyor, gaz!ler!m!ze de "ükranlarımı sunuyorum.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Terörle mücadelede, talepler!n! "!ddete ba"vurmadan demokrat!k s!stem !ç!n-

de d!le get!ren vatanda"larımızı, teröre destek veren, terörü yücelten kes!mlerden 
ayırmak büyük önem ta"ımaktadır.

Devlet!m!z!n "e)at ve hukuk çerçeves!nde suçsuzlara zarar vermeden müca-
dele etme özen! !le m!llet!m!z!n bas!ret! ve metanet!n! b!r zaf!yet olarak görenler 
yanılmaktadır. Terör!stler bu pol!t!kamızı böyle algıladıkları müddetçe terörle mü-
cadelem!zdek! kararlılık devam edecek ve onlar da sonuçlarına katlanacaklardır.

Kan ve "!ddetle hak alma arayı"ında olanlar, atılan demokrat!k adımların te-
rör sayes!nde elde ed!ld!#!n! zannedenler, tar!hî b!r yanılgı !ç!nded!rler. Z!ra, "u da 
!y! b!l!nmel!d!r k!, terör olmasaydı, demokrat!k standartlarda da, ekonom!k gel!"-
m!"l!kte de çok daha !ler!de b!r Türk!ye’de ya"ıyor olacaktık.

De#erl! m!lletvek!ller!,
D!#er yandan, uzun yılların !hmal!n!n b!r sonucu olan demokrat!k eks!kl!k-

ler!m!zden ne"et eden Kürt sorununu, ortak de#erler!m!ze ve devlet!m!ze sah!p 
çıkan b!r anlayı"la, y!ne demokras! !ç!nde çözeb!l!r!z.

Çare, !deoloj!k ve etn!k odaklı b!r s!yas! d!l !le çatalla"maya g!tmeden, demok-
rat!k gel!"!m yolunda adımlar atmaktır.

Bu bakımdan Mecl!s!n açılı" gününde, tüm s!yas! part!lere kar"ılıklı b!rb!rler!-
n! anlamaya, uzla"maya ve !t!dal tavs!ye etmey! b!r borç b!l!yorum.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
B!r ülkede !st!krar, ba"arı ve halkın mutlulu#unun en öneml! gösterges!, o 

ülken!n ekonom!k performansıdır. Bu anlayı"la, gerek Türk ekonom!s!, gerekse 
uluslararası ekonom!yle !lg!l! görü"ler!m! de s!zlerle payla"mak !st!yorum.



On be" yıldır gümrük b!rl!#!n!n !ç!nde olan ve dünya ekonom!s!yle bütünle"en 
Türk ekonom!s!, tab!! k! uluslararası p!yasalarda olup b!tenlerden etk!lenecekt!r.

Herkes!n b!ld!#! g!b! 2007 A#ustos ayında ba"layan küresel kr!z henüz son 
bulmamı"ken, dünya ekonom!s! bugün yen! b!r kr!zle kar"ı kar"ıya bulunmakta-
dır.

2009 yılı sonlarında ba"layan ve 2010 yılı boyunca devam eden toparlanma, 
maalesef 2011 Mayıs ayından !t!baren duraksamı" ve ülkeler! tekrar b!r daralma 
sürec!ne sokmu"tur.

Amer!ka B!rle"!k Devletler! ve euro bölges!n!n kar"ı kar"ıya kaldı#ı yüksek 
borç yükü ve büyük bütçe açıklarından kaynaklanan kamu mal!yes! sorunları ve 
bu sorunların çözümüne yönel!k s!yas! karar almadak! yeters!zl!kler, söz konusu 
ülkeler!n sorunlarını a#ırla"tırmı"tır.

Bu süreçte özel borçlar kamu borcuna dönü"mü" ve devlet!n borç yükü sür-
dürülemez sev!yelere gelm!"t!r. Öncek! kr!zde kamu kes!m!, özel kes!m "!rketler!n! 
kurtarıyordu. &!md! devletler kurtarılmaya muhtaç hâle gelm!"lerd!r.

