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“Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delirtsin...”
Asur Atasözü



Sunuş

“Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı.

Söz ola ağulu aşı,

Bal ile yağ ide bir söz.

Kişi bile söz demini,

Demeye sözün kemini.

Bu cihan cehennemini,

Sekiz uçmağ ide bir söz.”

Yunus un dilinden dökülen bal damlaları gibi, maksat yaşatmak oldu
ğunda, güzel olanı çoğaltmak hiç zor değil. Sözün güzeliyle seslenip dimağ
larda yer edinmek ise maharettir. Böyle yapan kişi kendini yücelttiği gibi, 
iyiliğe ve esenliğe giden yolları da çakıl taşlarından ayıklar.

İkna ederek inşa edebileceğimiz gibi, ikaz ederek de inşa edebiliriz. 
Biriyle gönüllerde taht kurarken, ötekiyle yüreklere korku salarız.

Yıldızlar kadar hür, güneş kadar parlak sözler de bir harfle başlar. Ya
zarak, adeta kişi kendinden yüzlerce binlerce kopya alır ve kendini muha
taplarıyla paylaşır. Savunduğu fikirleri, taşıdığı değerleri başkasında da gör
mek için emek sarf eder. Böylece kişi gözüne değenleri, aklından geçenleri 
okuyucularına aktarır.

Elinizdeki eser de TBM M Başkanı Koksal Toptanın iki yıllık emeği
nin bir özeti. Bu eserde, konferanslarda, panellerde, seminerlerde, açılış 
törenlerinde yapılmış konuşmaları bulacaksınız. Birbirinden bağımsız, bir
birinden farklı platformlarda yapılan bu konuşmaların her birinde Başkan 
Toptanın gönlünden dökülen, dimağından süzülen tespitler ve teklifler yer 
alıyor.

TBM M Başkanlığı yaptığı iki yıllık süreçte, Başkan Toptan m kimi yer
de muhatapları gençler oldu, kimi yerde yaşlılar oldu. Bazen halktan biri 
gibi, bazen de diplomatça konuştu. Konuşmalarında hiçbir zaman ortak 
değerleri tartışma konusu yapmadığı gibi, ortak geleceğimiz adına kendini 
hep bir uyaran yerinde tuttu. Devletin tekliği, vatanın bütünlüğü, milletin 
birliği konuşmalarının omurgasını oluşturdu. Ne yapabileceklerini abarttı 
ne de yapamayacağı sözlerle insanları avuttu.

Başkan Toptan, sağduyunun ve sakinliğin timsali olarak muhatapla
rıyla iç barışını ve uyumunu paylaştı. Gökteki yıldızlar kadar değerli kıl
dığı sözlerinin kulaklarda hoş seda bırakması için asla sesini yükseltmedi. 
Konuşmalarında ne hakarete yer verdi, ne infiali besledi. Muhataplarına



saygılı bir üslup ile hitap ederek sesinin gürlüğünden ziyade fikrinin doğ
ruluğundan hareketle hak sahibi olmaya özen gösterdi. Devlet Başkanları, 
Parlamento Başkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Parlamenterler ve bürokrat
larla katıldığı toplantılarda da bu tutumunda en küçük bir sapma görül
medi. Kışkırtarak, polemik yaratarak dikkat çekmek yerine, söylediğinin 
anlaşılmasına özen gösterdi.

“İncitme sen ahbabını incinmeyesin sen,
Bu âlemi fânide zerâfet budur işte.”

19. Yüzyılın kadın şairlerinden Leyla Hanım tarafından kaleme alman 
dizelerdeki gibi, O da devlet adamlığını bir gönül adamı zarafetiyle yaptı. 
TBMM Başkanlığını tartışmaların odağına çekmeden, temsil misyonunu 
titizlikle yürüttü. Genç kuşakların ve gelecek nesillerin örnek alması gere
ken hasletlerini yönetirken gösterdi. Bu yönüyle gelecek kuşaklara aktarıl
ması gereken kişiler arasındaki yerini aldı.

Anı ve biyografi kitaplarından farklı olarak, devlet adamlarının yap
tıkları konuşmaların kitaplaştırılması da içinde bulunulan döneme başka 
bir pencereden bakılmasına yardımcı olacaktır. 23. Dönem TBMM’de ilk 
dönem başkanlık görevini yürüten Başkan Toptanın konuşmalarından der
lenen ve iki ciltten oluşan “Konuşmalar” kitabı da böyle bir özellik taşımak
tadır. Bu yönüyle okuyucuların dikkatine sunulmuştur.



İlk Konuşma
(09.08.2007}

I  tutmamak gerekir ki, büyük ülküler peşinde koşmak, büyük hedefleri yakalamak, 
U büyük işler yapmak ancak büyük düşünen ve büyüklerin işidir.

Sayın Başkan, yüce Meclisimizin çok değerli üyeleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Atatürk başkanlığında bir yandan Kurtuluş Savaşını yönetir
ken öte yandan cumhuriyetimizi kuran bir Meclis olarak, gerçekten, adında 
da ifade olunduğu gibi, büyük olma özelliklerini taşıyan bir Meclistir.

Polatlı’dan top seslerinin duyulduğu günlerde bile, inanç, azim ve ka
rarlılığından hiçbir şey kaybetmemiş olan bu yüce kurum, geride kalan sek
sen yedi yılda bu şanlı geçmişine yaraşır ve yakışır işler yapmıştır.

Yeni başlayan 23’üncü Dönemde de bu gayretin kuruluş günlerinin 
heyecan ve inancı içerisinde sürdüreceğine inanıyorum.

Bunu yaparken, hiç kuşku yok ki; hem cumhuriyetimizin temel değer
lerine daha sıkı sarılmaya devam edecek hem de son yüz senenin sihirli ge
lişmesi olan demokrasiyi Türkiye’miz adına daha ileri hedeflere götürmek, 
insan hak ve özgürlükleri alanının daha yüceltilmesini sağlamak, seksen 
dört yıllık cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olacaktır.

Şanlı geçmişimizden güç alarak büyük ve hayal hedefleri önümüze 
koymak ve bu hedeflere varmak için çalışmak zamanıdır.

Unutmamak gerekir ki, büyük ülküler peşinde koşmak, büyük hedef
leri yakalamak, büyük işler yapmak ancak büyük düşünen ve büyüklerin 
işidir.



Birbirimizi seversek ve bu büyük işleri yapabileceğimize yürekten ina
nırsak, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.

Millet olarak, uzlaşmanın, hoşgörünün, birbirine tahammülün, büyük 
olmanın geçmişine sahip aziz milletimizin temsilcileri olarak bunu başara
cağımıza olan inancımı tekrarlamak istiyorum.

Bu çatı altında sergilenecek böylesi bir tablo, şüphesiz milletimizi de 
mutlu kılacak ve gelecek ümitlerinin her zaman canlı tutulmasını sağlaya
caktır.

Sizler, beni, böyle büyük işler başarmış ve daha büyüklerini başaracak 
bir Meclisin Başkanlığına çok büyük bir çoğunlukla seçtiniz. Size minnet ve 
şükran borçluyum.

Ben, Adalet ve Kalkınma Partisinin milletvekiliyim; ama şimdi ben, bu 
yüce Meclisin Başkanıyım.

Bütün partiler benim partim, bütün milletvekilleri benim milletvekil- 
lerimdir.

Görevimi, sizlerin, gruplarımızın da yardımıyla Anayasamızın ve îç 
Tüzükun öngördüğü şekilde tarafsız gerçekleştireceğim. Amacım, bana 
inananları yanıltmamaktır.

Cenabı Allah’tan niyazım, beni, sizlere, yüce heyetinize ve aziz milleti
mize mahcup etmemesidir.

Sevgili milletvekilleri, bugün, hiç kuşku yok ki, bir siyasiye, bir fâniye 
nasip olabilecek mutlulukların en büyüğünü sizin sayenizde yaşamakta
yım.

Ama insan olarak bir başka mutluluğumu da sizinle paylaşmak isti
yorum.

Benim bir saat evvel, adını çocuklarımın “Doruk Koksal” koyduğu, bir 
erkek torunum oldu.

Bugün şans benden yana, talih benden yana.

İnşallah ben değil, hepimiz, yüce milletimiz hep güzel günler görür, 
hep yüzü güler. Yüce heyetinize saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyo
rum.







Anıtkabir Özel Defteri

S

ize gösterdiğin muasırmedeniyet seviyesiniyokalamakvedahado
ileri götürmek için bütün 
milletvekillerimizle birlikte kararlılık içindeyiz.

X  ziz Atatürk, Temeline ilk harcı koyup Başkanlığını yaptığın 
^ / \ T B M M ’nin 23. Dönem Başkanlık Divanı Üyeleri olarak huzu

runuzda bulunmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. 23. Dönem Parlamentosu 
üyeleri olarak hepimiz, açıldığı günden bu yana tarihsel sorumluluk üstle
nen, varlığı ve çalışmalarıyla Milletimize güven veren Türkiye Büyük Millet 
M eclisine mensup olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin 
bize yüklediği sorumluluğun bilinci içerisindeyiz.

Bize emanet olarak bıraktığın bu güzel vatanın değerini bilerek, 
gücümüze inanarak, kendimize güvenerek, demokrasimize sa

hip çıkarak, bölünmez bütünlüğümüzü koruyarak, aydınlık yarınlara emin 
adımlarla ilerleyeceğiz. Bize gösterdiğin muasır medeniyet seviyesini ya
kalamak ve daha da ileri götürmek için bütün milletvekillerimizle birlikte 

kararlılık içindeyiz.

Bu inanç ve düşüncelerle şükranlarımızı sunuyoruz.

(20.08.2007)



Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 69. Yıldönümü
(09.10.2007)

Millet olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 
69’uncu yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek iste
nildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşına önderlik 
eden Mustafa Kemal Atatürk, kurulmasını sağladığı mo
dern Türkiye Cumhuriyeti ve siyasal, sosyal ve kültürel 
politikaları ile adını dünya tarihine altın harflerle yazdır
mış unutulmaz bir liderdir.

O’nun sayesinde Anadolu topraklarından yükselen 
bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dünyada pek çok top
luma örnek olmuştur. Gerek ülkemizde ve gerekse tüm 

dünyada adının ilk günkü gibi heyecanla anılması biraz da bu yüzdendir.

Hiç şüphe yok ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, 
kurduğu Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktı. Bunun 
için birçok önemli adımlar atmış ve kendinden sonraki nesillere bu ideali 
bir miras olarak bırakmıştır.

Söz konusu miras, bugün, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için ön
celikli görevdir.

O  Ayılı geride bırakan 
O H  Cumhuriyetimizin ilk 
yıllarını, kıtlık ve savaşlar 
nedeniyle yokluk içinde 
geçiren milletimiz, bugün 

dünyanın sayılı devletle
rinden biri olan Türkiye'de 

yaşamanın sevinç ve 
gururunu yaşamaktadır.



84 yılı geride bırakan Cumhuriyetimizin ilk yıllarını, kıtlık ve savaşlar 
nedeniyle yokluk içinde geçiren milletimiz, bugün dünyanın sayılı devletle
rinden biri olan Türkiyede yaşamanın sevinç ve gururunu yaşamaktadır.

Ülkemiz, temel insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, hukukun üs
tünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli 
kılınması yolunda da çok önemli mesafeler kat etmiş bulunmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah arkadaşlarıyla beraber kur
duğu ve ilk Başkanlığını yaptığı Meclisimiz, bugün de, ilk günkü heyecan ve 
kararlılık içinde cumhuriyetimize sahip çıkarak yoluna devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu, ilk Meclis 
Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha 
rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımıza selamlarımı ileti
yorum.”



Yeni Yıl Mesajı
(31.12.2007)

11

Ü züntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, umut ve coş
kuyla yeni bir yıla giriyoruz. 2008 yılının ülkemize, milletimize, 

tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor; hepinize sevgi 
ve selamlarımı iletiyorum.

Aziz Vatandaşlarım;

\Aice Meclisimiz, gelecek 
I  kuşakların kaderini şekillen

diren tarihi yasaları büyük bir 
tempoyla çıkardı. Milli irademi
zin sembolü olan Meclisimizin 
aldığı her karar, ülkemizin daha 
demokratik ve özgür bir yapıya 
kavuşmasını sağlamıştır.

Geride bıraktığımız yıl, Türkiye için büyük deği
şimlerin yaşandığı iz bırakan bir tarih kesiti oldu. Bü
yük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen 
Milletvekili Genel Seçimleri ile önemli bir demokrasi 
sınavım başarıyla geçtik. Yeni oluşan 23. Dönem Parla
mentosu, çalışmalarının hemen başında çok tarihi bir 
seçim yaptı ve 11. Cumhurbaşkanını belirledi. Ardın
dan kurulan 60. Hükümet, Meclisimizden güvenoyu 
almış, ülkemizin sorunlarını çözme yolunda çalışmala
rına başlamıştır.

16

Böylesine önemli görevleri kısa sürede yerine getiren Meclisimiz, ül
kemizin temel sorunlarını çözme, demokrasiyle taçlanmış Cumhuriyetimi
zin tüm niteliklerini koruyup daha da ilerlere taşıma konusunda gayretle 
çalışmaktadır. Yüce Meclisimiz, gelecek kuşakların kaderini şekillendiren 
tarihi yasaları büyük bir tempoyla çıkardı. Milli irademizin sembolü olan



Meclisimizin aldığı her karar, ülkemizin daha demokratik ve özgür bir ya
pıya kavuşmasını sağlamıştır. Şimdi önümüzde çok önemli bir görev daha 
bulunuyor. Bu dönem Meclisimizin iktidar ve muhalefetiyle, yoğun bir ça
lışmanın ardından, toplumun tüm kesimlerinin uzlaştığı yeni anayasayı, 
Türkiye’ye kazandıracağına inanıyorum.

Aziz Vatandaşlarım;

Yeni yıla büyük ümitlerle giriyoruz. Demokrasi kültürümüzün giderek 
gelişmekte ve kökleşmekte olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu konuda 
çok ciddi adımlar ve atılımlar ard arda gerçekleştiriliyor. Nüfusumuzun ya
rısından fazlası dünya ülkelerinin bir çoğuna nasip olmayacak kadar genç
tir. Gençlerimiz dinamik, heyecanlı, hırslı ve kuvvetlidir.

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
olma yolunda hızla ilerliyor. Hedefimize ulaşmak için gerekli özgüvenimiz 
ve inancımız var. Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye hızla ka
buğunu kırıyor. Gerek bulunduğumuz coğrafya, gerekse sahip olduğumuz 
imkanlarımız, bizi gelecek için umutlandırmaktadır.

Bizim bu zenginliklerimizi tam manasıyla kullanarak geleceğimizi inşa 
edebileceğimiz düşüncesindeyiz. Bu hedeflere, ülke menfaatlerini her şeyin 
üzerinde tutan sorumlu kurum ve kuruluşların el ele vermesiyle yakalana
cağından kuşkum bulunmamaktadır. Her bireyin çabasıyla güçlü, başarılı, 
mutlu ve huzurlu bir Türkiye oluşturacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

Değerli Vatandaşlarım,

Terörle mücadelede önemli başarılar elde edilmektedir. Parlamento
muzun Hükümete, Hükümetin de Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği yet
ki ve görev çerçevesinde operasyonlar düzenlenmektedir. Yeni yılda terör 
olaylarının azalacağını ümit ediyorum. Tüm dünyanın yeni yılı, yaşanan 
acıların, yüreklerimizi yaralayan açlık ve sefalet manzaralarının sona er
mesi için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. O r
tadoğu ve Asya’da çok olumsuz gelişmeler yaşanmaktadır. Filistin sorunu 
çözülemedi, Irak’ta belirsizlik sürüyor. Lübnan, Afganistan ve Pakistan’da 
çok ciddi sorunlar bulunmaktadır. İnsanlığın dört bir yanında yaşanan bu 
ve benzer acıların sona ermesi için seferber olması ortak dileğimizdir.

Savaşla, silahla ve terörle beslenen bir dünyanın yerini, insanlığın or
tak zenginlikleri olan barış, demokrasi, özgürlükler ve dayanışmanın alma
sı en büyük arzumuzdur. 2008 yılının ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve 
için hayırlı olmasını diliyorum. Savaşlardan yorulan dünyamızda yeni yılla 
birlikte barış, huzur ve kardeşlik temenni ediyorum.

Bu düşüncelerle, yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşlarımı
zın ve Kıbrıs’taki soydaşlarımızın yeni yıllarını bir kez daha tebrik ediyor, 
sevgilerimi iletiyorum.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
(22.04.2008)

( 'ocuklar sevgiyle büyüyen çiçeklerdir. Çocukların gülen yüzleri, sevinç içerisinde parla
yan gözleri ve her zaman sevgiye gereksinim duyan sıcacık yürekleri, toplumun ortak 

umudunu yansıtmaktadır. Türk Milletinin aydınlık yarınlarını müjdeleyen çocuklarımızın, 
güzel bir ortamda sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmeleri ve hiçbir 
sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürmeleri en büyük arzumuzdur.

Mllet olarak milli iradenin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 88. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlu
yoruz.

Milletimizin çelikleşmiş iradesinin, mücadele azminin, özgürlük tut
kusunun ifadesi olan Meclisimizin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, bizim için 
çok önemli bir dönüm noktasıdır. Toprakları işgale uğramış, esarete mah
kum edilmek istenen Milletimizin yokluklar içerisinde var ettiği Meclisi
miz, mili iradenin kalbinin attığı yer olmuştur.

Büyük Önder Atatürk’ün “en büyük eserim” diye övdüğü Meclisi
mizin açıldığı bu anlamlı gün, milletimizin kendi kaderine hakim olmak 
için başlattığı büyük ve onurlu yürüyüşün en önemli adımıdır. Tam 88



yıl önce millet adına ülkenin kaderine el koyan Meclisimiz, destansı mü
cadele sonucunda ulusal direniş hareketini başarıya ulaştırmış ve Türkiye 
Cumhuriyetinin temellerini atmıştır. Dünyada ilk ve tek kurtarıcı ve ku
rucu parlamento niteliğine sahip olan Meclisimiz, ülkemizin ihtiyacı olan 
atılımları hızla gerçekleştirmiştir.