Net!cede, yen! b!r küresel kr!z beklent!s! gerek tüket!c!ler!n gerekse üret!c! ve 
yatırımcıların kararlarını menf! yönde etk!lemekted!r. Hâl!hazırda ortaya çıkan bu 
“ekonom!k deh"et denges!”n!n b!r anda küresel kr!ze dönü"memes! !ç!n, uluslara-
rası cam!anın el!ndek! en !y! mekan!zma olan G-20 platformunun daha etk!n b!r 
"ek!lde çalı"tırılması elzemd!r. Küresel ekonom!k gel!"meler! ülkem!z ekonom!s! 
açısından de#erlend!rd!#!mde !se "u tabloyu görüyorum;

Her "eyden önce, hâlen devam eden küresel kr!z ve önlenmeye çalı"ılan !k!nc! 
ekonom!k daralma dalgası, b!z!m g!b! yükselen p!yasa ekonom!ler!n!n kr!z! de#!l-
d!r. Bu kr!zler gel!"m!" ülkeler!n neden oldu#u kr!zlerd!r.

Söz konusu küresel kr!zlere ra#men, Türk ekonom!s! sa#lam makro temeller 
üzer!ne oturmaktadır. Bugün, kamu mal!yes! daha güçlü, borç d!nam!kler! sür-
dürüleb!l!r, bankacılık s!stem! sa#lam, kred! p!yasaları !"levsel ve parasal aktarım 
mekan!zmaları çalı"an b!r ekonom!m!z var.

Son yıllarda b!r m!ktar artı" olsa da hane halkı borçluluk oranımız d!#er ülke-
lere nazaran hâlâ dü"üktür. Öte yandan, tasarruf e#!l!m!m!z!n dü"ük olması b!z!m 
!ç!n b!r zaf!yet olu"turmaktadır.

Bununla b!rl!kte, ço#u ülkeler!n çok dü"ük büyüdü#ü, bazı ülkeler!n h!ç bü-
yümed!#! b!r küresel ortamda Türk ekonom!s! 2010 yılında yüzde 9, 2011 yılının 
!lk yarısında !se yüzde 10,2 oranında büyümü"tür. Bu büyüme, !st!hdam yaratan 
b!r büyüme olmu"tur.

Pek çok gel!"m!" p!yasa ekonom!s!n!n notlarının dü"ürüldü#ü b!r dönemde, 
ülkem!z!n kred! notunun 2009’dan ber! 3 kez artırılması takd!re "ayan b!r ba"arıdır. 
Bunda katkısı bulunan tüm yetk!l!ler! ve çalı"kan halkımızı yürekten kutluyorum. 
(AK PART! sıralarından alkı#lar)

Ancak, daha önce bahsett!#!m nedenlerle dı"a açık b!r ekonom!de her zaman 
d!kkatl! olmak, b!r rahatlama ve gev"eme duygusuna kapılmadan, küresel "artlar-
dak! de#!"!m trendler!n! yakından !zlemek "arttır.



Bu meyanda, ba"ta Hükûmet olmak üzere ekonom! yönet!m!m!z!n esasen bu 
yönde gereken parasal ve mal! kararları vak!tl!ce aldı#ını ve almaya da devam et-
t!#!n! memnun!yetle görüyorum. Söz konusu kr!t!k süreçte ekonom!yle !lg!l! tüm 
b!r!mler!n kend! aralarında sa#ladıkları koord!nasyon ve !" b!rl!#!n! de takd!rle 
kar"ılıyorum.

Türk ekonom!s!n!n bugün dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın 6’ncı en büyük eko-
nom!s! olmasından elbette gurur duyuyoruz. Bununla b!rl!kte, sadece k!"! ba"ına 
m!llî gel!r bakımından gel!"m!" ülkelerle aramızdak! gel!r farkını kapatmak !ç!n 
de#!l, aynı zamanda bölgesel denges!zl!kler! g!dermek ve gel!r da#ılımındak! ada-
let! sa#lamak !ç!n de çok çalı"mamız gerekmekted!r.

Yapılan ekonometr!k anal!zler, cumhur!yet!m!z!n 100’üncü kurulu" yılı olan 
2023 yılına kadar kes!nt!s!z sürdürüleb!l!r yüzde 10’luk b!r büyüme hızının, fert 
ba"ına dü"en m!llî gel!r!m!z! Avrupa B!rl!#!n!n bugünkü ortalamasının ancak yüz-
de 80’! sev!yes!ne ta"ıyaca#ını göstermekted!r.

Söz konusu hede%ere ula"mak !ç!n gerçekle"t!rmek zorunda kaldı#ımız yük-
sek büyüme oranları, maalesef kron!k car! açık sorunları ve r!skler!n! olu"turmak-
tadır.

Bugüne kadar car! açıkla !lg!l! sorunlarımıza ço#u kez döv!z kuruyla çare ara-
dık. Tab!! k! döv!z kuru b!r ekonom!n!n rekabet gücünü bel!rleyen öneml! makro 
de#!"kenlerden b!r!s!d!r, dolayısıyla karar alıcılar tarafından göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Ancak, döv!z kuruyla !lg!l! tartı"malar yapısal sorunların ötelenmes!ne 
ve çözümler!n gec!kt!r!lmes!ne neden olmamalıdır. Son büyüme ve car! açık ra-
kamları, ülkem!z!n car! açık sorununun öneml! b!r bölümünün yapısal oldu#una 
!"aret etmekted!r.

Ülkem!z n!ha! ürün üret!m! bazında son yıllarda öneml! ba"arılar elde etm!"-
t!r. Ba"ta mak!ne ve teçh!zat olmak üzere, beyaz e"yada ve bazı endüstr! dallarında 
ortaya konulan performans bunun kanıtıdır. Ancak, uluslararası p!yasalarda talep 
ed!len bu kal!tel! ürünler! üretmek !ç!n ülkem!zde yeter!nce kal!tel! ara malı ve 
ham madde üretem!yoruz.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Bu noktada özell!kle b!r hususa d!kkat!n!z! çekmek !st!yorum: Ekonom! Ba-

kanlı#ımızın 2009 yılında yaptı#ı b!r çalı"maya göre, !malat sanay!m!z!n !thalata 
ba#ımlılı#ı yüzde 82 c!varındadır, !hracatımızın !thalata ba#ımlılı#ı da b!r o kadar 
yüksekt!r. Yan!, 1 dolarlık !hracat yapab!lmem!z !ç!n 82 sentl!k !thalat yapmak du-
rumundayız. Bu, hep!m!z! rahatsız etmes! gereken c!dd! b!r yapısal sorundur.

Dolayısıyla, yüksek car! açık vermeden hızlı büyümey! gerçekle"t!rmen!n yol-
larını bulmalıyız. Geçt!#!m!z dokuz on yıl, ekonom!m!z!n bozulan makroekono-
m!k temeller!n!n onarım yılları oldu.

Önümüzdek! dönemde !se bu olumlu ekonom!k tablonun sa#ladı#ı altyapı ve 
öz güvenle yüksek oranlı büyümey! gerçekle"t!reb!lmek !ç!n bütün gayretler!m!z! 
toplam faktör ver!ml!l!#!n! artıracak reformlara yo#unla"tırmalıyız.

Gümrük B!rl!#! ve Dünya T!caret Örgütü g!b! uluslararası anla"malardan kay-
naklanan yükümlülükler!m!z! de akılda tutarak çok tükett!#!m!z ancak b!r kısmını 



kısmen ürett!#!m!z b!r kısmını da h!ç ürett!#!m!z ham madde ve ara mallarının 
yurt !ç!nde üret!lmes! !mkânlarını muhakkak sa#lamalıyız.

Kalkınma süreçler!n! ülkem!zle mukayese edeb!lece#!m!z bazı ülkeler!n ken-
d! markalarını olu"turdu#u 60’lı, 70’l! ve n!hayet 90’lı yıllarda, s!yas! ve sosyal !s-
t!krarsızlıklar neden!yle yapamadıklarımızı geç de olsa telaf! etmek zorundayız. 
Bu çerçevede, te"v!k s!stem!m!z! rasyonel b!r "ek!lde gözden geç!rerek enerj!, ham 
madde, ara malı ve !ler! teknoloj! ürünler! bakımından dı"a ba#ımlılı#ımızı azalt-
mak mecbur!yet!ndey!z.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Unutmayalım k! d!nam!k b!r nüfusa, stratej!k b!r co#rafyaya ve köklü b!r ta-