Milletimizin hayat kaynağı olan Meclisimiz, ülkemizin temel sorun
larını çözme, demokrasiyle taçlanmış Cumhuriyetimizin tüm niteliklerini 
koruyup ilelebet yaşatma konusunda gayretle çalışmaktadır. Açıldığı gün
den beri milletimizin kaderine yön veren Meclisimiz, sorunların çözüm 
adresi olmayı sürdürmektedir. Milli iradenin rehberliğinde o zor günlerde 
Milletimizi bağımsızlığa kavuşturma başarısını göstermiş olan M eclisimi
zin bugün de çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Meclisimizin kurucu iradeden aldığı ilham ve güçle daha özgür, daha 
demokratik ve kalkınmış bir ülke olmamız için büyük bir özveri ve gay
retle çalıştığı bilinmelidir. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin 
huzur ve güveni için iktidar ve muhalefeti ile büyük sorumluluk göste
ren Meclisimiz, sarsılmaz kararlığını bundan sonra da devam ettirecektir. 
Meclisimiz bundan sonra da Cumhuriyetimizin 100. yıl vizyonuna yakışır 
önemli hizmetler yapacak, demokrasimizin daha da kökleşmesinde en bü
yük güç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Baş- 
kanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin hayat bulduğu bugünü 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir.

Çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliğini ta
şıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyetinin çocuklarımızın ve gençlerimizin 
omuzlarında yükseleceğine olan güçlü inancın ifadesidir. Çocuklar sevgiyle 
büyüyen çiçeklerdir. Çocukların gülen yüzleri, sevinç içerisinde parlayan 
gözleri ve her zaman sevgiye gereksinim duyan sıcacık yürekleri, toplumun 
ortak umudunu yansıtmaktadır. Türk M illetinin aydınlık yarınlarını m üj
deleyen çocuklarımızın, güzel bir ortamda sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür 
bireyler olarak yetişmeleri ve hiçbir sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdür
meleri en büyük arzumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği 
geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyorum. Bugüne anlam 
katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayram
larını en içten duygularla kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.



TBMM'nin Açılışının 88. Yıldönümü 
Anıtkabir Özel Defteri İmza Töreni
(23.04.2008)

Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 88. yıldönü
münde huzurundayız. Bize kazandırdıklarınız ve ilkeleriniz ışığında hedef 
gösterdiğin çağdaş uygarlık düzeyine çıkma yolunda emin adımlarla yürü
yoruz.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuri
yeti, köklü kültürü ve gelişen demokrasisi ile çağın öncü ve önder ülkele
rinden biri olma heyecanını hiçbir zaman kaybetmemiştir. İlk başkanlığını 
yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasında ve devrimlerin gerçekleşti
rilmesinde öncülük eden TBMM taşıdığı büyük sorumluluğun bilincinde
dir. Sizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyor, manevi huzurunuzda saygı 
ile eğiliyoruz.



TBMM'nin Açılışının 88. Yıldönümü 
1. Meclis Özel Defteri İmza Töreni

(23.04.200S)

/I /¡illi iradenin üstünlüğünü, 
IVICumhuriyetimizin laik ve 
demokratik karakterini en büyük 
kazancımız olarak görüyoruz.

Millî Mücadelemizin, bağım
sızlığımızın ve Cumhuriyetimizin 
temellerinin atıldığı bu binada bu
lunmaktan büyük bir heyecan ve 
gurur duyuyorum. Kurulduğundaki 
zor şartlarda özgürlük, bağımsızlık 
ve vatan için burada toplanan kahra
man ilk Meclis üyelerinin mücade
lelerindeki ruhu, azim ve kararlılığı 
derinden hissediyoruz.

Milli iradenin üstünlüğünü, 
Cumhuriyetimizin laik ve demokra
tik karakterini en büyük kazancımız 
olarak görüyoruz. Milli mücadele
nin Ulu Önderi, ilk başkanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere ilk Meclisimizin aziz üyelerini 
rahmet ve minnetle anıyor, hatıraları 
önünde saygıyla eğiliyoruz.



18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü
(18.03.2009)

Çanakkale Zaferi, topraklarımızı işgal etmek isteyen 
üstün silah gücüne sahip devletlere karşı kazanılmış, dün
ya tarihinde eşine az rastlanır büyük bir zaferdir. Kendin
den güçlü ordulara karşı, büyük bir kahramanlıkla mü
cadele eden askerlerimizin kazandığı bu zafer, tarihimize 
altın harflerle yazılmıştır. Milletimiz Çanakkale’nin ge- 
çilmezliğini, şehit verdiği on binlerce Mehmetçikle tüm 
dünyaya göstermiştir. Bu zaferin temelinde, milletimizin 
vatan ve özgürlük aşkı vardır.

Bu büyük zaferin yıldönümünü bugün ‘Şehitler 
Günü’ olarak anıyoruz. Çanakkale Zaferi, bir kahraman

lık destanı olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Bugünün anlam ve öne
mi ile şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak 
milli bir görevdir.

Bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi, tarihimizin her sayfasında yer alan 
bu mücadelelere borçluyuz. Büyük Zaferin yıldönümü vesilesiyle, bu sa
vaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi 
minnet, saygı ve şükranla anıyorum.”

C'anakkale Zaferi, bir kah
ramanlık destanı olarak 

şanlı tarihimizde yerini 
almıştır. Bugünün anlam ve 
önemi ile şehitlerimizin aziz 
hatıralarını ebediyete kadar 
yüreğimizde taşımak milli 
bir görevdir.



Nevruz Bayramı
^20.03.2009;

Toplumlarda barış ve dayanışma kültürünün yerleş
mesinde kültürel değerlerin ve etkinliklerin çok büyük 
payı vardır. Baharın başlangıcını simgeleyen Nevruz; sev
ginin, dostluğun, barışın ve kardeşliğin ifadesi, toplumsal 
barışın, dayanışmanın ve kaynaşmanın ortak zeminidir.

Bayram coşkusuyla kutlanan Nevruz, kültürümüzün 
ayrılmaz bir parçası olarak toplumsal barışın köklerini 
asırlardır güçlü tutmaktadır. Geniş bir coğrafyada kuşak
tan kuşağa aktarılarak yüzyıllardır yaşatılan Nevruz, mil
letimizin ayrışmasına değil, barış ve kardeşlik temelinde 
kaynaşmasına ve dayanışmasına yardımcı olmaktadır. 
Böylesine köklü bir geçmişe dayanan Nevruzun barış ve 
kardeşlik ruhuna uygun şekilde kutlanması birlik, bera
berlik ve dayanışmamızı daha da pekiştirecektir.

Doğanın yeniden uyanışını 
ifade eden Nevruz, kardeş ülke ve 
topluluklarla aramızdaki tarihi ve 
kültürel bağlarımızı da güçlendir- 
mektedir. Toplumları birbirlerine 
yakınlaştıran böylesine anlamlı 
günler, kültürel zenginliklerimiz 
olarak yaşatılmalı ve gelecek kuşak
lara aktarılmalıdır.

Öoğanın yeniden uyanışını ifade eden Nevruz, 
kardeş ülke ve topluluklarla aramızdaki tarihi 

ve kültürel bağlarımızı da gücendirmektedir. 
Toplumları birbirlerine yakınlaştıran böylesine 
anlamlı günler, kültürel zenginliklerimiz olarak 
yaşatılmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

Milletimizi güçlü kılan Nevruz gibi köklü kültürel değerlerimizin ka
zandırdığı dayanışma ruhuyla çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız 
engel yoktur. Bu duygularla, her zaman birlik ve beraberliğin simgesi olan 
Nevruz Bayramını kutluyor, herkese sağlık, sevgi ve barış getirmesini dili
yorum.”



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
(18 Mayıs 2009)

Bugün bağımsız ve özgür bir Türkiye 
için atılmış ilk adımının 90. yıldönümün
deyiz. Millet olarak 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yur
dumuzun her köşesinde büyük bir coşku 
ve sevinçle kutluyoruz.

Milletimizin tüm onur ve asaletiy
le Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde 
bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 
Mayıs 1919 tarihidir.

üyük Önderin Samsun'da yaktığı 
bağımsızlık ateşi, çaresizlik içerisindeki 

Milletimizin umutlarını yeniden canlandıra
rak aydınlığa ulaşmasının ilk adımı olmuş
tur. Milletimizin kendi küllerinden yeniden 
doğuşunun sembolü olan bu tarihten sonra 
bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının 
her köşesine dalga dalga yayılmıştır.

Yine 19 Mayıs, Türkiye’yi bugünlere 
taşıyan Yüce Meclisimizin kuruluşuna, 
Milli Mücadelenin zafere ulaştırılmasına 
ve Cumhuriyetimizin ilan edilmesine gi
den yolun başlangıcıdır.

Büyük Önder’in Samsun’da yaktığı 
bağımsızlık ateşi, çaresizlik içerisindeki 
Milletimizin umutlarını yeniden canlan
dırarak aydınlığa ulaşmasının ilk adımı 
olmuştur. Milletimizin kendi küllerinden 
yeniden doğuşunun sembolü olan bu ta
rihten sonra bağımsızlık mücadelesi va
tan topraklarının her köşesine dalga dalga 
yayılmıştır.

Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde
ki Gazi Meclisimiz de bu destanı yaşatan 

milletin kalbidir. Yüce Meclisimiz daha sonra büyük bir çağdaşlaşma hare
keti olan Cumhuriyeti ilan ederek milletimizin özlemini gerçekleştirmiştir. 
TBMM için de çok sayıda anlamı bulunan 19 Mayısın 90. yıldönümünü 
özel etkinliklerle kutluyoruz.

Gençlerimize bağımsızlığımızın sembolü olan Meclisimizin açılışına 
giden yolda yaşananları anlatmayı hedefliyoruz. 90. yıl etkinliklerimize 
destek veren tüm kurum, kuruluş ve valiliklerimize teşekkür ediyorum. 
Sevgili Gençler, Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük 
özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli ema
neti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde 
aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur.



Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye 
Cumhuriyetini omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi, Aziz Atatürk’ün 
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine sîzler taşıyacaksınız.

Büyük Atatürk’ün “Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam 
ettiren sîzsiniz” diye seslendiği sizler, milletimizin umudu, aydınlık yarın
larımızın güvencesisiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı ve bü
tünlüğü uğruna aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum.

Bu güne anlam katan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşla
rımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en iyi dilek
lerimle kutluyorum.”





Genel Kurul 
Konuşmaları





11. Cumhurbaşkanı Seçimi Konuşması
(20.08.2007)

Sayın milletvekilleri; Kurulduğu 23 Nisan 1920’den bu güne, milleti
mizin ve ülkemizin kaderini etkileyecek kararlar alan bu Yüce Meclis, bu
gün yine tarihi bir görevi yapmak üzere toplanmış bulunmaktadır.

Devletimizin, milletimizin birliğini temsil edecek Cumhurbaşkanımız 
bu yüce çatı altında halkımızın temsilcileri olan siz değerli milletvekilleri 
tarafından seçilecektir.

Tarihte çok büyük devletler, cihan imparatorlukları kurmuş ve yüz
yıllarca yaşatmış bir şanlı mirasın sahibi olan Büyük Türk Milleti ve onun 
temsilcileri, yepyeni bir heyecanla, bu seçimle birlikte geleceğimizi inşa 
etme konusunda önemli kararlar alacaktır.

Öyle inanıyorum ki, Yüce Heyetiniz görev yapacağı 23. dönemde bu
günden başlayarak Cumhuriyetimizin 100. Yıl vizyonuna yaraşır ve yakışır 
işleri yapacak, Milletimiz de bu dönemi takdir ve minnetle anacaktır.

Bugün 1 l.kez Cumhurbaşkanı seçecek olan T B M M , gelecekte de daha 
nice cumhurbaşkanları seçecek ve demokrasi ile taçlanmış Cumhuriyeti
miz tüm temel niteliklerini özenle koruyarak ilelebet yaşayacaktır.

Burada farklı siyasi partilere mensup adaylar yarışacaktır.

Ama seçilecek olan Cumhurbaşkanı hiç kuşku yok ki siyasi veya ideo
lojik düşüncesi ne olursa olsun herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır.

Tüm adaylara başarılar diliyor, seçimlerin milletimize, devletimize ha
yırlı olmasını diliyorum. Seçimleri bu düşüncelerle başlatıyorum.



23. Dönem 2. Yasama Yılı Açış Konuşması
(01.10.2007)

R
dönem yapacağımız çalışmalarda milletimizin bizlere verdiği mesajı iyi okuyarak,

Şimdi önümüzde son günlerin çok tartışılan konularından biri olan yeni bir anayasa yapma

Sayın Milletvekilleri,

Yeni yasama döneminde, sizleri, yoğun bir çalışma ve tarihî kararları 
alacağımız yeni bir yasama yılının başlangıcında sevgi ve saygıyla selamlı
yorum.

Sözlerimin hemen başında Şırnak’ta teröristler tarafından şehit edilen 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Vatandaşlarımızın yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. 
Birey olarak, kurum olarak herkesin ve her kesimin bu nefret uyandıran 
olay karşısında ortak bir cephede tavır alması ve ülkemizde oynanmak iste
nen oyunlara gelmemesi gerektiğini altını çizerek ifade etmek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En bü
yük eserim.” dediği, ‘Kurtuluş Savaşımızı yöneten bu Meclis, kuruluşundan 
bu yana ülkemizin kaderini tayin eden kararlar almıştır.

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü olan Meclisimizin 
önderliğindeki ülkemiz geride bıraktığımız seksen yedi yılda büyük mesa
feler almış, büyük kararlara imza atmıştır. Türkiye, yokluklar içerisinde var 
olma mücadelesi veren bir ülkeden bugün dünyanın lider ülkelerinden biri 
hâline gelmiştir.

Türkiye’nin bu noktaya gelmesinde Meclisimizin payı çok büyüktür...

Şimdi önümüzde Büyük önderin  hepimize gösterdiği çağdaş uygarlık 
hedefine ulaşma yolunda cumhuriyetimizin 100’üncü yıl vizyonu vardır.

Hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde yürüteceği 
çalışmalarla da bu vizyona yakışır önemli hizmetler yapacak, demokrasimi
zin daha da kökleşmesinde sarsılmaz bir güç kaynağı olacaktır.

23’üncü Dönem Parlamentosunun iktidarıyla muhalefetiyle, sizlerin 
değerli katkılarıyla milletimiz tarafından takdirle ve minnetle anılacak bu 
çalışmaları yapacağına yürekten inanıyorum.

Yüce Meclisin değerli üyeleri, büyük bir olgunlukla gerçekleştirilen
22 Temmuz seçimleri sonrasında oluşan, temsil oranı yüzde 85’lere ulaşan 
Meclisimizin yeni yapısı, aslında, ülkemizin yıllardır kangren olmuş sorun
larının çözümü için milletimizin bizlere verdiği çok önemli bir fırsattır.



Seçimlerde milletimiz istikrarı sağlamış, öte yandan temsilde adaleti 
de dikkatten kaçırmamıştır. Bu dönem Meclisimizde dördü grubunu kur
muş yedi ayrı siyasi partimiz temsil edilmektedir.

Bağımsız arkadaşlarımız da vardır. Bu durum, Parlamentomuzda gö
rev yapan her milletvekili arkadaşımıza ayrı bir sorumluluk yüklemektedir. 
Artık hiçbir mazeretimiz yoktur.

Aziz milletimiz büyük bir demokratik olgunlukla görevini yapmış, 
bizlere vekâletini vererek buraya göndermiştir.

Şimdi görev sırası yüce Meclisimizdedir.

Bu kadar yüksek temsil oranıyla ve bu kadar çeşitli yapısıyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çözemeyeceği sorun yoktur diye düşünmekteyim.

Yeni dönem Meclisimizin, demokrasimizi, ekonomimizi güçlendire
rek, toplumsal barışa ve kaynaşmaya büyük katkılarda bulunacağına inan
cım tamdır.

Değerli arkadaşlarım, 23 uncü Dönem Parlamentosu daha başlangı
cında çok tarihî bir görev yapmış, devletimizin ve milletimizin birliğini 
temsil eden 11’inci Cumhurbaşkanını seçmiştir.

Yeni kurulan 60’ıncı Hükümet, Meclisimizden güvenoyu almış, ülke
mizin sorunlarını çözme yolunda çalışmalarına başlamıştır.

Böylesine önemli görevleri kısa sürede yerine getiren Meclisimiz, ülke
mizin temel sorunlarını çözme, demokrasi ile taçlanmış cumhuriyetimizin 
tüm niteliklerini koruyup, ilelebet yaşatma konusunda gayretle çalışmakta
dır, çalışmasını sürdürecektir.

Bu dönem yapacağımız çalışmalarda milletimizin bizlere verdiği me
sajı iyi okuyarak, farklılıklarımızı zenginlik kaynağı olarak görmeli ve çö
züm için güç birliği yapmalıyız.

Şimdi önümüzde son günlerin çok tartışılan konularından biri olan 
yeni bir anayasa yapma hedefi var.

Hepinizin bildiği gibi, henüz Meclisimize ulaşmış bir teklif bulunma
masına rağmen, bu konu ülkemizin gündeminde yoğun bir şekilde yer al
maktadır.

Anayasa gibi, ülkemizin geleceğini şekillendirecek temel referans met
niyle ilgili tartışmaların, belli konulara indirgenerek de olsa, devam ettiğini 
görmekteyiz. Bu tartışmaların, ülkemizin yeni anayasa konusundaki güçlü 
isteğinin dinamik bir göstergesi olduğunu düşünüyorum.

Nitekim daha ortada henüz Anayasanın öngördüğü yeter sayıda imza
yı taşıyan bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmemiş
ken, sadece anayasanın ismi bile bu konuda katkı sağlayabilecek tüm taraf
ları harekete geçirmeye yetmiştir. Bu tartışmaları olağan saymak gerekir.



l/iışkusuz, toplumsal sözleşme niteliğindeki böylesine önemli bir belgenin yöntem ve içe
l i  riğinin nasıl olacağının kararlaştırılacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bilinmesini 

isterim ki, durumdan vazife çıkarmak gibi bir siyaset anlayışının hiçbir zaman yandaşı ve

Ancak, yürürlükteki Anayasanın 4 uncü maddesi açık bir şekilde, 
Anayasanın l ’inci maddesindeki, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunun; 
2’nci maddesindeki, cumhuriyetin temel niteliklerinin, yani “Türkiye Cum
huriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.” 3 uncü 
maddesindeki, yani “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü
tündür.

Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı ‘İstiklal Marşıdır.

Başkenti Ankara’dır.

“Hükümlerinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edile
meyeceği yazılıdır. Hiç kimse kuşku duymasın ki, Türkiye Cumhuriyeti, 
onu kuran temel nitelikleriyle şanla, şerefle sonsuza kadar var olacaktır.