r!he sah!p ülkem!z!n b!r yandan m!llî çıkarlarını koruması, d!#er yandan bölge-
s!nde !st!krar ve barı" unsuru olması !ç!n sürdürüleb!l!r ve sa#lam temellere dayalı 
b!r ekonom!s!n!n bulunması "arttır. Bu anlayı"la, son on yılda, yüksek en%asyon, 
bozuk kamu mal!yes! ve yüksek fa!z sarmalından nasıl kurtulduysak, uygulamaya 
konulacak yapısal de#!"!mlerle bu sefer yüksek büyüme oranlarını dü"ük car! açık-
larla sa#layab!lece#!m!ze olan !nancım da tamdır.

D!#er tara'an, muhtel!f konu"malarımda kamuoyunun d!kkat!n! çekt!#!m 
üzere, ülkem!z!n vak!t geç!rmeden b!r b!lg! ekonom!s! hâl!ne dönü"mes! de elzem-
d!r. Bu do#rultuda, b!l!m, teknoloj!, e#!t!m, ara"tırma, gel!"t!rme ve !novasyon ala-
nında devlet-ün!vers!te-özel sektör !" b!rl!#!n!n artırılması k!l!t rol oynamaktadır.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
21’!nc! yüzyılın güç dengeler!ne göre rekabet edeb!lmek !ç!n ülkem!z! b!r b!lg! 

toplumu ve ekonom!s! hâl!ne dönü"türmekten ba"ka çarem!z yoktur. Bunun da 
yolu e#!t!mden geçer. E#!t!m!n temel!n! !se ö#retmenler olu"turur. Hep!m!z "ah!t 
olmu"uzdur k! !y! yet!"m!", fedakâr, v!zyon sah!b! b!r ö#retmen tüm ö#renc!ler!n!n 
!st!kbal!n! de#!"t!reb!l!r. Bu nedenle, ba"ta n!tel!kl! ö#retmen yet!"t!r!lmes! olmak 
üzere e#!t!mle !lg!l! tüm sorunların çözümüne gerekl! enerj! ve kayna#ı teks!f et-
mek b!r m!llet!n yapab!lece#! en !y! yatırımdır.

D!#er yandan, sa#lıklı b!r toplum ve ekonom!n!n ancak kadınların s!yaset 
dâh!l be"erî hayatın tüm alanlarına etk!n b!r "ek!lde katılımıyla mümkün olaca#ı 
da a"!kârdır. Bu ves!leyle, 12 Haz!ran seç!mler! net!ces!nde Mecl!stek! kadın m!l-
letvek!ller!m!z!n sayısının kayda de#er b!r "ek!lde artmasından duydu#um mem-
nun!yet! !fade etmek !st!yorum. Yen! yasama yılında, kadın m!lletvek!ller!m!z!n de 
büyük katkısıyla, kadına yönel!k "!ddet ve kızlarımızın e#!t!m sorunu g!b! mesele-
ler!n çözülerek ülkem!z!n gündem!nden çıkarılmasını temenn! ed!yorum.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Dı" pol!t!ka bakımından son derece hareketl! ve tar!hî b!r dönemden geçmek-

tey!z. Geçen yıldan bu yana Orta Do#u ve Kuzey Afr!ka’da önümüzdek! on yıllara 
damgasını vuracak tar!hî b!r de#!"!m ve dönü"üm sürec! ya"anmaktadır.

Pek çok ves!leyle !fade ett!#!m g!b!, Avrupa’dak! 1848 ve 1989 devr!mler!n! 
ça#rı"tıran bu demokras! dalgası, artık ger! çevr!lemez b!r n!tel!k arz etmekted!r.

Bölgedek! de#!"!m !ht!yacına, 2003 yılında Tahran’da düzenlenen $slam $"b!r-
l!#! Te"k!latı Dı"!"ler! Bakanları Toplantısı’nda yaptı#ım konu"mada d!kkat çek-
m!"t!m.



O gün, meslekta"larıma, mevcut yönet!mler!n, bölge halklarının me"ru ta-
lepler!ne cevap vermekte yeters!z kaldı#ını !fade etm!"; bu "artlar altında halkın 
tepk!s!n!n veya dı" müdahalen!n önüne geçmek !ç!n herkes!n kend! ev!n! düzene 
koyması ve sam!m! reformlar yapması gerekt!#!n! anlatmı"tım.

Yıllarca baskı, korku, !"gal, yoksulluk ve yolsuzlu#un kıskacında acı çeken 
bölge halkları, n!hayet gelecekler!n! kend! eller!ne almaya ve tar!h! yakalamaya ka-
rar verm!"lerd!r. Bu mücadele, özgürlük ve adalet kadar, m!llî onur ve öz güven!n 
de yen!den kazanılması mücadeles!d!r.

Bölge halkları, ya"adıkları tar!hî dönü"üm sürec!n!n ba"arıya ula"ması !ç!n 
b!r !lham kayna#ı olarak gördükler! Türk!ye’y! yakından tak!p etmekted!rler.

Dost ve karde" bölge halklarının bu tar!hî ve "ere%! mücadeles!nde, Türk m!l-
let!n!n yanlarında oldu#unu bu kürsüden b!r kez daha !lan etmek !st!yorum.

Ülkem!z!n bu anlayı"la yaptı#ı ekonom!k, s!yas! ve askerî katkılar gerçekten 
takd!re "ayandır. Bu ves!leyle, önce, L!bya’dak! 25 b!n vatanda"ımızın ve çok sayıda 
yabancının tahl!yes!nde, b!lahare, !cra ed!len NATO operasyonlarında gösterd!k-
ler! üstün ba"arı ve fedakâr çalı"malarından dolayı tüm s!v!l ve askerî makamları-
mızı kutluyorum.

Demokrat!k de#!"!m yönünde büyük fedakârlıklarla öneml! b!r merhaley! ge-
çen L!bya halkının, artık !deoloj!k ve kab!le temell! çek!"meler! b!r yana bırakarak, 
m!llî b!rl!k ve bütünlü#ünü tahk!m etmes! en büyük temenn!m!zd!r.

D!#er yandan, üzülerek !fade etmek !ster!m k!, son yıllarda en büyük s!yas! ve 
d!plomat!k yatırım yaptı#ımız kom"umuz Sur!ye’n!n bölgedek! gel!"meler! do#ru 
tahl!l etmekte geç kaldı#ını görüyoruz. Türk!ye olarak, her zaman Sur!ye halkının 
mutlu, Sur!ye devlet!n!n !se güçlü olmasını !sted!k ve bu do#rultudak! pol!t!kaları 
sam!m!yetle yürüttük.

Ne var k!, Sur!ye yönet!m! nezd!ndek! açık ve kapalı tüm g!r!"!mler!m!ze ra#-
men, ülkede karde" kanı akmaya devam etmekted!r. Kend! halkına kar"ı baskı ve 
"!ddet kullanmayı sürdüren Sur!ye yönet!m!ne artık güven!m!z kalmamı"tır. Tür-
k!ye her hâlükârda, kad!m dostu Sur!ye halkının yanında olacaktır.

Orta Do#u ve Kuzey Afr!ka’da ya"anan bu tar!hî de#!"!m!n barı", !st!krar ve 
refaha tahv!l ed!lmes! !ç!n sadece resmî makamlarımız de#!l, s!yas! part!ler!m!z, !" 
dünyamız ve s!v!l toplum kurulu"larımızın da bu ülkelerde akt!f çaba göstermeler! 
gerekmekted!r. Söz konusu çabalarımızda, karde" ve dost ülkeler!n !st!krar, adalet, 
demokras! ve kalkınma süreçler!ne her sev!yede yardımcı olmalıyız. Ayrıca, Arap 
Baharı’nın kazanımlarının kalıcı olması !ç!n tüm bölgey! kapsayacak b!r ekonom!k 
!" b!rl!#! mekan!zması !le güvenl!k m!mar!s! olu"turulmasına da öncülük etmel!-
y!z.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!,
Bugünlerde bölgede Sünn!-&!! ayrımı eksen!nde !çten !çe der!nle"en büyük 

b!r tehl!ken!n zuhur ett!#!n! görüyorum. Bölgen!n enerj!s!n! ve kaynaklarını heba 
edecek bu tehl!kel! sürece engel olunmalıdır.