Sayın milletvekilleri, bunun dışında, geçmişten beri ülkemizde devam 
eden tartışmaların çok geniş bir kesiminin ortaya koyduğu gerçek, artık ya
pıldığı günün şartlarını ve izini taşıyan mevcut Anayasanın çağın değişen 
koşullarına yeterince cevap veremediğidir.

Yani, yeni bir anayasanın yapılması gerekliliği, toplumun geniş kesim
leri tarafından büyük bir mutabakatla dile getirilmektedir.

Kuşkusuz, toplumsal sözleşme niteliğindeki böylesine önemli bir bel
genin yöntem ve içeriğinin nasıl olacağının kararlaştırılacağı yer Türkiye 
Büyük Millet Meclisidir. Bilinmesini isterim ki, durumdan vazife çıkarmak 
gibi bir siyaset anlayışının hiçbir zaman yandaşı ve savunucusu olmadık, 
böyleleri ile de sürekli mücadele ettik.

Ancak, yüklenen görevi de sonuçlandırmak için üzerimize ne düşerse 
onu yapmaya gayret ettik. Anayasa yapımı için de, bizden beklenenlerin bu 
çerçeve içerisinde değerlendirileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Değerli arkadaşlarım, kimsenin Anayasanın yapımına katkı sağlama 
konusunda endişe etmesine gerek yoktur. Yeter ki, samimi ve yapıcı bir an
layış içerisinde olalım.

Yeni Anayasayla ilgili söyleyecek sözü olan herkes, görüş ve önerilerini 
zamanı geldiğinde Meclisimize rahatlıkla ulaştırabilecektir.



Yeni Anayasa konusunda Meclisimize yansıyan her düşüncenin bizim 
için çok kıymetli olduğunu ve çalışmalara katkı sağlayacağını özellikle ifa
de etmek isterim. Çünkü toplumsal katılım ne kadar geniş olursa, o kadar 
güçlü, sorunlarımıza cevap veren ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir anayasa 
yapılması mümkün olabilecektir.

Geniş katılım ve uyumla hazırlanacak böyle bir anayasa, ülkemizin 
kalkınmasına, demokrasi ve özgürlüklerimizin güçlenerek kökleşmesine 
ciddi katkı sağlayacaktır.

Bu dönem iktidarıyla muhalefetiyle Meclisimizin, toplumumuzun 
tüm kesimlerinin üzerinde uzlaştığı yeni Anayasayı yoğun bir çalışmanın 
ardından Türkiye’ye kazandıracağına inanıyorum.

Milletimizin iradesinin temsil edildiği en yüce kurum olan Meclisi
mizin, çalışmalarında toplumun tüm kesimlerinin uzlaşma adresi hâline 
gelmesi ortak dileğimizdir.

Meclis kürsüsünden siyasi partilerimize, kamu kurumlarımıza, sivil 
toplum örgütlerimize ve tüm milletimize, bu arzumuzu hayata geçirme ko
nusunda düşündüğümüz önemli bir çalışmamız hakkında bir iki cümleyle 
bilgi vermek isterim.

Meclisimizin çıkaracağı bütün kanunlara her kesimin katılımını en 
yüksek düzeyde sağlayabilmek amacıyla yeni bir düzenleme yapmaya çalı
şıyoruz. Böylece, aldığı kararlarla ülkemizin geleceğini şekillendiren M ec
lisimizin çalışmalarına sivil inisiyatifin katkısını kurumsal hâle getirmeyi 
hedefliyoruz.

Yasama sürecine demokratik katılımı artıracak bu mekanizmayla Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, sadece kendi milletvekilleri, partileri, gruplarıyla 
değil, toplumun bütün kesimleriyle ortak bir ürün çıkarma konusunda gay
ret gösterecektir.

Sayın milletvekilleri, yeni dönemde en hassas olacağımız konulardan 
biri de kuşkusuz Meclisin itibarıdır.

Meclise gösterilen saygı ve onun itibarının yükseltilmesi için yapılan 
tüm katkılar, aynı zamanda siyaset kurumunun ve demokrasinin güçlendi
rilmesi anlamına gelir.

Bu nedenledir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygın ve itibarlı 
olması, demokrasinin varlığını daha da güçlü kılacaktır.

Bu yüce kurumun itibarını ve saygınlığını artırmak için hepimize 
önemli görevler düşmektedir.

Özgür olmasına çok büyük özen gösterdiğimiz kürsü, belki zaman za
man hoşumuza gitmeyecek sözlerin de söylendiğine tanık olacaktır.

Demokrasi, kabul edersiniz ki, hoşgörü, tahammül ve dinleme reji
midir.



Birbirimizin söylediklerine inanmasak bile, başkalarının bizim ho
şumuza gitmeyen düşünceleri dile getirme özgürlüğünün olduğunu kabul 
etmeliyiz. Ancak, bizi sınırlayan tek bir çizgimiz vardır; o da, tarih ve millet 
önünde bu kürsüden yaptığımız cumhuriyetin temel niteliklerine ve ülke
nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkma konusundaki yeminimizdir.

Bu temel çizgi içinde kalındığı sürece, ülkemizin her meselesinin Mec
lisimizde tartışılmasına mutlaka imkân sağlanacaktır.

Bu konularda değerli arkadaşlarımın dikkat ve özen göstereceklerine 
yüzde yüz inanmaktayım.

Çalışmalarımızı karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içerisinde 
sürdüreceğimizden kuşkum yoktur.

İktidarıyla muhalefetiyle özgürlüklerimizi daha genişleterek, Türkiye’yi 
insanlarının yüzü gülen, kalkınmış bir demokrasi adası hâline getirmeli
yiz.

Türkiye’de demokrasiyi geliştirdiğimiz sürece, bugün yaşanan pek çok 
sorunun da gerilerde kaldığını hep beraber göreceğimize inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım, milletimize yeni hedefler, yeni açılımlar, yeni 
vizyonlar göstermek bizim görevimizdir.

Meclisimiz, bu tarihî misyonunu yeni dönemde de yerine getirecek
tir. Şanlı bir tarihî mirası olan büyük milletimize her konuda öncü olma
lıyız. Sadece siyasette değil, toplumu ilgilendiren her alanda çözüm üreten 
ve önce ülkesinin çıkarını düşünen milletvekilleri olarak, bu konuda da ilk 
adımları her zaman biz atmalıyız.

Bu konuda cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk Başkanı, Bü
yük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri en büyük rehbe- 
rimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olmasını diliyorum, sayın millet
vekili arkadaşlarıma sağlık içerisinde, başarılı ve verimli çalışmalar temenni 
ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.



23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Özel Gündemiyle Toplanan TBMM Genel Kuruluna Hitap

(23.04.2008)

ÎXinyada ilk ve tek kurtarıcı ve kurucu parlamento niteliğine sahip olan Meclisimizle 
U n e  kadar övünsek azdır. Meclisimizi kuranlara çok şeyler borçluyuz. Bugünümüz ve 
yarınımız onların armağanı ve emanetidir.

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Değerli Konuklar,

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 88. yıldönümünü 
milletçe coşku, gurur ve sevinçle kutlamanın büyük heyecanı içerisindeyiz.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu büyük ve an
lamlı milli günümüzde, siz değerli milletvekillerini ve büyük Türk Milletini 
en iyi dileklerimle sevgi ve saygılarla selamlıyorum.

Bağımsızlığımızın sembolü olan Yüce Meclisimizin açıldığı, milletimi
zin makus talihinin yenildiği 23 Nisan 1920 tarihi, bizim için çok önemli bir 
dönüm noktasıdır. Bu tarih, milletimizin kendi kaderine hakim olmak için 
başlattığı büyük ve onurlu yürüyüşün en önemli adımıdır. Meclisimizin 
açılışıyla birlikte ülkenin geleceğini milli irade yönlendirmeye başlamıştır.
Büyük önder Atatürk’ün “en büyük eserim” diye övdüğü Meclisimizin açıl
dığı bu anlamlı gün, tarih sahnesinden silinmek, esarete mahkum edilmek 
istenen milletimizin, dayatılmak istenen şartlara isyanı ve yeniden ayağa 
kalkmasının miladı olmuştur.

Yeni bir başlangıcı ifade eden 23 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal 
Atatürk öncülüğünde kurulan Meclisimiz, milli mücadeleyi yöneterek za
ferlere imza atmıştır. Milletimizi bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşturan kah
ramanlar, ardından Cumhuriyetimizi kurdular.

Milletimizi tek yürek haline getiren Meclisimiz, zaferin kazanılmasın
dan sonra da halk idaresini esas alan, “millî egemenlik” kavramının hukuk 
ve parlamento hayatımıza girişini gerçekleştiren Anayasayı hazırlamıştır. 
Ülkemizin ihtiyacı olan atılımları hızla gerçekleştiren Meclisimiz, genç 
Türkiye Cumhuriyetinin dünya milletler camiası içerisindeki onurlu yerini 
almasını sağlamıştır.

Dünyada ilk ve tek kurtarıcı ve kurucu parlamento niteliğine sahip 
olan Meclisimizle ne kadar övünsek azdır. Meclisimizi kuranlara çok şey
ler borçluyuz. Bugünümüz ve yarınımız onların armağanı ve emanetidir.
Bugün eğer bu topraklar üzerinde özgürce yaşıyorsak, Cumhuriyeti kur
muş ve O’nu demokrasi ile taçlandırarak yaşatıyor ve dünya durdukça da 
yaşatacak bir inanç ve kararlılığa sahipsek, bu onların fedakarlıkları saye
sindedir. Başta ilk başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
Birinci Meclis’te görev yapan tüm milletvekillerimizi rahmet ve minnetle



anıyorum. O kahramanların aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğimi bir 
kez daha yinelemek istiyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Her 23 Nisan günü, bu büyük kurumun önemi ve Türk demokrasi
sinin gelişmesindeki tartışılmaz yeri, rejimin en büyük güvencesi olduğu 
gerçeği, kendini daha da kesin bir biçimde göstermektedir.

Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ifadesi olan Meclisimizin çaba
larıyla ülkemiz, geride bıraktığımız 88 yılda büyük mesafeler almıştır. Tür
kiye, yokluklar içerisinde var olma mücadelesi veren bir ülkeden, bugün 
dünyanın öncü ve önder ülkelerinden biri haline gelmiştir. Demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin bu noktaya 
gelmesinde hiç kuşkusuz, başkanı olmaktan onur duyduğum Meclisimizin 
payı çok büyüktür. Toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek is
tenen, Milletimizin bağımsızlık mücadelesini örgütleyen ve yeniden dirili
şini sağlayan bu Yüce Meclis ; Aradan geçen yıllar boyunca da heyecanın
dan çok şey kaybetmeden aziz Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkma yolunda tarihi ve reform nitelikli kararlar almaya 
devam etmiştir.

Her şartta ve her dönemde; milletin ve devletin bölünmez bütünlüğü, 
milletin huzur, güven ve kalkınması konularında iktidar ve muhalefeti ile 
büyük sorumluluk ve dikkati gösteren TBM M , bu sarsılmaz ve tartışılmaz 
kararlılığını bundan sonra da göstermeye devam edecek, Cumhuriyetimi
zin 100. yıl vizyonuna yakışır önemli hizmetler yapacak, demokrasimizin 
daha da kökleşmesinde sarsılmaz bir güç kaynağı olacaktır. Ancak, ülkemi
zin yakaladığı istikrar ve güven ortamından rahatsız olanlar terör yolu ile 
toplumsal huzurumuzu ve barışımızı bozmaya çalışmaktadırlar.

Demokrasi içinde ortaya çıkan sorunları, yine demokrasinin gösterdiği yoldan giderek 
aşacağız. Herkesin tartışmasından ve fikirlerini açıklamasından sonra sorunlanmızın 

çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Medisi'dir.

Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğümüzü korumaya kararlı dev- 
letimiz, milletimizle birlikte demokrasi ve özgürlüklerden ödün vermeden 
teröre karşı mücadelesini en etkili şekilde sürdürmektedir. Meclisimizin te
rörle mücadele konusunda her türlü desteği vermekte olduğunun bilinme
sini istiyorum. Bu uğurda aziz canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi 
de bu anlamlı günde rahmet ve şükranla anıyorum.

Değerli Milletvekilleri,

23. Dönem Parlamentosu, iktidarıyla muhalefetiyle sîzlerin değerli 
katkılarıyla milletimiz tarafından takdirle ve minnetle anılacak çalışmalar 
yapmaktadır. Bu dönem Meclisimizde, dördü grubunu kurmuş, yedi ayrı 
siyasi partimiz temsil edilmektedir. Bu kadar yüksek temsil oranıyla ve bu 
kadar çeşitli yapısıyla TBM M ’nin çözemeyeceği sorun yoktur diye düşün-



mekteyim. Ortak akılla, daha özgür, daha demokratik, daha güçlü, daha 
zengin bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin hedefi ve görevidir.

Sayın Milletvekilleri,

Güçlü bir parlamento hiç kuşkusuz sağlam ve sağlıklı bir demokrasi 
demektir. Tartışmalar demokrasinin güzelliğidir. Bu nedenle tartışmaları 
demokrasinin sağlıklı gelişmesi için doğal karşılıyorum. Çünkü demokra
sinin temelinde özgür düşünce ve tartışma zemini yatmaktadır. Her kesi
min, her bireyin fikirlerini, düşüncelerini ve eleştirilerini hiçbir tereddüde 
düşmeden açıklamasını önemsiyor ve yürekten destekliyorum. Demokrasi 
içinde ortaya çıkan sorunları, yine demokrasinin gösterdiği yoldan giderek 
aşacağız. Herkesin tartışmasından ve fikirlerini açıklamasından sonra so
runlarımızın çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Burası halkın 
temsil edildiği en yüce yerdir. Nitekim Büyük Önder bu hususu:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında 
hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da 
millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve 
mevcudiyetidir” veciz sözleriyle dile getirmiştir.

Milli iradenin tecelli ettiği Yüce Meclisimizi yıpratacak, gölge düşüre
cek davranışlardan herkes özenle kaçınmalıdır. Yoğun bir tempoda görev 
yapan siz değerli milletvekillimizin de bu konuda gereken hassasiyeti gös
tereceğine yürekten inanıyorum. Biz milli egemenlik hakkını kullanmak ve 
özgür bir Meclise sahip olmak için çok büyük mücadeleler vermiş bir m il
letiz. Yıkılan bir imparatorluğun küllerinden genç cumhuriyetimizi kuran 
parlamentomuz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her kararı almaktadır. Bundan 
hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Büyük Atatürk, Meclisimizin açıldığı bugünü, aynı zamanda geleceği
miz olan sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan, 
her ülkeden çocukların sevgi ve dostluk duygularının kaynaştığı evrensel 
bir bayram haline gelmiştir. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, eği
timleri için imkanlar sağlamak, kalkınmış, demokrasisi kökleşmiş özgür bir 
ülke bırakmak, barış içinde bir dünya hazırlamak bizim görevimizdir. Te
miz yürekleriyle hayatımıza anlam katan sevgili çocuklarımızın bu bayram
larını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bizlere, milli birliğimizi 
kazandıran, özgür ve bağımsız bir vatan bırakan Büyük Önder Mustafa Ke
mal Atatürk başta olmak üzere ilk Meclisin kahraman üyelerini, Kurtuluş 
Savaşı ve bu aziz vatanın huzur, güven ve bütünlüğü için hayatlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Aziz milletimizin ve siz değerli milletvekillerimizin, çocuklarımızın 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.



23. Dönem 3. Yasama Yılı Açış Konuşması
(01. 10.2008)

Öemokrasimizin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın en büyük itici gücü olan Yüce 
Meclisimiz, geçen 88 yıl içinde tüm sıkıntılı günlerden ülkemizi çıkarmış, her zaman 

yüksek sorumluluk bilinci ile hareket etmiştir. Bu nedenle halkımızın her zaman umudu 
olmuştur.

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 23 uncü Dönem 3 uncü Yasama 
Yılı çalışmalarına bugünden itibaren başlıyoruz. Aynı zamanda Ramazan 
Bayramını kutladığımız bu günde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyo
rum. Barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü simgeleyen bayram
lar, insanların huzur bulduğu, haz duyduğu, umutlarının canlandığı özel 
günlerdir. Böylesine anlamlı bir günde yeni yasama yılını açmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Başta siz değerli milletvekillerimiz olmak üzere tüm 
milletimizin Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum..

Saygıdeğer Milletvekili Arkadaşlarım,

Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı günden bu yana milletimizin 
üstün iradesinin en büyük tecelli yeri olma özelliğini her zaman ve her şart 
altında daima korumuş, kuruluş inancı, heyecanı ve felsefesinde hiçbir azal
ma olmamıştır.

Demokrasimizin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın en büyük itici gücü 
olan Yüce Meclis’imiz, geçen 88 yıl içinde tüm sıkıntılı günlerden ülkemizi 
çıkarmış, her zaman yüksek sorumluluk bilinci ile hareket etmiştir.

Bu nedenle halkımızın her zaman umudu olmuştur.

Aziz Atamız ve Birinci Başkanımız Atatürk’ün her zaman övündüğü 
ve övdüğü TBM M, bu dönemde de büyük hizmetler verecek, ülkemizin 
kalkınmasında ve demokrasimizin daha da gelişmesinde sarsılmaz bir güç 
kaynağı olmaya devam edecektir.

Meclisimiz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hepimi
ze gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma, demokrasi ve özgürlükle
ri geliştirme yolunda bu dönemde çok sayıda önemli düzenlemeyi hayata 
geçirecektir. Hedefimiz bu yol ve haritamız da Anayasada ifadesini bulan 
demokratik,laik,sosyal ve üniter yapılı demokratik cumhuriyetimizdir. 
Yüce Meclisimizin bu anlayış içersinde, sorunlara, ülkemizin ve milletimi
zin yararları doğrultusunda, en doğru ve gerçekçi çözümleri bulacağımıza 
eminim. Çalışmalarımızı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içinde 
sürdüreceğimizden kuşku duymuyorum.