Buradan, $slam dünyasında böyles! !lkel b!r ayrı"madan nemalanmaya çalı"an 
kötü n!yetl! güçler!n kı"kırtmalarına alet olan tüm yönet!mlere ve örgütlere de ses-



lenmek !st!yorum: $slam dünyasını, 21’!nc! yüzyılda âdeta Orta Ça# Avrupası’nın 
karanlıklarına döndürecek b!r sürece !z!n vermey!n!z.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Bu tar!hî olaylar hâlâ bölgede kaynamaya devam eden temel meselelerden 

b!r!s!n!n Arap-$sra!l !ht!lafı oldu#u gerçe#!n! unutturmamalıdır. Bu meyanda, F!-
l!st!n halkının kend! devlet!n!n tanınması yolunda verd!#! mücadeleye ülkem!z!n 
sa#ladı#ı destek, F!l!st!n’le olan karde"l!k ba#larımızın ve tar!hî mesul!yet!m!z!n 
b!r !cabıdır.

Öte yandan, bölgedek! yen! s!yas! !kl!m! en d!kkatl! tak!p ve anal!z etmes! ge-
reken ülke $sra!l’d!r. Z!ra, bölgedek! demokrat!k ve demograf!k d!nam!kler $sra!l’!n 
aleyh!ne gel!"mekted!r. Ba"kent! Kudüs olan ba#ımsız ve onurlu b!r F!l!st!n dev-
let!n!n kurulu"unu !"gal, zorbalık ve toprak gaspıyla engelled!#!; !"gal ett!#! Arap 
topraklarından çek!lmed!#! sürece, $sra!l’!n gerçek barı" ve güvenl!#e ula"ması 
!mkânsızdır.

$sra!l’!n stratej!k b!r yakla"ım serg!lemed!#! b!r ba"ka konu da ülkem!zle !l!"-
k!l!d!r. $sra!l, haklı talepler!m!z ba#lamında gerekl! adımları atmadı#ı müddetçe 
!l!"k!ler!m!z!n normalle"mes! de söz konusu de#!ld!r.

De#erl! m!lletvek!ller!,
2011 yılı, dost ve karde" Türk cumhur!yetler!n!n ba#ımsızlıklarının 20’nc! yıl 

dönümüdür. Karde" ülkeler!n son 20 yılda ba#ımsızlı#ın pek!"t!r!lmes! ve ekono-
m!k kalkınma yolunda katett!kler! muazzam !lerlemeden m!llet olarak büyük b!r 
sev!nç duyuyoruz. Sev!nç ve kederler!n! yüre#!m!zde h!ssett!#!m!z Türk cumhu-
r!yetler!ndek! karde"ler!m!z!n, önümüzdek! yıllarda daha güçlü devletler ve de-
mokrat!k toplumlar olarak, n!ce büyük ba"arılara ula"masını sam!m!yetle temenn! 
ed!yorum.

Öte yandan, ülkem!z!n dünya barı"ına katkı yapma yönündek! !rades! ve ar-
tan etk!nl!#! tüm dünyada takd!rle kar"ılanmaktadır. Bu ba#lamda, b!rçok karma-
"ık sorunun çözümünde ülkem!z!n katkılarının fark yaratmasından büyük mem-
nun!yet duyuyorum.

Türk!ye’n!n Ka)aslar, Balkanlar, $ran, Irak, Afgan!stan, Pak!stan, Lübnan, F!-
l!st!n ve Somal!’yle !lg!l! pek çok meselede öncülük ett!#! ya da katıldı#ı d!yalog ve 
!" b!rl!#! süreçler!, bu bölgelerdek! barı" ve !st!krar çabalarına en anlamlı katkıyı 
yapan mekan!zmalar hâl!ne dönü"mü"tür.

D!#er tara'an, ülkem!z!n artan !mkân ve kab!l!yetler!n! küresel b!r sorumlu-
luk anlayı"ı !ç!nde kullandı#ı b!r ba"ka alan da küresel kalkınma çabalarına verd!#! 
destekt!r.

Bu çerçevede, B!rle"m!" M!lletler!n kalkınma alanındak! en temel forumla-
rından b!r! olan En Az Gel!"m!" Ülkeler Z!rves!’ne ev sah!pl!#! yapmı" olmaktan 
büyük memnun!yet duydum.

En az gel!"m!" ülkeler!n üçte 2’s!n! olu"turan Afr!ka, kend! kader!ne terk ed!l-
memes! gereken b!r kıtadır. Bu ba#lamda, y!rm! yıldır ya"anan !ç sava"ın pençes!n-
de kıvranan Somal!’de ba" gösteren açlık felaket! tüm !nsanlı#ın da ayıbıdır.



As!l m!llet!m!z 150 küsur yıl önce Büyük $rlanda Kıtlı#ı g!b! pek çok afet do-
layısıyla gösterd!#! al!cenaplı#ı, bu kez Somal! !ç!n de serg!lem!"t!r. Bu ves!leyle, 
Somal! kampanyasına büyük "evkle katılan halkımızı en !çten duygularımla tebr!k 
ed!yorum.

Son dönemde Endonezya, Ha!t!, Pak!stan ve Japonya’da pek çok do#al ve çev-
re felaketler!ne tanık olduk. Felaketler!n boyutları ço#u kez en güçlü devletler!n 
dah! altından kalkamayacakları n!tel!kted!r. Bu nedenle, geçen yıl yapılan B!rle"-
m!" M!lletler Genel Kurulunda, açlık, kuraklık, salgın hastalıklar ve do#al afetlerle 
mücadele etmek !ç!n “Küresel Ac!l Mukabele Yetene#!” kurulması ça#rısında bu-
lunmu"tum.

Memnun!yetle !fade etmel!y!m k!, B!rle"m!" M!lletler Genel Kurulu bu ça#-
rımıza cevap verm!" ve geçt!#!m!z haz!ran ayında kabul ett!#! b!r kararla “HOPE-
FOR” adıyla b!r gücün !hdas ed!lmes! sürec!n! ba"latmı"tır.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Ortak de#erler temel!nde, güçlü müttef!kl!k ba#larıyla ba#lı oldu#umuz ülke-

lerle !l!"k!lere büyük önem vermektey!m. Bu çerçevede, pek çok küresel ve bölge-
sel meselede benzer v!zyonları payla"tı#ımız ve !" b!rl!#! yaptı#ımız, müttef!k!m!z 
Amer!ka B!rle"!k Devletler! !le !l!"k!ler özel b!r yer tutmaktadır.

Y!ne, b!r parçası oldu#umuz Avrupa, ülkem!z!n en köklü, kapsamlı ve çok 
boyutlu !l!"k!lere sah!p oldu#u kıtadır. Pek ço#u müttef!k!m!z ve önde gelen t!car! 
orta#ımız olan Avrupa ülkeler!yle yo#un s!yas!, ekonom!k, askerî, b!l!msel, kültürel 
ve be"erî münasebetler!m!z vardır.

Hep!m!z!n malumu oldu#u üzere, 2007 A#ustos ayında ba"layan küresel eko-
nom!k kr!z ve euro bölges!nde hâlen devam eden !st!krarsızlık, Avrupa’nın !ç!ne 
kapanmasına yol açmı"tır.

Bu durumun ortaya çıkmasında, bazı Avrupa B!rl!#! l!derler!n!n stratej!k m!-
yoplu#u da rol oynamı"tır.

Küresel a#ırlık merkez!n!n Asya’ya do#ru meylett!#!, Arap baharı neden!yle 
demokrat!k gen!"lemen!n Avrupa’nın do#usu ve güney!ne do#ru kaydı#ı b!r or-
tamda, Avrupa B!rl!#!n!n bu !çe kapanıklı#ının, !ler!de c!dd! stratej!k mal!yetlere 
yol açması kuvvetle muhtemeld!r.

Avrupa B!rl!#!yle münasebetler!m!z ba#lamında, daha önce de de#!"!k ves!-
lelerle tekrarladı#ım g!b!, stratej!k öncel!kler!m!zden tav!z vermeden, müzakereler 
konusunda üzer!m!ze dü"enler! kararlılıkla yer!ne get!rmel!y!z. Z!ra, bugün ula"-
tı#ımız ekonom!k !st!krar ve gerçekle"t!rd!#!m!z demokrat!k reformlarda Avrupa 
B!rl!#! müzakere sürec!n!n çok öneml! katkıları oldu#unu da unutmayalım.