Sayın Milletvekilleri,

Son günlerde yaşanan küresel dalgalanmalar nedeniyle dünya ekono
mileri derinden etkilenmektedir. Dünya piyasalarını sarsan bu ekonomik 
kriz ortamının iyi değerlendirilmesi halinde, Türkiye gibi kalkınma yolun
da ilerleyen ülkeler için yeni fırsatlar sunabileceği ileri sürülmektedir. Ülke 
içerisinde yaşanan tartışmalarla enerjimizin tümünü bu yolda tüketmek ye
rine, bir taraftan dünya piyasalarını derinden etkileyen küresel krize karşı 
gerekli önlemleri almalı, diğer taraftan da bu ortamın sunduğu fırsatları en 
iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Geçmişte yaşadığımız krizler sonrasında alman yapısal tedbirler sa
yesinde ekonomik alt yapısı güçlenmiş, risklere karşı dayanıklı hale gelmiş 
olan ülkemizin bu belirsiz ortamdan başarıyla çıkacağına inancım tamdır.
Birbirini tamamlayan güven ve istikrar ortamının bozulmaması, aksine 
güçlendirilmesi halinde inanıyorum ki; Türkiye bu süreç içerisinde kalkın
masına ivme kazandırabilecektir. Bunun için iktidarıyla, muhalefetiyle, sivil 
toplum örgütleri ve tüm milletimizle aynı gemide yol alan herkesin birlik 
ve beraberlik içerisinde gayret göstermesine ihtiyacımız var. Herkesin bu 
konuda gerekli duyarlılığı göstereceğinden hiçbir zaman kuşku duymadım, 
şimdi de duymuyorum.

Sayın Üyeler,

Türkiye’nin önünü açacak, insanlarımızın daha mutlu, geleceğe daha 
güvenle bakabilecek bir ülkede yaşamalarını sağlayacak çalışmaları hep 
birlikte gerçekleştirmeliyiz. Avrupa Birliği ile yürütülmekte olan müzakere 
sürecinin ülkemizin çağdaş, demokratik ve evrensel ideallere ulaşması ba
kımından büyük önem taşıdığına inanıyorum.

/ “eleceğimiz için oturup konuşmak ve ortak noktalarda buluşmak zorundayız. Farklılık- 
U  larımız, bizi, gerginlik ve kutuplaşma noktalarına götürmemelidir. Demokrasi, farklılık
larımızı hukuk zemininde koruyan ve bu farklılıkların bir zayıflık değil, zenginlik kaynağı

Ülkemizde yaşanan değişim ve dönüşümün merkezi olan Meclisimiz, 
tam üyelik yolunda üzerine düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmiştir.
TBM M  geçen yasama döneminde Avrupa Birliği Uyum Yasaları’ı başta ol
mak üzere bir çok konuda işbirliği ve uzlaşma örnekleri vererek, başarılı 
çalışmalar ortaya koymuş ve AB ile müzakere yolunu açmıştır.

Aynı işbirliği ve uzlaşmanın içinde bulunduğumuz dönemde de sağla
nabileceği kanaatindeyim.

Meclis Başkanı olarak, ülkemizin ihtiyacı olan temel düzenlemelerin 
uzlaşma ortamı içerisinde hayata geçirilebilmesi için gerekli zeminlerin 
oluşabilmesi amacıyla yoğun bir şekilde gayret gösteriyorum.



Bu yüce çatı sorunlara çare üretim merkezidir. İktidarıyla ve muha
lefetiyle milletimizin sorunlarına çözüm bulmak, ülkemizin önünü açmak 
hepimizin görevidir.

Tartışmaktan korkmamalıyız. Tartışmak Türkiye’yi geriye götürmez. 
Yeter ki; tartışmalarımızı demokratik olgunluk ve karşılıklı saygı sınırları 
içerisinde kullandığımız üsluba özen göstererek yapalım. Herkesin yarın 
birbirinin yüzüne bakamayacak söz ve davranışlardan özenle kaçınması ge
rektiğini unutmamak gerekir diye düşünmekteyim.

Geleceğimiz için oturup konuşmak ve ortak noktalarda buluşmak 
zorundayız. Farklılıklarımız, bizi, gerginlik ve kutuplaşma noktalarına gö- 
türmemelidir. Demokrasi, farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan ve 
bu farklılıkların bir zayıflık değil, zenginlik kaynağı olmasını sağlayan tek 
rejimdir.

Herkesin birbirini kabul etmesi, anlaması, birbirine destek olması sa
yesinde, Türkiye, toplumsal uzlaşıyı da bulacaktır. Demokrasinin güzelliği 
de budur. Demokrasimizi daha da kökleştirecek, Türkiye’yi Aziz Atatürk’ün 
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacak çalışmaları uzlaşı içerisinde 
gerçekleştirmeliyiz.

Bunu aydınlık yarınlarımız için başarmalıyız. Ben bunu başarabile
ceğimize yürekten inanıyorum. Gerektiğinde parlamento içi ve dışı siyasi 
partiler ve sivil toplum örgütleri ile de çalışmalar yapmanın, ortak düşünce 
zeminleri aramanın ve bulmanın mümkün olacağı düşüncesindeyim. Yapı
lacak ortak çalışmalar, milletimizin bizden beklentilerini de önemli ölçüde 
karşılayacaktır.

Yine bu ortak çalışmalar hem TBMM’ye hem de siyaset kurumuna du
yulan güveni ve itibarı artıracaktır.

Eminim ki, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Büyük Türk Milletinin 
gönlünde eşsiz bir yer edineceğiz.

Açılışı bayram gününe denk gelen yeni yasama yılında, çalışmalarımı
zın karşılıklı sevgi, saygı ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştiril
mesi hepimizin ortak arzusudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, 
siz değerli milletvekili arkadaşlarıma ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sayın milletvekili arkadaşlarıma sağlık 
içinde başarılı çalışmalar temenni ediyor, Yüce Meclisi en içten duygu ve 
saygılarımla selamlıyorum.



2009 - 2011 Dönemi Bütçe Teklifinin 
Plan - Bütçe Komisyonu'na Sunumu

(04.11.2009)

I  Inutmamak gerekir ki, kuvvetlerin yetki aşımı heves ve girişimleri modem demokrasi- 
U terde çok gerilerde kalmış alışkanlıklardır. Bunlardan vazgeçmek ve kuvvetler mücade

lesi yerine, kuvvetler uyumunu sağlamak zorundayız.

Sayın Başkan, Değerli Üyeler,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı ve şahsım adına yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize uzun bütçe çalışmalarında ba
şarılar diliyorum. 2009 Yılı Konsolide Bütçesinin milletimize hayırlı olma
sını temenni ediyorum.

Milletimizin temsil makamı olan Meclisimizin iyi işleyen, etkin, iti
barlı ve örnek bir kurum olması için siz değerli milletvekillerimizle birlik
te yoğun çaba sarf ediyoruz. Hazırlıklarımız, projelerimiz ve çalışmaları
mız; Meclisimizi en iyi işleyen kurum haline getirmek içindir. Güçlü bir 
M eclisin, güçlü bir demokrasi anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz.

Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistem, ülkemiz tarafın
dan sevilen ve uygulamaya çalışılan çağdaş bir demokrasi tercihidir. Kuv
vetler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemin yazılı normlar yanında 
demokratik geleneklerle de desteklenmesi ve beslenmesi gerekir. Bizim 
uygulamamızda bu boyutun tam sağlanamamış olması zaman zaman tar
tışmalara neden olmakta, kuvvetlerin üstünlükleri ve uyumu sorgulanmak
tadır.

Unutmamak gerekir ki, kuvvetlerin yetki aşımı heves ve girişimleri 
modern demokrasilerde çok gerilerde kalmış alışkanlıklardır. Bunlardan 
vazgeçmek ve kuvvetler mücadelesi yerine, kuvvetler uyumunu sağlamak 
zorundayız. Bu bağlamda ne Yasamanın ‘bizi millet seçti her istediğimizi 
yaparız’ yaklaşımı ve ne de diğer kuvvetlerin yasamanın niyetini sorgula
maya kalkması doğrudur.

Değerli Arkadaşlarım,

Bu genel düşüncemi ifade ettikten sonra Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 2008 yılı bütçesi ile 2009-2011 dönemi bütçe teklifimize ilişkin ge
nel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yılki Bütçemiz, Plan ve Büt
çe Komisyonunda kabul edilerek 420.017.000 YTL olarak kanunlaşmıştı.
2008 yılı kullanılabilir bütçe ödeneklerimizin 9 aylık harcama miktarı 30 
Eylül 2008 tarihi itibariyle 241.059.000 YTCdir. Yani bütçemizin yüzde 55 
‘i harcanmış bulunmaktadır. Son üç ayda yapılacak olanlar da dikkate alın
dığında, 2008 yılı bütçemizde yapılan harcamaların yıl sonunda yaklaşık 
yüzde 78 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir.



Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Sayısal verilerle aktardığım 2008 yılı bütçe harcamalarımızın yanı sıra 
Meclis’te yaptığımız önemli bazı proje ve çalışmalara değinmek ve sizinle 
paylaşmak istiyorum.

Milletvekillerimizin teknolojik imkanlarla donatılmış çağdaş ortam
larda çalışmasını sağlayacak bir yapı kompleksi ile ilgili planlama ve çalış
malar devam etmektedir. Projede yapılan değişiklikler nedeniyle bina yapı
mı 2009 yılına kalmıştır. Bu nedenle 2008 yılı bütçemizde bu iş için ayrılan 
28 milyon YTL ödeneğin yıl sonuna kadar kullanılması mümkün olmadığı 
anlaşıldığından bu para Maliye Bakanlığına iade edilmiştir.

“Parlamenter Çalışma Birimleri Binası” yapım için yatırım bütçemizin 
yüzde 56 sim oluşturan 31,8 Milyon YTL tutarında ödenek konulmuştur.

2009 yılı bütçe teklifimizde ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 
yeni taşıt satın alınması yerine, 3 yıllık taşıt kiralama yöntemi tercih edilmiş 
ve bunun için gerekli ödenekler yer almış bulunmaktadır.

TOKÎ tarafından Gölbaşı örencik’te Meclis çalışanları için yapılan 
toplu konut projesinin yanı sıra isteyen milletvekillerimizin de yararlanabi
leceği Yenimahallede TOKİ konutlarının yapımı devam etmektedir.

Aynı şekilde İstanbul’da personelimiz için konut projesi yapılması ko
nusunda TOKÎ ile görüşmeler devam etmektedir. Incek’te milletvekilleri- 
mize yönelik konut projesi için çalışmalarımız da sürmektedir.

Bu dönem başlattığımız yeni bir uygulamamızda milletvekillerimize 
mesai saati dışı ve tatil günlerinde hizmet veren nöbetçi sekreterya mer
kezidir. Böylece milletvekillerimizin telefon görüşmelerini mesai saatleri 
dışında da yapabilmeleri imkanı getirilerek irtibat kurmakta zaman zaman 
yaşadıkları sıkıntılar çözüme kavuşturulmuş oldu. Milletvekillerimizin ve 
personelimizin spor yapabilmelerine imkan sağlayan yeni bazı spor tesisleri 
kampus içerisinde açılmıştır.

Bilindiği gibi, yoğun ziyaretçi trafiği yaşanan Meclisimiz’de Üyeler 
Lokantası’nın yetersiz kalması nedeniyle aynı katta bulunan ek bir salon 
hizmete açılmıştır.

Ayrıca üyeler alt kat lokantası, zaman zaman yaşanan sıkıntılar nede
niyle sadece milletvekillerimizin yararlanabileceği bir mekan haline getiril
miş ve yeniden düzenlenmiştir. Kulislerde bulunan oturma gruplarıyla ilgili 
çalışmalar da sürmektedir. Kızılay’da İlk Meclisimizin kahraman milletve
killerinden Mustafa Necati’nin adını taşıyan kültür evinin açılışı yapılarak 
eski ve yeni milletvekillerimiz ile personelimizin yararlanabilecekleri yeni 
bir mekan oluşturulmuştur. İstanbul Yıldız Misafirhanesi için çalışmalar 
sürdürülmektedir.

Sayın Başkan,

Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Üyeleri, Değerli Milletvekilleri,



Meclisimizin bilgi ve teknoloji alt yapısını güçlendirmek amacıyla 
daha iyi işleyen, geçen dönem alt yapı çalışmalarına başlanan bazı önemli 
projelerimiz de büyük ölçüde tamamlanma aşamasına yaklaşmıştır. Bu pro
jelerden kısa adı M ETSÎS olan Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon 
Sistemi; bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatılmış, bütüncül bir iletişim 
projesidir.

Bu projeyle TBM M  merkez binasındaki tüm ses, veri ve görüntü ileti
şimi tek bir merkezde toplanmaktadır. TBM M  nin tüm kampus alanına ve 
giriş kapılarına güvenlik kameraları yerleştirilmektedir. Plaka tanıma, şüp
heli nesne algılama gibi uygulamalar bu proje kapsamındadır. Meclisimizin 
çevresinde elektronik güvenlik ağı oluşturacak proje kapsamında, yoğun 
bir trafiğin yaşandığı ziyaretçi giriş bölümlerinde daha hızlı ve güvenli bir 
sistem uygulanacaktır.

Burada TBM M  nin ziyaretçi yoğunluğuna da dikkati çekmek istiyo
rum. 2008 yılı başından itibaren bugüne kadar Meclisimizi 595 bin 780 kişi 
ziyaret etmiştir. Günlük ziyaretçi sayımız resmi tatil günleri hariç ortala
ma 4 bindir. Bazı günler ziyaretçi sayısındaki yoğunluğun 7 bine ulaştığı 
görülmüştür. Ayrıca ülkemizin dört bir köşesinden 46 bin 226 öğrenci de 
Meclisimizi rehberler eşliğinde gezmiştir.

Değerli Milletvekilleri,

Yine METSİS Projesi kapsamında tüm internet alt yapısı ve telefon 
santralleri de yenilenmektedir. Meclisimizin çalışmalarını milletimize ak
taran TBM M  T V  nin alt yapısı güçlendirilerek yayın ve çekim sistemleri 
teknolojik gelişmelere uygun hale getirilmektedir.

Bir başka önemli proje ise, TBM M  Genel Kurul Tutanaklarına Erişim 
Projesidir. Meclisimizin kurulduğu günden beri tutulan tüm tutanaklara 
elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayan proje için 
Meclis arşivinde bulunan tam 1500 ciltten oluşan, 1 milyon 200 bin sayfa 
doküman tek tek taranmıştır. Oluşturulan yeni erişim sistemiyle tüm tuta
naklar üzerinde milletvekili adı, seçim bölgesi, konusu, yasama dönemi gibi 
bazı anahtar kelimelerle sorgulama yapabilmek mümkün hale gelmiştir. 
Hız verilen proje şu anda intranet ortamında Milletvekillerimizin, Meclis 
çalışanlarının ve kütüphanemiz aracılığıyla tüm araştırmacıların hizmetine 
sunulmuştur.

Önem verdiğimiz diğer proje de Mevzuat Bilgi Sistemidir. Veri girişle
rinin devam ettiği bu projeyle Osmanlı döneminden bu yana tüm kanunla
ra, gerekçelerine, Genel Kurul tutanaklarına, değişiklik önergelerine, tümü 
veya maddeler üzerinde sorulan sorular ile bu sorulara hükümet ya da ko
misyon adına verilen cevap metinlerine erişmek mümkün olmaktadır.

öncelikle TBM M  intranetinde kullanımına açılan sistem, gelecek öne
riler ışığında geliştirilerek daha sonra internet ortamında tüm vatandaşları
mızın hizmetine sunulacaktır.



belirleyen birçok kararı aldı, bundan sonra da almaya devam edecektir. Av
rupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke olan Türkiye’nin 
demokrasisinin teminatı Meclisimiz, bu tarihi misyonunu bundan sonra da 
yerine getirecektir.

Bu konuda Cumhuriyetimizin kurucusu, Meclisimizin ilk Başkanı Bü
yük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri en büyük rehberi- 
mizdir. Parlamentomuzun bu dönemde bizden beklenen sağduyu, hoşgörü, 
karşılıklı saygı ve uzlaşma anlayışı içerisinde, ayrışılan değil ortak buluşu- 
labilen noktaları aramaya çalışarak faaliyetlerini sürdüreceğine yürekten 
inanıyorum.

Aranızdan ayrılmak zorunda olduğum için üzgün olduğumu belirti
yor, bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, yoğun çalışmalarınızda başarılar 
temenni ediyorum.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Özel Gündemiyle Toplanan TBMM Genel Kuruluna Hitap
(23.04.2009)

Sayın Milletvekilleri;

Millî iradenin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı
nın 89’uncu yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Oturumun başında, kısa süre önce elim bir helikopter kazası sonucu 
kaybettiğimiz Sivas Milletvekilimiz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Sayın Muhsin Yazıcıoğlu nun yokluğundan duyduğum derin üzüntüyü bir 
kez daha belirtmek istiyorum.

Mücadelelerle geçen ömrünü milletimize ve ülkemize hizmete adayan 
merhum Yazıcıoğlu siyasi hayatı boyunca demokrasimize önemli katkılar
da bulunmuştur.

Yine bu dönem kaybettiğimiz İstanbul Milletvekillerimiz Sayın O s
man Yağmurdereli ve Gündüz Suphi Aktan ile yüce Meclisimizin 11 ’inci 
Başkanı Sabit Osman Avcıyı rahmetle ve özlemle anıyorum.

23 Nisan 1920 Meclisimizin büyük milletimizin kaderine el koyduğu 
tarihtir. Milletimizin tarih yolculuğunda bir dönüm noktası, yeni bir baş
langıcın, yeniden dirilişin ifadesidir. İlk Meclis ve onun dayandığı millî ira
de bütün varlığımızın çıkış noktası ve yaşam kaynağımızdır.

Aziz Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi böyle
likle hayat bulmuştur.

Türkiye Cumhuriyetini de kuran, devrimleri de hayata geçiren bu 
Meclistir.

Gazi Meclis, savaş yönetmenin dışında, dünyanın yeniden şekillendiği 
bir dönemde demokrasiyi yeşertmeyi başarmış, cumhuriyeti kurmuştur.

Bir çağdaşlaşma projesi olan cumhuriyetimiz millî egemenlik ilkesinin 
doğal bir sonucu olduğu kadar başarının da asıl nedenidir.

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Yüce Meclisimiz seksen dokuz yıl önce olduğu gibi bugün de demokra
simizin kalbi, milletimizin ümit kaynağıdır. Cumhuriyetimizin, demokrasi
mizin, devletimizin ve millet olarak geleceğimizin en büyük güvencesidir.

Yüce Meclisimiz, kurucu iradeden aldığı güçle, bugün de aynı sorum 
luluk içerisinde, aynı coşku ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

Yüksek temsil oranıyla ve bu kadar çeşitli yapısıyla Meclisimizin çöze
meyeceği sorun, aşamayacağı engel yoktur.



Çünkü gücünü bağımsızlığı için eşsiz mücadeleler vermiş olan yüce 
Türk milletinden almaktadır.

Her şartta ve her dönemde devletin bölünmez bütünlüğü, milletin hu
zuru, güvenliği ve kalkınması için iktidar ve muhalefetiyle büyük sorumlu
luk ve dikkat gösteren Meclisimiz, bu kararlılığını hiç kimse kuşku duyma

sın ki bundan sonra da göstermeye devam edecektir.

Türkiye’nin sahip olduğu genç ve eğitimli insan gücü, girişimcileri, 
köklü kurumlan, sivil toplum örgütleri ve her alandaki zengin potansiyeli 
bu çabalarımızı hayata geçirmede bizlere eşsiz bir güç vermektedir.

Güvenilir enerji yolu olması özelliği başta olmak üzere her alandaki 
avantaj ve stratejik önemi de Türkiye’yi başkalarına göre farklı ve güçlü kıl
maktadır.

Bu coğrafya bizden sorulur demem ama Orta Doğu’da, Kafkaslarda, 
Balkanlarda bizimle yapılacak iş birliğinin sağlam ve kalıcı olduğunu da 
herkes bilmek durumundadır.

Halk iradesinin kullanıldığı bu çatı, toplumsal beklentilere cevap ve
ren, sorunlara çözüm üreten ve ülkemizin önünü açan en yüce kurumdur.

İhtiyacımız olan temel düzenlemelerin uzlaşma ortamı içerisinde hep 
beraber hayata geçirilebilmesi için gerekli zeminlerin oluşturulması, iktida
rıyla muhalefetiyle hepimizin ortak sorumluluğudur.

Uzlaşma, iş birliği ve diyalog zemininde gerçekleştirilecek ortak çalış
malar hem Meclisimize hem de siyaset kurumuna duyulan güveni artıracak 
ve ülkemizi daha ilerilere taşıyacaktır.

Değeril Üyeler,

Yapıldığı dönemin izlerini taşıyan mevcut Anayasamızın ülkemize ar
tık yetmediği ve toplumumuzun ulaştığı demokratik düzeye cevap verme 
konusunda yetersiz kaldığı yolunda çok geniş bir mutabakatın olduğunu 
görüyoruz. Bugüne kadar çok önemli Anayasa değişikliklerini ve yasal dü
zenlemeleri yapan Meclisimizin, bundan sonra da katılımcı ve uzlaşmacı 
bir anlayışla önemli adımlar atacağına inanıyorum.

Hepimizin ortak çabası kuşkusuz; özgürlükleri ve demokrasisi güç
lenmiş, ekonomisi gelişmiş, vatandaşlarının yüzü gülen, huzur ve barışın 
hâkim olduğu bir Türkiye içindir.

Türkiye’nin yüce Meclisimizin katkılarıyla imkânsızlıklar içerisinde 
bağımsızlık mücadelesi veren bir durumdan dünyanın öncü ve önder bir 

ülkesi konumuna gelmesinin onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emanet eden Büyük Önderin “Tür
kiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına ‘Türk milleti’ denir.” ifadesiyle 
dile getirdiği; “Türk milleti” kavramı, etnik bir ayrışmayı değil birlikteliği 
vurgulamaktadır.



Tarih boyunca bu topraklarda bir arada yaşayan, tüm unsurları içine 
alan ve buluşturan ortak bir ruhla özgürlük mücadelesi verilmiştir.

Toplumumuzun tüm kesimlerinin birbirleriyle iletişimini, duygu ve 
düşüncelerini aktarmasını sağlayan dilimiz de sahip olduğumuz bu ortak 
zeminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Değerli Milletvekilleri,

Sahip olduğumuz müşterek değerlerin etnik bir anlayışla bozulmaya 
çalışılması, ülkemize ve tarih boyunca bir arada barış ve huzur içerisinde 
yaşamış, akrabalık bağları kurmuş olan milletimize yapılabilecek en büyük 
kötülüktür.

Tüm farklılıklarımızı ayrışma değil zenginlik olarak görmeliyiz.

Hepimizin sahip olduğu müşterek değerlerin başında hiç kuşkusuz ça
ğın yükselen değeri olan demokrasi gelmektedir. Demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Türkiye, aradan geçen seksen dokuz yılda bölgesine 
ve tüm dünyaya örnek bir ülke hâline gelmiştir.

Gelişen ve güçlenmekte olan demokrasisiyle Türkiye Cumhuriyeti, 
Avrupa Birliğine tam üye olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Çağdaş 
dünyanın saygın bir üyesi ve aktörü olan Türkiye, bugün küresel ve bölgesel 
boyutta barış ve istikrara katkıda bulunan, çok yönlü bir dış politika izle
yen, geniş bir coğrafyada etkinlik gösteren ve dostluğu aranan bir ülkedir.

Meclisimizin açıldığı bu kutlu gün, aynı zamanda Büyük Önder tara
fından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan her ül
keden gelen çocukların sevgi ve dostluk duygularıyla kaynaştığı evrensel bir 
bayram hâline gelmiştir.

Sayın Üyeler,

Büyük Atatürk, yokluklar içerisinde var edilen Meclisi ve genç Türkiye 
Cumhuriyetini hepimizin umutları, yarınları olan çocuklarımıza emanet 
etmiştir. Cumhuriyetin onların omuzlarında yükseleceğine inancını birçok 
kez vurgulamıştır. Meclisimiz, hepinizin katkısıyla, çocukların sorunlarının 
çözümü, her türlü şiddet ve baskıdan uzak bir ortamda çok daha iyi koşul
larda eğitimli bireyler olarak yetiştirilmeleri için çaba harcamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuk haklarının geliştirilmesi yönün
de yaptığı çalışmaları kurumsal bir hâle getirerek “Çocuk Hakları İzleme 
Komitesi” oluşturmuştur. Toplumumuzun kanayan yarası olan suça itilen 
çocuklarla ilgili devlet ve millet olarak el birliğiyle gayret etmemiz çok bü
yük önem taşımaktadır.

Ülkemizin geleceği olan çocukların hayatlarının en güzel dönemlerin
de suça itilmesi, toplumsal vicdanı yaralayan ve hepimizin çözmesi gereken 
ortak bir sorundur.



Toplumsal barışımızı ve huzurumuzu zedeleyen bu önemli sorunun 
çözümü konusunda başta ailelere, eğitim kurumlarına ve yöneticilere 
önemli görevler düşmektedir.

Bizlere millî birliğimizi kazandıran, bağımsız bir vatan bırakan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere gazi Meclisin kahraman üyele
rini, milletimizin huzuru, güveni ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için 
hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyo
rum.

Aziz milletimizin, siz değerli milletvekillerimizin ve sevgili çocukları
mızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ını tebrik ediyorum.



Parlamenter Diplomasi Faaliyetleri
Yurtiçi Konuşmaları





AB 58. Karma Parlamento Komisyonu 
Toplantısı/Ankara

(21.11.2007)

Türkiye terörle mücadele eden bir ülkedir. Ancak Türkiye, terörle mücadele mi, demokrasi 
I  mi, özgürlükler mi, kalkınmamı, üçlemine girmeyecektir. Terörle mücadelemizi sürdü

rürken kalkınma hedeflerinden vazgeçmeyecek, demokrasi ve özgürlükler alanını daha da 
genişletecek ve zenginleştireceğiz.

Türkiye'nin AB'ye Üyelik Hedefi, Avrupa ile Ortak Vizyonumuzdur
Karma Parlamento Komisyonunun değerli üyelerini Türkiye’de ve 

TBMM çatısı altında konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.
Türkiye’nin AB’yle bütünleşmesi siyasi, ekonomik, kültürel ve genel strate
jik yansımaları itibariyle bulunduğumuz Kıtanın sınırlarının ötesine geçen 
büyük bir projedir. Bu aynı zamanda, bakış açılarının genişletilmesini ve 
pek çok düzeyde bir zihniyet değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin AB üyeliği diğer genişlemelerden farklılık arz etmek
tedir.

Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefi, bugün sadece modernlik anlayışı ve 
hedefiyle değil, Avrupa ile ortak değerlerimiz ve ortak vizyonumuzla da 
yönlendirilmektedir. Bu nedenledir ki Türkiye’deki reform süreci Kopenhag 
kriterlerinin karşılanmasının ötesinde Türk halkının en yüksek demokrasi 
standardına ulaşma arzusuna ilişkin bir iddiadır. Bu reformlar devam et
mektedir.

Türkiye Terörle Mücadele Eden Bir Ülkedir. Ancak Türkiye, terör
le mücadele mi? demokrasi mi? özgürlükler mi? kalkınma mı? üçlemine 
girmeyecektir. Terörle mücadelemizi sürdürürken kalkınma hedeflerinden 
vazgeçmeyecek, demokrasi ve özgürlükler alanını daha da genişletecek ve 
zenginleştireceğiz.

Türkiye'nin AB'ye Üye Olması Avrupa'nın Çıkarınadır
AB üyeliği Türk halkının akılcı bir tercihidir. Bundan daha azı Türkiye 

için bir seçenek olamaz. Türkiye’nin AB üyeliğinin sağlayacağı avantajlar 
AB’nin geleceğine ilişkin vizyonuyla yakından bağlantılıdır.

Türkiye’nin AB üyeliği sadece Avrupa’da istikrarın ve barışın muhafaza
sını sağlamayacak, aynı zamanda evrensel değerlerin bulunduğu bölgeye ve 
daha ötesine yayılmasına da katkı sağlayacaktır. Esasen, Türkiye’nin AB’ne 
katılmasıyla, AB’nin dış ilişkilerinde de yeni ufuklar açılacaktır. Türkiye’nin 
üyeliği Avrupa’nın Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika’nın 
bazı bölgeleri ile daha yakın ilişkiler kurması açısından da katalizör olacak-



tır. Bu siyasi, sosyal veya ticari işbirliği şeklinde gerçekleşebilir. Türkiye’nin 
üyeliği Müslüman ve Hıristiyan toplumların karşılıklı olarak birbirlerini ta
nımlama yönündeki çabalarını olumlu biçimde etkileyen ve bu iki toplum 
arasındaki diyalog ve işbirliğine en fazla ihtiyaç duyulan dönemde zemini 
sağlamlaştıran bir adım teşkil edecektir. Bu aynı zamanda AB’nin kendisini 
kendi içinde ve dış dünyayla barış içinde çok kültürlü bir küresel güç olarak 
tanımlama sürecinin sonuca ulaşmasına da katkıda bulunacaktır.

Sayın Başbakanımız, İspanya Başbakanı ile beraber BM çerçevesindeki 
“Medeniyetler İttifakı” girişiminin eş başkamdir. Bu son derece önemli bir 
girişimdir. Türkiye’nin AB’ne üyeliğinin de medeniyetler ittifakı projesine 
katkıda bulunacağına hiç şüphe yoktur.

f\emokrasimizin geliştirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, 
İs işleyen sağlam bir pazar ekonomisi kurulması yönünde önemli adımlar attık. Burada 
Meclisimiz, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir.

TBMM Üzerine Düşen Görevi Layıkıyla Yapıyor
Bu çerçevede, 2004 Aralık Zirvesi ve 3 Ekim 2005 tarihinde müza

kerelerin açılması kararı önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiştir. Başta 
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun üyeleri olmak üzere, Avru
pa Parlamentosunun yapıcı uyarı ve yönlendirmelerle bu sürece katkısı son 
derece önemlidir. İkili ilişkilerimizin, diğer bir deyişle Türkiye-AB ilişkile
rinin içeriğinde kayda değer gelişmeler olmuştur. Birbirimize yaklaşımımız 
ve algılamalarımız bağlamında çok önemli mesafe kaydetmiş bulunmakta
yız.

Katılım sürecimizin tüm yönleriyle ilgili diyalogumuzu hiçbir sınırla
maya tabi olmayacak şekilde derinleştirdik. Sizin de tanıklık ettiğiniz üzere, 
siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamımızın değişimi yönünde, geçtiğimiz yıl
larda çok önemli ilerlemeler sağladık. Demokrasimizin geliştirilmesi, temel 
hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, işleyen sağlam bir pazar eko
nomisi kurulması yönünde önemli adımlar attık.

Burada Meclisimiz, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. 
Diğer yandan, reformların etkin biçimde uygulanmalarının sağlanmasının 
önemli çaba gerektirdiği açıktır. Reformların sonuçlarını tüm vatandaşları
mızın günlük hayatlarında daha fazla hissetmelerini istiyoruz.

Şimdi bu hedef üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız.

Üzerinde çalışılmakta olan yasa değişiklikleri de sonuçlandırıldığında 
bu taleplere de büyük ölçüde cevap verilebilecektir. Türkiye ölçeğinde bir 
ülkenin uygulama açısından yeknesaklığın sağlanması bakımından karşıla
şabileceği sorunları göz ardı etmemek gerekir.

Karşılaşılan zorluklar aynı konumda olan herhangi bir başka ülke için 
de aynı ölçüde geçerlidir. Bu bakımdan önemli olan bu sorunları aşmak



yönündeki süregelen kararlılık ile reformların ileriye dönük biçimde hayata 
geçirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemedir.

Türkiye'yi İçine Alan Bir AB küresel Güç Olur
Türkiye’yi içine alan bir AB yalnızca coğrafi anlamda genişlemeyecek, 

küresel güç olma potansiyelini en etkin biçimde kullanma fırsatına sahip 
olacaktır. Türkiye’nin katılımının diğer genişleme süreçlerinden farklılık 
üstünlüğünün bu olduğuna inanıyorum.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye’nin AB üyeliği sürecindeki bazı kri
tik dönemeçlerde desteğini takdirle karşılıyoruz. Avrupa Parlamentosuyla 
ilişkilerimizin son senelerde gelişmesinde Karma Parlamento Komisyonu 
önemli bir rol oynamıştır. Avrupa Parlamentosuyla ilişkilerimizi daha da 
geliştirmek istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapmaya da hazırız.

Bu anlayışla, toplantımızın çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıra
cağını umuyorum. Avrupa Parlamentosundaki meslektaşlarımızı Avrupa 
kamuoyunun Türkiye’deki bu önemli gelişmeler hakkındaki bilgilendiril
mesinde en önemli ortaklarımız olarak görüyoruz. Ülkelerinizdeki düşün
ce liderleri olarak neler başardığımızı ve AB yolunda değişim konusundaki 
kararlılığımızı anlatmak konusunda desteğinize güveniyoruz.



"TBMM'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" 
AB Eşleştirme Projesi Toplantısı Açılış Konuşması
( 16.01.2008)

Türkiye, Avrupa Birliğine Zenginlik ve Güç Katacaktır
3 Ekim 2005 tarihinde katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni bir 

döneme giren Türkiye-AB ilişkilerinin; TBM M , Macaristan Ulusal Meclisi 
ve İtalya Temsilciler Meclisinin ortak çabalarının somut bir sonuca dönüş
tüğü, TBM M ’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi AB Eşleştirme 
Projesinin açılış törenine “hoş geldiniz” diyerek sözlerime başlıyorum.

AB’ye katılım; Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standart
larını yükselten bir yeniden yapılanma sürecidir. Biliyoruz ki, müzakere 
süreci kolay bir süreç değildir. Bazen ciddi sorunlar ve tıkanmalar yaşa- 
nabilmektedir. Ancak görüyoruz ki, katılım sürecinin doğal unsurları olan 
sorunlar zaman içersinde birer birer çözümlenmektedir.

Ben, Türkiye’nin AB’ye giriş çabalarının mutlu bir sonla noktalanaca
ğına inanıyorum. Bu konuda ülke olarak kararlı olduğumuzu bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Farklı inançları, kültürleri buluşturarak kaynaştıran 
ve bir arada özgürce yaşamalarını sağlayan bir uygarlığa sahip olan Türkiye, 
bu potansiyeli ve dinamizmiyle Avrupa Birliğine de büyük bir zenginlik ve 
güç katacaktır.

Türkiye ve AB’nin her zaman aynı evrensel idealleri paylaşmaları bize 
çalışmalarımızda güç vermektedir. Biz AB’nin değerlerini evrensel ortak 
değerler olarak görüyoruz.

A sil amacımız, AB üyesi olmanın ötesinde, kendi insanımızın layık olduğu evrensel ortak 
r \  değerler sistemine ulaşması, ekonomik refah seviyesinin artması ve gelecekten ümitli, 
moral değerleri yüksek bir toplum oluşturmaktır.

Amacımız, İnsanımızın Evrensel Değerlere Ulaşmasıdır
Asıl amacımız, AB üyesi olmanın ötesinde, kendi insanımızın layık 

olduğu evrensel ortak değerler sistemine ulaşması, ekonomik refah sevi
yesinin artması ve gelecekten ümitli, moral değerleri yüksek bir toplum 
oluşturmaktır. Son beş yılda da bu hedeflere yönelik ciddi adımlar atılmış 
ve neticeleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirerek bütün 
reform çabalarında öncü bir rol oynamıştır.

Meclisimiz, yoğun ve özverili mesaisiyle, ülkemizin çağın en yüksek si
yasi ve ekonomik standartlarına ulaşmasına yönelik çabalarına ve Türkiye- 
AB ilişkilerinin bu noktaya gelmesine müstesna katkıda bulunmuştur.



Geçen dönem Başkanlığını yaptığım TBMM Adalet Komisyonu, ikti
dar ve muhalefetiyle, beraberce binlerce maddelik yasa değişikliklerini ha
yata geçirmiştir. Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük bir 
hızla gelişmesi doğal olarak, TBMM ve AB kurumlan arasındaki ilişkilere 
de yansımıştır.

5ıu ziyaretler ile, milletvekillerimiz ve personelimiz, Avrupa Birliği’ne üye farklı ulusal 
parlamentolardaki teşkilatlanmayı, AB yapılarını ve yasama faaliyetlerini yerinde 

görerek kendi ülkemizle karşılaştırma yapma ve yeni bakış açıları kazanma imkanına 
kavuşacaklardır.

TBMM'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Nedir?

Bunun en önemli göstergelerinden biri 17 Ağustos 2006 tarihinde AB 
Komisyonu tarafından kabul edilen “Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ku
rumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesfdir.

Meclisimiz açısından bu projenin en büyük önemi; ilk kez bir AB eş
leştirme projesinin parlamentomuzda uygulanması ve katılım öncesi AB 
mali yardımlarından yararlanmaya başlamasıdır. Bu vesile ile projenin ha- 
zırlanışından uygulanmasına kadar her kademede görev alan, emeği geçen 
herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 12 ay sürecek olan projeyi, AB 
üyeliğimizi kuvvetle destekleyen Macaristan ve İtalya Parlamentoları ile be
raber gerçekleştirmekten de ayrıca memnuniyet duymaktayım.