Net!ce olarak, tıpkı Norveç g!b! müzakereler! ba"arıyla tamamlamamıza 
!mkân ver!lmes!n! muhataplarımızdan kararlılıkla talep etmel!y!z. Unutmayalım 
k!, müzakere sürec! tamamlandı#ında, Avrupa B!rl!#!ne katılım konusundak! ka-
rarı, sadece Avrupa B!rl!#! halkları de#!l, Türk halkı da verecekt!r.

Bu arada, pek çok Avrupa B!rl!#! üyes!n!n arkasına sı#ındı#ı Kıbrıs sorunun-
da, uzla"ma !rades!nden yoksun tarafın Güney Kıbrıs Rum Yönet!m! oldu#u her-
kes tarafından b!l!nmel!d!r.



De#erl! m!lletvek!ller!,
Herkes!n malumu oldu#u üzere, adanın b!rle"mes! !ç!n yürütülen müzake-

relerde Türk tarafı olarak her türlü çabayı gösterd!k. Tüm uluslararası cam!anın 
destekled!#! Annan Planı’nı reddetmeler!ne ra#men, Rum tarafı Avrupa B!rl!#!ne 
üye olab!ld!. Bu süreçte pek çok önde gelen Avrupa B!rl!#! ülkes!n!n, Güney Kıbrıs 
Rum Yönet!m!’n!n Avrupa B!rl!#!ne adanın tamamını tems!l etmeden, eks!k g!rd!-
#!ne da!r yayınladıkları deklarasyon ve beyanlar hâlâ ar"!vlerded!r.

Esasen Avrupa B!rl!#!, !lk defa, kend! !ç sorunlarını çözmem!", ülkes!n!n ta-
mamını tems!l etmeyen b!r yönet!m! bünyes!ne alarak kend! !lkeler!n! !hlal eden 
b!r pol!t!ka !zlem!"t!r. &!md!, böyle b!r “yarım yönet!m”!n 2012’n!n !k!nc! yarısında 
Avrupa B!rl!#!ne Ba"kanlık yapıyor duruma gelmes!, Avrupa B!rl!#!n!n zaf!yet!n! 
gösterecekt!r. Bu, Avrupa B!rl!#! tarafından da sorgulanması gereken b!r husus ol-
malıdır.

Çok daha öneml! b!r nokta !se Avrupa B!rl!#!n!n tüm bu olup b!tenler! normal 
g!b! görmes!n!n, müzakereler!n sürdü#ü b!r ortamda, Rum yönet!m!n!n çözüm 
!ç!n h!çb!r mecbur!yet h!ssetmemes!ne yol açmasıdır. Bunun da Avrupa B!rl!#!n! 
çözümsüzlü#ün en büyük cesaretlend!r!c!s! durumuna dü"ürdü#ü a"!kârdır.

Bu "artlar altında, korkarım k!, Avrupa B!rl!#!, adada b!rle"mey! tamamen 
!mkânsız kılacak b!r sürec!n ba"lamasının müsebb!b! olacaktır. Böyle b!r sürec!n 
do#urab!lece#! net!celer!, herkes!n er ya da geç kabullenmek zorunda kalaca#ını 
"!md!den hatırlatmak !ster!m.

Son olarak, Türk!ye’n!n, Do#u Akden!z’de tüm m!llî çıkarlarını korumak !ç!n 
gereken her türlü tedb!r! alaca#ından da h!ç k!msen!n "üphes! olmamalıdır.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Sözler!me burada son ver!rken ba"ta Gaz! Mustafa Kemal Atatürk olmak üze-

re, yüce Mecl!s!n m!llet!m!ze h!zmet etm!" tüm üyeler!n! rahmetle anıyorum. Yen! 
dönem!n m!llet!m!z ve devlet!m!z !ç!n hayırlar get!rmes!n! Cenabıallah’tan d!l!-
yorum. (AK PART! sıralarından ayakta alkı#lar, MHP ve BDP sıralarından aya$a 
kalkmalar)
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