Kendilerine projemize gösterdikleri ilgi ve hayata geçirilmesindeki 
çabalarından dolayı şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Projenin 
amaçlarını çok genel anlamda şu başlıklar altında özetleyebiliriz:

- TBMM’de, Avrupa Birliği İşleri Ofisinin kurulması ve etkin bir şekil
de çalışması,

- AB Uyum Komisyonunun yasama sürecindeki rolünün güçlendiril
mesi,

- İhtisas Komisyonlarının etkinliğinin artırılması,

- Yasama faaliyetlerinin güçlendirilmesi,

- Yasama sürecinde Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliğinin geliştirilme
si.

Bu konu başlıkları altında toplanan projemizin uygulanması, iki yön
temle gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki, Meclisimiz bünyesinde ger
çekleştirilen eğitim seminerleridir. Toplam 17 eğitim semineri planlanmış 
ve bunlardan üçü planlandığı şekilde tamamlanmıştır. AB üyesi ülkelerden 
gelen uzmanlar tarafından milletvekillerine ve TBMM personeline konfe
ranslar yoluyla eğitim verilmektedir.



Projenin diğer uygulama yöntemi ise; Almanya, Danimarka, Fransa, 
İngiltere, İtalya, Macaristan ve Avrupa Parlamentosuna gerçekleştirilecek 
çalışma ziyaretleridir. Bu ziyaretler ile milletvekillerimiz ve personelimiz, 
Avrupa Birliği ne üye farklı ulusal parlamentolardaki teşkilatlanmayı, AB 
yapılarını ve yasama faaliyetlerini yerinde görerek kendi ülkemizle karşılaş
tırma yapma ve yeni bakış açıları kazanma imkanına kavuşacaklardır.

Eğitim seminerleri ve çalışma ziyaretleri ile personel ve milletvekilleri- 
mizin edindiği bilgi ve tecrübe birikimi, meclis çalışmalarımıza da olumlu 
olarak yansıyacaktır. TBMM nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi çer
çevesinde projemiz ilk somut sonucunu vermiş, Meclisimizin AB ile ilgili 
faaliyetlerini ve AB kurumlan ile olan ilişkilerini yürütmek amacıyla Dış 
İlişkiler ve Protokol Müdürlüğümüze bağlı AB İşleri Birimi oluşturulmuş
tur.

Atılmış olan bu ilk adım, AB standartlarına ulaşmak için idari kapa
sitenin güçlendirilmesi yolundaki çabalarımıza ve kararlılığımıza güzel bir 
örnek teşkil etmektedir.

Bu birimin daha da güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar hızla sürdü
rülmektedir. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, hedeflediğimiz projeler 
bununla da sınırlı değildir.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun öncülüğünde, hem bu Komis
yonun hem de Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılımı yönünde Sivil Toplum 
Diyalogunun güçlendirilmesine yönelik hazırlamış olduğumuz bir proje
miz daha vardır. Bu çalışmamızın da, 2008 yılı sonunda gerçekleştirilme 
aşamasına geleceğini ümit ediyorum.

TBMM’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin böy- 
lesine önemli bir aşamaya gelinmesinde, Macaristan ve İtalya parlamento
ları ile birlikte gösterdiğimiz başarıyı önümüzdeki uygulama döneminde de 
sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.



İKOPAB 2. Olağanüstü Konsey Toplantısı /  İstanbul
(24.03.2008)

llepim izin birlikte yaşadığı, birbirinin içine geçmiş kültür ve değerler ortamında, barış, i l  hoşgörü ve dayanışmanın korunması ve geliştirilmesinin gereği açıktır. Bu insanlığı hiç 
şüphesiz daha ileri noktalara taşıyacaktır.

İKÖPAB Müstesna Bir Örgüttür
İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği’nin 2. Olağanüstü Kon- 

sey Toplantısında sîzlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duymak
tayım. Parlamentolarımız arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek; 
bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin duyarlılıklarımızı ortaya koymak 
amaçlarıyla kurulan İKÖPAB, halkın temsilcilerinden oluşması nedeniyle 
İslam dünyasında müstesna konuma sahip bir örgüttür.

Terörizm, şiddet, fakirlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, etnik ve dini 
aşırılık ve İslamafobia gibi bugün tüm İslam dünyasının geleceğini tehdit 
eden sorunların çözümü, ancak uluslararası alanda devletler, parlamento
lar, sivil toplum ve bireylerin etkin işbirliği ile mümkün olabilecektir.

Halklarımızı temsil eden parlamenterler olarak, ulusal yasama faali
yetlerinin ötesine geçip ortak gündemimizi meşgul eden konularda ve ön
celikli dış politika sorunlarında daha sık görüş alışverişinde bulunmalı ve 
uluslararası işbirliği faaliyetlerine daha aktif katkı sağlamalıyız. Bugün ya
pılması gereken, değişen dünya şartlarına uygun siyasi, kültürel, ekonomik 
altyapı oluşturmak ve İslam dünyasını gelişme sürecinin en güçlü aktörle
rinden biri haline getirmektir.

Evrensel Barışı Tesis Etmeliyiz
Toplumlarımızı geleceğe daha sağlam taşıyabilmenin yolu, demokra

si, insan hak ve özgürlüklerini daha da geliştirmek, kalkınma hamlelerine 
devam etmektir. Üzerinde durulması gereken diğer bir konu da, evrensel 
barışın tesisidir. Bugün, radikal akımlar, kültürel ırkçılık, şiddet ve hoşgö
rüsüzlük dünya barışını tehdit etmektedir.

Hepimizin birlikte yaşadığı, birbirinin içine geçmiş kültür ve değerler 
ortamında, barış, hoşgörü ve dayanışmanın korunması ve geliştirilmesinin 
gereği açıktır. Bu insanlığı hiç şüphesiz daha ileri noktalara taşıyacaktır.
Kültürel ve dinsel farklılık yerine, ortak değerlerin geliştirilmesi, barış ve 
kardeşliğin güçlendirilmesi gerekir.

Türkiye, kültür ve inanç farklılıklarının çatışmanın değil, barış ve di
yalog içerisinde zenginleşmenin kaynağı olduğunu ortaya koyan en güzel 
adreslerden biridir. Böylesine önemli bir toplantının, ülkemizdeki kültür 
zenginliğinin en etkileyici örneği olan barış kenti İstanbul’da düzenlenme
sinin çok isabetli olduğu kanaatindeyim.



Dünya, İstanbul'daki Tabloyu İyi Okumalı
Medeniyetlerin çatışmasından bahseden insanların, farklı inançların 

nasıl huzur ve barış içerisinde yaşadığını görmeleri için İstanbul’un silueti
ne bakmaları yeterlidir. Tüm insanlığın, İstanbul’daki cami, kilise, sinagog 
ve çok sayıda farklı mabedin bir arada barış ve diyalog içerisinde yaşabildiği 
bu tabloyu daha iyi okumasına ihtiyacımız var.

İKÖ coğrafyasında parlamenter diplomasinin kurumsal çatısını oluş
turan İKÖPAB’ın daha güçlü ve sözü dinlenen bir kuruluş haline gelmesini 
arzuluyoruz. Bu çerçevede, İKÖPAB’ın faaliyetlerine daha fazla etkinlik ka
zandırılması yolunda üyelerimiz arasında ortak bir kararlılığın olduğunu 
memnuniyetle görüyoruz.

• •

Örgütümüzün saygınlığının, güvenilirliğinin ve etkinliğinin daha da güçlendirilmesi,
İslam aleminin ve genel olarak uluslararası toplumun gündemindeki sorunlarının 

çözümüne daha etkin bir şekilde katkıda bulunabilmemizi sağlayacaktır.

İKÖPAB'ın Amaçlarını Hayata Geçirmeliyiz

İKOPAB’ın kuruluş amaçlarını gecikmeksizin hayata geçirmek mec
buriyetindeyiz. Örgütümüzün saygınlığının, güvenilirliğinin ve etkinliği
nin daha da güçlendirilmesi, İslam aleminin ve genel olarak uluslararası 
toplumun gündemindeki sorunlarının çözümüne daha etkin bir şekilde 
katkıda bulunabilmemizi sağlayacaktır.

Bugün İslam ülkeleri, çok çeşitli iç ve dış sorunlarla karşı karşıyadır. 
Karşılaştığımız bu sorunlara İKÖPAB bünyesinde kollektif cevaplar ve çö
zümler üretmek mümkündür. Bu nedenle örgütümüzün bize sağladığı im
kanları değerlendirerek birbirimizin deneyimlerinden ve düşüncelerinden 
yararlanarak ortak çözümlere ulaşmak temel amacımız olmalıdır.

Öncelikli görevimiz, ülkelerimizde daha adil, akılcı, saydam ve demok
ratik yönetim anlayışlarını yerleştirmek ve halklarımızın sosyal, ekonomik 
ve siyasi standartlarını yükseltmek için çaba göstermek olmalıdır.

İKÖ, İslam Dünyasına Dinamizm Kazandıracaktır
İKÖ’nün uluslararası camiadaki profili, itibarı ve etkinliği son yıllarda 

önemli ölçüde artmıştır. Birleşmiş Milletlerden sonra ikinci büyük uluslara
rası örgüt olan İKÖ, Dakar Zirvesinde kabul edilen “Yeni Şart” ile örgütün 
reformu alanında önemli bir aşama kaydetmiştir. “Yeni Şart” içerdiği ilkeler 
ve çağdaş değerlerle İslam dünyasının 21. yüzyılda beklentilerine cevap ve
recek ve yeni yapılanması ile örgüte dinamizm kazandıracaktır. İKÖ’de ya
kalanan bu ivmenin tüm İslam dünyasına yansıması ortak temennimizdir.

İKÖPAB Etkinliğini Artırmalı

Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıda, bizler değerli adaylar arasın
dan örgütümüze yeni Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı seçece-



giz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak aday gösterdiğimiz Prof. Dr. Sayın 
Mahmut Erol Kılıç’ın, seçkin akademik kariyeri, uluslararası deneyimi, çok 
yönlü kişiliği ve yöneticilik vasıflarıyla Genel Sekreterlik görevini başarıyla 
yürüteceğine inanıyoruz.

Sonuç ne olursa olsun, İKÖPABm etkinliğinin ve saygınlığının, üye 
ülkelerin aktif katkıları ve yeni Genel Sekreterin çabalarıyla daha da ileriye 
götürüleceğine olan inancım tamdır. Huzurlarınızda 2000 yılından bu yana 
Genel Sekreterlik görevini başarıyla yürüten Sayın İbrahim Auf a hizmetle
rinden dolayı şükranlarımızı sunmak istiyorum.

Bu vesileyle, İKÖPAB’ın 2. Olağanüstü Konsey Toplantısının başarılı 
geçmesini, ülkelerimiz ve insanlarımız açısından hayırlı sonuçlar doğurma
sının diliyor, hepinize en içten saygılarımı sunuyorum.



"Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü" 
Konulu Uluslararası Sempozyum/Afyonkarahisar
(07.10.2008)

l / i t  kaynakların en elverişli alanlarda ve verimli bir şekilde kullanılması, buna ilişkin 
A planlamanın yapılması ve kaynak tahsis edilmesi eskiden beri insanoğlunun önündeki 
en önemli sorunlarından biri olmuştur. Kamusal alanda kaynak tahsisinin başlıca aracı ise, 
devlet bütçesidir.

Devlet Bütçesi, Kamusal Kaynak Tahsisinin Aracıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, OECD ve Avrupa 
Komisyonunun işbirliği, TODAÎE, Dünya Bankası ve Hollanda’nın destek
leri ile böylesine önemli bir sempozyumun Afyonkarahisar’da düzenlenme
sinden büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bu güzel ilimizde bize sıcak bir ev sahipliği yapan başta Vali Sayın Ha
luk İmga olmak üzere tüm Afyonlulara teşekkür ediyorum.

Milletimizin özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olan bu 
kahraman ilimizde “Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü” konulu 
sempozyumda konuşmanın heyecanı içerisindeyim.

Alanlarında uzman seçkin konukların katıldığı sempozyumda üç gün 
boyunca AB başta olmak üzere dünya ülkelerindeki bütçe süreçleri, hesap 
verme sorumluluğu ve mali saydamlık gibi çeşitli konuların ele alınacağı 
oturumlar düzenlenecektir.

Kıt kaynakların en elverişli alanlarda ve verimli bir şekilde kullanıl
ması, buna ilişkin planlamanın yapılması ve kaynak tahsis edilmesi eskiden 
beri insanoğlunun önündeki en önemli sorunlarından biri olmuştur. Ka
musal alanda kaynak tahsisinin başlıca aracı ise, devlet bütçesidir.

Son günlerde tüm dünya piyasalarını derinden etkileyen küresel dal
galanmalarla da açıkça görüldüğü gibi, ekonomik ve mali istikrarın korun
ması, günümüzde ülkelerin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmakta
dır. Bu alanlarda ortaya çıkan istikrarsızlığın, toplumları siyasi, sosyal ve 
ekonomik açıdan son derece olumsuz etkilediğini geçmişten beri yaşanan 
süreçler açıkça ortaya koymaktadır. Ülkelerin ve toplumların geleceği bakı
mından böylesine büyük önem taşıyan ekonomik ve mali istikrarın korun
masının en etkili yolu bütçe uygulamalarıdır.

Bütçe salt bir kanun olmayıp devletin ekonomi başta olmak üzere eği
tim, sağlık ve sosyal hayat gibi çeşitli alanlara yönelik uygulamalarının da en 
önemli aracıdır. Ayrıca devlet bütçesiyle bir bütün olarak ekonomik ve mali 
sistem arasında da çok güçlü bir etkileşim ve bağımlılık söz konusudur.



Verginin Toplanması ve Sarfı Parlamentonun İznine Bağlıdır
Günümüz devletlerinde, bütçe gelirleri esas itibariyle devlet tarafından 

kamu adına vatandaşlardan toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu nedenle 
toplanacak verginin miktarı ve hangi alanlara harcanacağı gerek devlet, ge
rekse vatandaşlar bakımından büyük önem taşımaktadır.

Nitekim parlamentoların ilk örneklerinin ortaya çıkmasından önce 
kralın keyfi vergiler koymasını önemli bir etken olmuştur.

İngiltere’de kralın vergiler konusundaki keyfi tutumu vergi ödeyen ke
simlerin tepkisini çekmiş, 1215 tarihli “Magna Carta (Büyük Ferman)” ile 
vergi koymak parlamentonun iznine bağlanmıştır.

Ünlü Haklar Yasası ile de vergi koymak tümüyle parlamentonun yet
kileri arasında yer almıştır. Bundan sonraki aşamada parlamentonun amacı 
toplanan vergilerin harcanmasını denetlemek olmuştur.

Böylece “bütçe hakkı” denilen çok önemli bir kavram doğmuş, kamu 
harcamalarının, dolayısıyla kamu hizmetlerinin belirlenmesi hakkı parla
mentoya ait bir yetki olarak kabul edilmiştir.

Kamu gelirlerinin büyük kısmını oluşturan vergilerin parlamento ka
rarıyla toplanabilmesi, bu gelirlerin yine parlamento kararıyla harcanabile
ceği anlayışını beraberinde getirmiştir.

Temsili demokrasinin gelişmesine paralel olarak, zaman içerisinde iş
levleri genişleyen parlamentolar, bütçe dışında pek çok konuda da karar 
verme mercii haline gelmiştir. Bununla birlikte, bütçe hakkı parlamentonun 
yetkilerinin merkezinde yer almaya her zaman devam etmiştir.

Bütün anayasalarda yer alan bütçe hakkı, parlamentoya vatandaşlar 
adına gelir toplama ve bu gelirleri belirli alanlara ve amaçlara tahsis etme 
yetkisini vermektedir. Bu hakkın kullanılması, parlamentoya, kaynakların 
öngörülen alanlarda usulüne uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının de
netlenmesi sorumluluğunu da yüklemektedir.

Demokrasinin geldiği son aşamada artık vatandaşların rollerinin par
lamento üyelerini seçmekle sınırlı olmadığı kabul edilmekte, yönetime aktif 
bir şekilde katılımları beklenmektedir.

Nitekim çok sayıda ülkede sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, 
sendikalar, parlamentoların bütçe başta olmak üzere alınan kararlarına kat
kı sağlayabilmektedir.

Son yıllarda pek çok ülkede kamu yönetiminde kapsamlı reformların 
gerçekleştirildiği görülmektedir.

Kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi, denet
lenmesi, kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması 
amacıyla parlamentonun rolünün güçlendirilmesi çalışmaları yapılmakta
dır.



/"ağdaş parlamenter demokrasilerde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Meclisi- 
L  mizin bütçe sürecindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler içeren yeni bir 
İçtüzük değişikliği teklifi tarafımdan hazırlanmıştır.

Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kamu yönetimi re
formu kapsamında mali sistemde önemli reformlar yapılmıştır. Bu yöndeki 
çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Demokrasinin Temel Şartı Hesap Verme Zorunluluğudur

Çağdaş parlamenter demokrasilerde yaşanan gelişmeleri yakından 
takip eden Meclisimizin bütçe sürecindeki rolünün güçlendirilmesine yö
nelik düzenlemeler içeren yeni bir İçtüzük değişikliği teklifi tarafımdan ha
zırlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daha etkin bir bütçe denetimini sağ
layacak yapılanmaya ve yöntemlere ilişkin düzenlemeler de bu değişiklik 
teklifinde yer almaktadır.

Teklifimiz, kamu idarelerinin kendilerine bütçe ile verilen kaynaklan 
etkili ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını denetlemek amacı 
ile Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları yanında; mali nitelikli doküman 
ve raporların da parlamentomuza sunulmasını öngörmektedir.

Böylece TBM M ’nin mali denetim alanı önemli ölçüde genişletilirken 
demokrasinin temel şartlarından biri olan “hesap verme zorunluluğu” ko
nusunda da önemli bir adım atılmaktadır. Meclisimizin denetim gücünü 
artıracak bu düzenlemeyle Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde daimi ola
rak görev yapacak ve siyasi kuvvet oranına göre belirlenecek;

- Bütçe Alt Komisyonu

- Kesin Hesap Alt Komisyonu kurulması öngörülmektedir.

TBMM İçtüzük Değişikliği Katılımcı Demokrasiyi Amaçlıyor

Ayrıca İçtüzük değişikliğimizin önemli bir ayağını da sivil toplum 
örgütlerinin yasama sürecine katkı ve katılımlarını öngören düzenlemeler 
oluşturmaktadır.

Sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız toplantılar ve gelişmiş ülkelerde
ki uygulamaları inceleyerek hazırladığımız İçtüzük teklifimizle, komisyon
ların kendilerine havale edilen işlerle ilgili olarak sivil toplum kuruluşların
dan yazılı veya sözlü görüş isteyebilmeleri mümkün hale getirilmektedir.

Komisyon görüşmeleri tamamlanarak Genel Kurul gündemine gelen 
teklifimizin hayata geçmesi halinde bir taraftan sivil inisiyatifi güçlendirir
ken diğer taraftan daha sağlıklı, katılımcı ve kalıcı yasalar yapabileceğimize 
inanıyorum. Ayrıca Meclisin bütçe ve bütçe denetimine ilişkin olarak ku
rumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da devam etmekte
dir. Bütçe konusunda yetkin isimlerin katıldığı bu sempozyumdan çıkan



görüşlerin bu alandaki çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum. Kamu mali 
yönetimi reformu konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş ülkelerin de
neyimlerinden yararlanılması bakımından da bu anlamlı sempozyumun 
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bütçe alanında gelişen yeni ve 
çağdaş yaklaşımların tartışılması, bu konuda toplumsal ve akademik du
yarlılığın artırılması bakımından da sempozyumun çok yararlı olduğu ka
naatindeyim.

Sempozyuma katılan, uluslararası kuruluşların temsilcilerine, yerli ve 
yabacı parlamenterlerimize, akademisyenlerimize, sivil toplum örgütü tem
silcilerine ve tüm değerli davetlilere teşekkür ediyorum.

Başta Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Sait Açba olmak üzere 
sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik ediyorum.



"TBMM'nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" 
AB Eşleştirme Projesi Toplantısı Kapanış Konuşması /  
Ankara

(31.10.2008)

f'arklı inançları, kültürleri buluştururak kaynaştıran ve bir arada özgürce yaşamalarını 
sağlayan bir uygarlığa sahip olan Türkiye, bu potansiyeli ve dinamizmiyle Avrupa 

Birliği'ne de büyük bir zenginlik ve güç katacaktır.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne Aday Ülke Değil Katılımcı Bir Ülkedir

Türkiye, 3 Ekim 2005 tarihinden bu yana, yani 3 yıldır, Avrupa Birli
ği ile olan ilişkilerinde artık yeni bir dönemdedir. Türkiye, sadece bir aday 
ülke değil, aynı zamanda katılım müzakerelerine başlamış katılımcı bir ül
kedir. Avrupa Birliği tam üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedeftir. Yıllardır 
bir devlet politikası haline gelmiş ve bu anlayışla sürdürülmüş, bu anlayışla 
üzerinde çalışılmış bir amaçtır.

Bu, sadece bizim bir dış politika yönelimimiz değil, aynı zamanda 
Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu, son derece önemli reform sürecinin 
de bir çerçevesini oluşturmaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği katılım sürecini 
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
göstermiş olduğu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda emin adımlarla 
sürdürmektedir. Demokrasini, insan hak ve özgürlüklerini hızla geliştiren 
Türkiye’nin AB’ye giriş çabalarının mutlu bir sonla noktalanacağına inanı
yorum. Bu konuda ülke olarak kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgula
mak istiyorum.

Farklı inançları, kültürleri buluşturarak kaynaştıran ve bir arada öz
gürce yaşamalarını sağlayan bir uygarlığa sahip olan Türkiye, bu potansiyeli 
ve dinamizmiyle Avrupa Birliğine de büyük bir zenginlik ve güç katacak
tır.

Türkiye ve AB’nin her zaman aynı evrensel idealleri paylaşmaları bize 
çalışmalarımızda güç vermektedir. Biz AB’nin değerlerini evrensel ortak 
değerler olarak görüyoruz.

Asıl amacımız, AB üyesi olmanın ötesinde, kendi insanımızın layık 
olduğu evrensel ortak değerler sistemine ulaşması, ekonomik refah seviye
sinin artması ve gelecekten ümitli, moral değerleri yüksek bir toplum oluş
turmaktır.

Son beş yılda da bu hedeflere yönelik ciddi adımlar atılmış ve netice
leri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirerek bütün re
form çabalarında öncü bir rol oynamıştır. Meclisimiz, yoğun ve özverili 
mesaisiyle, ülkemizin çağın en yüksek siyasi ve ekonomik standartlarına



ulaşmasına yönelik çabalarına ve Türkiye-AB ilişkilerinin bu noktaya gel
mesine çok özel katkılarda bulunmuştur.

TBMM, "Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" ile 
Kararlılığın Göstergesi

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin son yıllarda büyük bir hızla ge
lişmesinin en önemli göstergelerinden bir tanesi olan ve 17 Ağustos 2006 
tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilen “Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” bugün sona 
ermektedir.

Proje kapsamında, bir yıl boyunca, 34 aktivite gerçekleştirilmiştir.

Bunlar içinde 5 değerlendirme raporu hazırlık toplantısı, 17 eğitim se
mineri, 5 nihai rapor hazırlık toplantısı ile Almanya, Danimarka, Fransa, 
Macaristan, İngiltere, İtalya ve Avrupa Parlamentosuna 7 çalışma ziyareti 
bulunmaktadır. Seminerlere 30 milletvekili ve 350 civarında personel, çalış
ma ziyaretlerine ise 45 milletvekili ve 70 personel katılmıştır. AB üyesi ülke
lerden bir yıl boyunca gelen 75 uzman, milletvekillerine ve TBM M  perso
neline konferanslar yoluyla eğitim vermişlerdir. Proje ile TBM M ’de, Avrupa 
Birliği İşleri Ofisi kurulmuş, AB Uyum Komisyonu nun yasama sürecindeki 
rolünün güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca ihtisas komisyonlarının etkinliğinin artırılması, yasama faali
yetlerinin güçlendirilmesi, yasama sürecinde sivil toplum örgütleri ile iş
birliğinin geliştirilmesi konularında daha etkin olunabilmesi için öneriler 
getirilmiştir.

Seminerlere ve ziyaretlere katılan milletvekillerimiz ve personelimiz, 
Avrupa Birliğine üye farklı ulusal parlamentolardaki teşkilatlanmayı in
celeme, yasama faaliyetlerini ülkemizle karşılaştırma yapma ve yeni bakış 
açıları kazanma imkanına kavuşmuşlardır.

Eğitim seminerleri ve çalışma ziyaretlerinden, personelimizin ve mil- 
letvekillerimizin edindiği bilgi ve tecrübe birikimi, Meclis çalışmalarımıza 
da olumlu olarak yansımaya başlamasını görmekten de ayrıca memnunum. 
Bu vesile ile projenin hazırlanışından uygulanmasına ve sonuçlandırılması
na kadar her kademede görev alan, emeği geçen herkese huzurlarınızda te
şekkür ediyorum. 12 ay süren projeyi, AB üyeliğimizi kuvvetle destekleyen 
Macaristan ve İtalya Parlamentoları ile beraber gerçekleştirmiş olmaktan 
da ayrıca memnuniyet duymaktayım. Kendilerine projemize gösterdikleri 
ilgi ve hayata geçirilmesindeki çabalarından dolayı şükran duygularımı bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. İlk kez bir AB eşleştirme projesini başarı ile 
gerçekleştiren parlamentomuz, Avrupa Birliği ulusal parlamentoları ve sivil 
toplumu arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine yönelik projeleri bun
dan sonra da hayata geçirmeye devam edecektir. Bu yönde önemli adımlar 
da atmış bulunduğumuzu da sizlere müjdelemek isterim.



Türk Dili Konuşan Ülkeler parlamenter Asamblesi 
Parlamento Başkanları Konferansı /  İstanbul
(21.11.2008)

/y ta k  imzalarımızla hayata geçireceğimiz Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamb- 
\J les i, köklerini derin tarihi' kültürel ve insani bağlardan alan kardeşliğimizin somut bir 
yansıması olacaktır. Yeryüzünde çok az ülkeye ve insan topluluğuna nasip olmuş bir sürece 
tanıklık ediyoruz.

Kardeş Ülkelerin Sayın Başkanları ve Temsilcileri; 
Evinize Hoşgeldiniz.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Parlamento Baş- 
kanları I. Konferansı nedeniyle sizleri, Asya ve Avrupa kıtlarının buluştuğu 
binlerce yıllık geçmişe sahip kültür şehri îstanbulda ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Dayanışmamızın sağlam temellerini daha da güçlendirecek bu anlamlı 
toplantı nedeniyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz evinize 
hoş geldiniz.

Bugün, hiç kuşkusuz, güçlü ve sarsılmaz bağlarla birbirine bağlı olan 
kardeş halklarımız için çok anlamlı bir günü yaşıyoruz. Aynı tarihi, kültürü 
paylaşan, farklı lehçelerle de olsa aynı dili konuşan kardeş ülkelerin parla
mento başkanlarını buluşturan bu toplantıyı, parlamentolarımız arasındaki 
dayanışma ve işbirliğimizi canlandıracak çok tarihi bir adım olarak değer
lendiriyorum.

Ortak imzalarımızla hayata geçireceğimiz Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi, köklerini derin tarihi, kültürel ve insani bağlardan 
alan kardeşliğimizin somut bir yansıması olacaktır. Yeryüzünde çok az ül
keye ve insan topluluğuna nasip olmuş bir sürece tanıklık ediyoruz. Halk
larımızı birleştiren bağlar aynı zamanda ülkelerimize de büyük imkanlar 
sunmaktadır.

Geçmişte bu potansiyeli yeterince kullanamamış olsak da bugün ta
rihin bize sunduğu fırsatlardan gelecek kuşaklar için en iyi şekilde yarar
lanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Kardeşlik esasına dayalı bağlarımızı 
canlandırmak, ilişkilerimize ve işbirliğimize dinamizm kazandırmak, halk
larımız arasındaki yakınlığı güçlendirmek, dünyamızın içinden geçmekte 
olduğu yeni tehditlerle dolu dönüşüm sürecinde hayati önem taşımaktadır.

Türk Dünyası, Aynı Kökten Beslenen Ulu Bir Çınardır

Orta Asya’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan ge
niş bir coğrafyada hayat bulan Türk Dünyası, aynı kökten beslenen, güç



ve kudret alan ulu bir çınara benzemektedir. Ülkelerimizin sahip olduğu 
geniş coğrafyada asırlar boyu bizleri birbirimize bağlayan, halklarımızın 
duygu ve düşünce dünyasını yansıtan en önemli ortak değerlerimizin ba
şında hiç kuşkusuz dilimiz gelmektedir. Ortak geçmişimizin ana omurgası 
durumundaki dilimizin hangi lehçede olursa olsun konuşulduğu yerde her 
Türk kendisini evinde hisseder.

H izler gönülleri birbiri için çarpan, aynı milletin, aynı atanın çocuklarıyız. Ben Azeri'yim, 
D ben Kazak'ım, ben Kırgız’ım, ben Türkmenlm, ben Özbeklm, ben Oğuz'um ben 
Türk'üm. Hepimiz büyük Türk ailesinin mensuplarıyız.

Tarih boyu kültürler ve değerler atlası haline gelen coğrafyamızın zen
ginlikleri bizim olduğu kadar tüm insanlığın da ortak birikimidir. Bizler 
gönülleri birbiri için çarpan, aynı milletin, aynı atanın çocuklarıyız. Ben 
Azeri’yim, ben Kazak’ım, ben Kırgız’ım, ben Türkmen’im, ben Özbek’im, 
ben Oğuz’um ben Türk’üm.

Hepimiz büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Azerbaycan’ın unutul
maz lideri merhum Haydar Aliyev’in dediği gibi, biz bir milletin ayrı dev
letleriyiz.

Birlikteliğimiz Hepimize Güç Verecektir

Bu kadar ortak paydaya sahip ülkelerimizin zengin potansiyelinin de
ğerlendirilmesi ve her alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi halinde içinde 
yaşadığımız bin yılda küresel bir güç olarak yükseleceği de çok açıktır.

Bugün burada yaşanan tablo, kökleri tarihin derinliklerine uzanan 
kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve dayanışmamızın bir sonucudur. Bu 
salonda Tuna Nehrinden Çin Şeddine kadar uzanan şanlı tarihimizin ve 
kültürümüz izlerini, ortak geleceğimizin aydınlık günlerini görmekteyiz ve 
hissetmekteyiz.

Toplumlarımızın temsilcileri olarak beraberce kurduğumuz bir çatı 
altında toplanmamızın aynı zamanda ortak geçmişimizin de bir gereği ol
duğuna inanıyorum.

Ortak geleceğimizi birlikte kurmak tarihimizden, kültürümüzden, 
coğrafyamızdan gelen değerleri dayanışma içerisinde daha da yücelterek 
gelecek nesillerimize çok daha parlak bir dünya bırakmak bizlerin elin
dedir. İşbirliği ve dayanışma ruhu içinde yapacağımız çalışmalar, ülkele
rimize, bugün belki atıl durumda bulunan büyük potansiyelimizi hayata 
geçirme fırsatı sunacaktır. Bu birliktelik, Türk dünyasına ev sahipliği yapan 
Avrasya bölgesinde büyük bir refah alanı yaratmamız ve mevcut zorlukların 
üstesinden gelebilmek için hepimize güç verecektir.

Bu Zirveler Güçlü İradenin Kanıtıdır

Bildiğiniz gibi, işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve devamlılığı 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvelerinin de önemli hedef-



lerinden biridir. Eşit ve egemen devletler olan kardeş ülkelerimiz arasında
ki diyalogun, işbirliği ve dayanışmanın arttırılması bakımından çok büyük 
önem verdiğimiz Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirve Top
lantıları, 1992 yılından bu yana devam ettirilmektedir. Bu Zirveler sırasın
da, ülkelerimiz arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak değerlerimizin 
korunması ve geliştirilmesine yönelik güçlü bir iradenin mevcut olduğunu 
memnuniyetle görüyoruz.

Bu irade aynı zamanda Avrasya’nın uluslararası platformlardaki öne
minin ve potansiyelinin en üst düzeyde ortaya konmasını da sağlamaktadır. 
Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi, işbirli
ği tesisi konusu da değişik zirvelerde ve toplantılarda ifade edilmiş, ortak 
bildirilere yansıtılmıştır.

Son olarak, 2006 Kasım ayında Antalya’da yapılan zirvede Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev, zirveler sürecine dahil ülke
ler arasında bir Parlamenter Asamble kurulması fikrini dile getirmiştir.

Sayın Nazarbayev, bu girişimin köklü bir parlamenter geleneğe sahip 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin öncülüğünde gerçekleştirilmesinin uygun 
olacağını söylemiştir.

Biz de Parlamentolarımız arasındaki işbirliğinin arttırılmasının halk
larımız, devletlerimiz arasındaki dayanışma anlayışı, kardeşlik ve dostluk 
bağlarının güçlendirilmesine çok olumlu yönde katkı sağlayacağına yü
rekten inanarak bu inisiyatifi almaktan büyük bir onur, görev ve mutlu
luk duyduk. Yeri gelmişken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev’e bu girişimde bizleri teşvik ettiği için teşekkürlerimizi suna
rız.

Diğer kardeş ülkeler de, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi kurulmasına yönelik başlattığımız çalışmalarda bizleri hiç yalnız 
bırakmadılar ve yürekten destek oldular. Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları Zirveler sürecine dahil kardeş ülkelerin Parlamentoları arasında 
ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde taraflarda aynı arzu ve 
iradenin bulunduğunu görmek memnuniyet vericidir.

Bu çerçevede, ilk olarak TBM M ’nin ev sahipliğinde, 21-22 Şubat 2008 
tarihlerinde Antalya’da, Meclis Başkanvekillerinin başkanlığındaki heyetle
rin katılımıyla bir hazırlık toplantısı düzenlendi.

Daha sonra 27-28 Mart 2008 tarihlerinde Astana’da Parlamentolar Ge
nel Sekreterlerinin katılımıyla ikinci bir toplantı yapıldı.

Toplantılar sonunda, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesinin (TÜRKPA) kurulmasına dair taslak bir anlaşma parafe edil
di. Geçtiğimiz iki gün boyunca çalışan katılımcı ülkelerin Parlamento Ge
nel Sekreterleri, Parlamento Dışilişkiler yetkilileri ve Dışişleri Bakanlıkları 
yetkililerinden oluşan heyetler, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesinin kuruluşuna dair anlaşmayı nihai hale getirdiler.



Tüm katılımcı ülkelere, ortak hedefimizin gerçekleştirilmesi yönünde
ki çok değerli katkılarından ötürü teşekkürü bir borç biliyoruz.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Bağlarımızı Daha da 
Güçlendirecek

Halklarımızın derin hislerle birbirine bağlı bulunduğu diğer kardeş 
ülkeleri de zaman içinde yanımızda görmek temennimizi de bu vesileyle 
ifade etmek isterim. Parlamenter Asamblenin kuruluşu ile birlikte kardeş 
halklarımız arasındaki ilişki ve işbirliğini geliştirmek bakımından tarihi bir 
adım atmış oluyoruz.

Halklarımızın temsilcileri olan parlamenterler, birbirlerini daha ya
kından tanıyacaklar, karşılıklı ilişkilerini güçlendirecekler ve ortak sorun
larımıza daha duyarlı hale geleceklerdir.

Asla vazgeçmeyeceğimiz ulusal egemenliğimizin temsilcisi olan Parla
mentolarımız, yasama alanındaki tecrübelerini, ülkelerimizin daha da kal
kınmasına dair vizyonlarını birbirleriyle paylaşabileceklerdir.

Bir yandan da, ortak tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi yeni ne
sillere daha iyi tanıtabilmek için yeni projeler geliştirilebilecektir.

Önümüzdeki dönemde aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerin temsilcileri 
olarak bizlere düşen görev, bu coğrafyanın bir rekabet alanı olmaktan ziya
de bir işbirliği ve refah bölgesi olması için elimizden gelen çabayı göstermek 
ve gelecek kuşaklara halklarımızın barış ve huzur ortamı içinde yaşamaları 
için gerekli koşulları sağlamaktır.

Bizler, Türk halklarının dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirme 
yolunda başarılar elde ettikçe, daha önce aynı hedefler için uğraşmış, her 
zaman saygıyla anmakta olduğumuz atalarımızın, büyüklerimizin rüyaları
nı da gerçekleştirmiş olacağız.

Bütün bu duygu ve düşüncelerle, burada hazır bulunan değerli Parla
mento ve Senato Başkanları ile siz saygıdeğer katılımcıları selamlıyor, bütün 
kardeş halklarımıza sizlerin aracılılığıyla mutluluk, refah ve esenlik dilek
lerimi iletiyorum.



Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu 
60. Toplantısı /Ankara
(27.11.2008)

IX inya piyasalarını derinden etkileyen krizin "küresel köyde"yalnız kalınmasının ve 
Uküresel sorunlara tek başına çözüm üretilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha 
gösterdiği kanaatindeyim.

Küresel Kriz Ülkelerin İşbirliği İle Aşılır

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun Avrupa Parlamento
su kanadının değerli üyelerini Türkiye’de yeniden konuk etmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. Çalışmalarınızın her şeyden önce, AB ile Türkiye 
arasında karşılıklı anlayışın gelişmesini teşvik ettiğine inanıyorum. Yaşa
makta olduğumuz küresel mali kriz ortamında gerçekleşen bu toplantının, 
karşılaştığımız ortak sorunları ele almak ve ortak çözümler üretmek bakı
mından çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

Ekonomik çevreler, Avrupa Birliği oluşumunun mevcut küresel kriz
den kaynaklanan şokların Avrupa kıtası üzerindeki etkisini azalttığı görü
şündeler. Dolayısıyla, Avrupa Birliğinde ekonomi ve fınans politikalarında 
çok ileri düzeyde işbirliği yapılmakta olması ve ortak para birimi Avronun 
mevcudiyeti mevcut krizin olumsuz etkilerinin önemli ölçüde azalmasına 
yol açmıştır.

Şayet daha ileri ve kıtadaki diğer başka ülkeleri kapsayan bir yapı oluş- 
turulabilmiş olsaydı, mevcut krizin Avrupa ülkeleri üzerindeki etkileri çok 
daha az olabilecekti. Bu bakımdan, yaşanmakta olan küresel mali kriz, Av
rupa kıtasında daha ileri bir birliğe, dayanışmaya ve eşgüdüme gerek du
yulduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünya piyasalarını derinden et
kileyen krizin “küresel köyde” yalnız kalınmasının ve küresel sorunlara tek 
başına çözüm üretilmesinin mümkün olmadığını bir kez daha gösterdiği 
kanaatindeyim.

Avrupa Birliği hiç şüphesiz Türkiye gibi büyük ve giderek güçlenen 
bir ekonomi ve önemli bir jeo-stratejik aktörle daha da güçlenecek, etkin
liği ve direncini de arttıracaktır. Türkiye ekonomisi mevcut kriz karşısında 
direncini ve dayanıklılığını, katıldığı son G-20 Zirvesinde de teyit edildiği 
gibi ortaya koymuştur. Türkiyede son yıllarda gerçekleştirilen reformlar ile 
Türk ekonomisinin aynı dönemde giderek daha da güçlenmesi bunda etkili 
olmuştur.

"Medeniyetler İttifakı" Girişimi Son Derece Önemli

Bildiğiniz gibi, içinde bulunduğumuz yılı Avrupa Kültürlerarası D i
yalog yılı olarak geçirmekteyiz. Bu çerçevede birçok etkinlik gerçekleştiril-



mektedir. Türkiye, bu bağlamda üstüne düşeni en iyi şekilde yapmaya ça
lışmaktadır. Sayın Başbakanımız, İspanya Başbakanı ile beraber Birleşmiş 
Milletler çerçevesinde “Medeniyetler İttifakı” girişiminin eşbaşkanıdır.

Adına ister ittifak diyelim, ister diyalog diyelim bu adım son derece 
önemli bir girişimdir. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği de aynı amaca 
hizmet edecek en kararlı adımlardan birini teşkil etmektedir. Bu şekilde Av
rupa Birliğinin çok kültürlü bir küresel güç olarak tanımlanma sürecinde 
daha ileri bir aşamaya gelmesi de sağlanmış olunacaktır.

Türkiye reform ve AB üyelik süreci yolunda ilerlemeye devam edecektir. Avrupa Birliği'nin 
I  de taahhütlerine sadık kalması ve müzakereler bağlamında teşvik edici adımlar atması

samimi beklentimizdir.

Avrupa Birliği'nden Beklentimiz Samimi Olmasıdır

Türk halkının hedefi Avrupa Birliğine tam üyeliktir. Avrupa Birliği 
katılım süreci Türkiye’nin en önemli öncelikleri arasındaki özel yerini m u
hafaza etmektedir. Meclisimiz üyeliğin gereklerinin bilincindedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi son 6 yıldır gerçekleştirilen reform sürecinin önemli 
aktörleri arasındadır.

Ülkemizde büyük bir dönüşüm süreci yaşanmıştır. Gerçekleştirilen 
reformların ülkemizin çehresini kısa sürede nasıl değiştirdiğine hep birlik
te tanık olduk. Bunda iktidar ve muhalefet partileri ile Meclisimizin çok 
önemli katkısı bulunmaktadır. Yoğun çalışmalarımızın sağladığı değişimi 
çok net bir şeklide görebiliyoruz. AB sürecinde bugüne kadar atılan adımlar 
bundan sonra izleyeceğimiz yol bakımından bize güç vermektedir. M eclisi
miz bu yönde üzerine düşen görevi bundan sonra da layıkıyla ve kararlılıkla 
yerine getirecektir.

Türkiye reform ve AB üyelik süreci yolunda ilerlemeye devam ede
cektir. Avrupa Birliğinin de taahhütlerine sadık kalması ve müzakereler 
bağlamında teşvik edici adımlar atması samimi beklentimizdir. Size üyelik 
sürecimize verdiğiniz desteği arttırma çağrısında bulunmak istiyorum. İki 
gün sürecek toplantınızın verimli geçmesini, Avrupa bütünleşme ve geniş
leme süreçleri ile Türkiye’nin katılım sürecinde ilerlemelere katkı sağlama
sını diliyorum.



İKOPAB Genişletilmiş Olağanüstü İcra Komitesi 
Toplantısı/İstanbul
(14.01.2009)

azze'de Filistinli kardeşlerimiz en temel ihtiyaç maddelerinin yokluğunu çekmektedir.
Bombardıman sonucunda binlerce insan evsiz kalmıştır. Aralarında kadın ve çocukların 

da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmiştir. Gazze'de vicdanları yaralayan bir 
insanlık dramı yaşanmaktadır. Bu dramın daha fazla devam etmesi mümkün değildir.

Keşke Bu Toplantının Gerekçesi Gazze Dramı Olmasaydı

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği’nin Olağanüstü İcra Ko- 
mitesi Toplantısında sîzlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu 
belirtmek isterim. Halkların temsilcilerinden oluşması nedeniyle İslam 
Dünyasında özel bir konuma sahip olan İKÖPAB’ın ucu açık tutulmuş İcra 
Kurulu olarak, Gazze şeridinde yaşanan trajediyi görüşmek ve bu trajik 
olaylar karşısındaki tavrımızı tüm dünyaya açık şekilde duyurmak üzere 
toplanmış bulunuyoruz. Keşke başka bir nedenle toplanmış olsaydık. İcra 
Kurulu üyesi olmayan ülkelerin Sayın Başkan ve temsilcilerinin de çağrı
mıza gösterdiği ilgi çok önem taşımakta ve karşı karşıya olduğumuz soruna 
olan büyük duyarlılığı ifade etmektedir.

27 Aralık 2008 tarihinden, yani Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının 
başladığı tarihten bu yana, insanlık adına elem duyduğumuz günler yaşa
maktayız. İsrail’in saldırıları kuşatma altındaki Gazze Şeridinde esasen çok 
zor koşullarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin durumunu daha da ağır- 
laştırmıştır. Zaten yetersiz olan ve önceki saldırılarda büyük zarar gören 
altyapı neredeyse tamamen tahrip olmuş, su ve elektrik şebekeleri çökme 
noktasına gelmiştir. Hastaneler yaralılara yetişememektedir.

Gazze’de Filistinli kardeşlerimiz en temel ihtiyaç maddelerinin yoklu
ğunu çekmektedir. Bombardıman sonucunda binlerce insan evsiz kalmıştır. 
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kay
betmiştir. Gazze’de vicdanları yaralayan bir insanlık dramı yaşanmaktadır. 
Bu dramın daha fazla devam etmesi mümkün değildir.

Asıl Bedeli Sivil Halk Ödemekte

Kimi uluslararası kurum ve ülkelerin konu ile ilgili teşebbüsleri, çö
züm girişimleri maalesef kalıcı ve mutlak bir çözümün kapısını aralayama- 
mıştır. İsrail kuvvetlerinin Gazze’ye yönelik saldırısı, bölgede yaşanmakta 
olan krizin kapsamını ve etkisini daha da derinleştirmiştir. Akla gelebilecek 
en güç şartlar altında asıl bedeli sivil halk ödemek zorunda kalmaktadır. Ya
şanan saldırılar nedeniyle sayısı her geçen gün artarak büyüyen aralarında 
çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu, Filistinli sivil kayıplardan derin



üzüntü duyuyor ve acısını yüreğimizde hissediyoruz. Masum sivil halkın, 
çocukların ve bebeklerin katledilmesi, hiçbir politik gerekçe öne sürülerek 
mazur gösterilemez, izah edilemez.

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler himayesindeki okulda hayatı
nı kaybeden çocuklar, kadınlar ve sivil halk, olayın vahametini ortaya koy
maktadır. Tüm bu gelişmeler İsrail’in uluslararası toplumun uyarılarına ve 
uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen sürdürdüğü Gazze’ye yönelik 
saldırılarında orantısız ve aşırı güç kullandığının açık ve kesin emareleridir. 
Unutmayalım ki, bugün bombalanan Gazze halkı ile İsrail halkı bu bölgede 
birlikte yaşamaya mecbur iki komşu halktır.

azze'deki insanlık dramı karşısında aynı acıyı hisseden, aynı duyguları paylaşan
ülkelerin parlamento temsilcileri olarak birliğimize her zamankinden daha fazla vurgu 

yaparak, uluslararası toplum nezdinde daha etkin ve güçlü bir ses olmalıyız.

Bu Operasyonlar Yeni Öfke Alanları Yaratır
Bu tür operasyonlar barış girişim ve ümitlerini ciddi şekilde zedele

mekte, bölgede şiddeti tırmandırarak yeni öfke alanları yaratmaktadır.
Ayırım gözetmeksizin tüm nüfusun yaşamını etkileyen bu tür eylemlerin 
ileride taraflar arasında barışın kurulmasına en büyük engeli teşkil edecek 
bir psikolojik iklimi besleyeceğinden endişe ediyorum.

Ortadoğu’da barış girişimlerimizin yoğunlaştığı, diyalog ve işbirliği 
kanallarının geliştirilmeye çalışıldığı bir süreçte yaşanan bu çatışmanın 
bütün bölgeyi içine alma ve istikrarsızlaştırma potansiyeli de yüksektir.
Barış çabalarına gölge düşüren bu gelişmeler karşısında uluslararası toplu
mun çabaları henüz beklenen neticeyi vermemiştir. Güvenlik Konseyinin 8 
Ocak 2009 tarihinde almış olduğu İsrail kuvvetlerinin Gazze’den çekilmesi 
ile acil ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini isteyen 1860 sayılı kararının, ateş
kes sağlamada henüz olumlu bir sonuç sağlamadığı gözlenmektedir.

Yaşanan vahim tablo karşısında, BM’den sonra ikinci büyük uluslarara
sı örgüt konumundaki İKÖ’nün parlamentolarının örgütü olan İKÖPAB’ın 
temsilcileri olarak sağduyumuzu kaybetmeden, somut sonuçlar doğuracak, 
uygulanabilir, kalıcı barışın kapısını aralayan bir ortamın oluşturulması için 
çaba göstermeliyiz.

Memnuniyetle söylemeliyim ki hazır bulunduğunuz bu toplantı, ko
nuya ilişkin yapılan en geniş katılımlı “parlamenter” girişimdir. Bugünkü 
toplantımız da bölgemizde devam eden bu trajediye derhal son verilmesine 
atfettiğimiz önemin göstergesidir.

Gazze’deki insanlık dramı karşısında aynı acıyı hisseden, aynı duygula
rı paylaşan ülkelerin parlamento temsilcileri olarak birliğimize her zaman
kinden daha fazla vurgu yaparak, uluslararası toplum nezdinde daha etkin 
ve güçlü bir ses olmalıyız. Zira zaman politik duruşlarımıza göre bölgeye 
ilişkin bir tavır geliştirme zamanı değil, kanamakta olan yaraya acil, kabul 
edilebilir bir çözüm bulma zamanıdır.



İstikrarın Tek Yolu Kalıcı Barışın Zorlanması

Barışı yaygınlaştırmak ve egemen kılmak için çaba gösteren Türkiye 
bu acı olayların başlangıcından bu yana etkin ve aktif bir politika yürüt
mektedir.

TBM M de yürütülen diplomatik çabalara aktif destek vermekte ve baş
lattığı Filistin’e yönelik yardım kampanyasıyla da bölgede yaraların sarılma
sına katkıda bulunmaya gayret göstermektedir. Yürütülmekte olan tüm bu 
çabalardan çıkmasını beklediğimiz somut sonuçlar, öncelikli olarak İsrail 
saldırılarının bir an evvel durdurulması ve sürdürülebilir ateşkes üzerine 
anlaşılmasına ve ablukanın sona erdirilmesi için Gazze’ye sınır geçişlerinin 
açılmasına izin verilmesidir. Ayrıca eş zamanlı olarak, Gazze halkının acil 
çözüm bekleyen İnsanî ve ekonomik gereksinimlerinin karşılanması için 
elimizden geleni yapmalıyız.

İsrail ve Filistin tarafları müzakere masasına getirilmeli ve Ortadoğu 
Dörtlüsünün belirlediği ilkeler, Annapolis Ortak Anlayışı ve Arap Barış 
Girişimi temelinde kapsamlı ve kalıcı barış yönünde çalışmak üzere teşvik 
edilmelidirler. Ortadoğu’da kapsamlı barış sağlanması yolundaki amacımı
za ulaşmamızın en önemli aracı, diyalog yollarının açık tutulmasıdır.

Diyaloga yaptığımız vurgu sadece çatışan taraflar için değil Filistin 
içinde birliğin sağlanması açısından da önem taşımaktadır. Aksi halde bu 
birlik temin edilemediği sürece beklentilerimizin gerçekleşmesi mümkün 
gözükmemektedir. Bölgede saldırıların durması, sükûnetin sağlanması için 
net hedeflerle, uluslararası toplum nezdinde girişimlerde bulunarak, hükü
metlerimizle bu konularda dayanışma içersinde acil ve kalıcı barışı zorla
maktan başka bir yolumuz yoktur.

Bu bağlamda ÎKÖPAB üyelerinin üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirme konusundaki hassasiyetlerini biliyor, kendilerine şimdiden teşek
kür ediyorum. Bu tarihi toplantımızın, Filistin’de yaşanan acıların sona er
dirilmesine katkıda bulunacağına inanıyor, hepinize katılımınızdan dolayı 
şükranlarımı ifade ediyorum.



OECD/SIGMA İle TBMM Arasında İdari Kapasitenin 
Güçlendirilmesine Yönelik Akran Değerlendirmesi 
Projesi Başlangıç Toplantısı

25 Haziran 2009

h AedişimizAB'yle ilgili çalışmaların merkezinde yer almakta ve çok önemli yasal 
I V I  düzenlemeleri geçmişten beri hayata geçirmektedir. Sadece mevzuat uyumundan 
ibaret olmayan bu değişim, AB tarafından benimsenen yeni yönetim yaklaşımlarının kamu 
alanına uygulanmasını gerektirmektedir.

OECD/SIGMA ile Meclisimiz arasında idari kapasitenin güçlendiril
mesi amacıyla düzenlenen bu anlamlı projenin başlangıç toplantısında siz- 
lerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Meclisimizin ev sahipliğinde düzenlenen başlangıç toplantısına katı
lan tüm değerli konuklara “hoş geldiniz” diyor, hepinizi saygıyla selamlı
yorum.

Halk iradesinin yansıması olan Parlamentolar, aynı zamanda halkın 
görüş, kanaat ve tercihlerini ifade etmesinin en önemli aracı olarak çağdaş 
demokrasilerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yürütmenin yasamanın içinden 
çıktığı parlamenter demokrasilerde, parlamento bir yandan yasama görevi
ni yerine getirirken diğer yandan da denetim görevini ifa etmektedir.

Yasama Kalitesini Yükseltme Çalışmaları

Parlamentolar bütçenin hazırlanması ve hükümetlerin denetlenmesi 
sürecinde etkinliklerini giderek artırırken, geleneksel rollerini güçlendire
cek tedbirler almanın yanı sıra, mali hedefler ve hükümetlerin performan
sını izlemek üzere yeni roller de üstlenmiştir.

Bu yeni rolleri yerine getirmek amacıyla parlamentolar, yürütmeden 
bağımsız bilgi altyapısını oluşturma ve kurumsal kapasitesini artırma ko
nusunda çalışmalar yapmaktadır. Parlamenter demokrasi anlayışının geli
şimi, yasama süreçlerine en geniş şekilde katılımı destekleyen, hızlandıran 
ve bilgi üreten bir parlamento idari teşkilatına duyulan ihtiyacı her geçen 
gün daha da artırmıştır. Ayrıca parlamento idari teşkilatlarının kurumsal 
kapasitelerinin etkin hale getirilmesi, yasama kalitesinin yükseltilmesine 
katkı sağlamaktadır.

Meclisimiz kurulduğu günden beri ülkemizin ihtiyaç duyduğu atılım- 
ları gerçekleştiren, demokrasimizin, çağdaşlaşmanın ve kalkınmanın en 
büyük itici gücü olmuştur. Milli iradenin en yüksek temsil makamı olan 
TBM M ’yi milletimize layık, etkin, verimli ve idari yapısı iyi işleyen bir ku
rum haline getirmek hepimizin ortak hedefi ve sorumluluğudur. Bildiğiniz



gibi; AB ye tam üyelik müzakereleri çerçevesinde kamu, özel sektör ve sivil 
toplum alanlarında değişimler yaşanmaktadır. Meclisimiz, AB’yle ilgili ça
lışmaların merkezinde yer almakta ve çok önemli yasal düzenlemeleri geç
mişten beri hayata geçirmektedir. Sadece mevzuat uyumundan ibaret olma
yan bu değişim, AB tarafından benimsenen yeni yönetim yaklaşımlarının 
kamu alanına uygulanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, AB standart
larının yakalanması yolunda gösterilen çabalar özellikle kamu kesiminde 
köklü yapısal değişiklikler gerektirmektedir. Bu kapsamda Meclisimiz bün
yesinde de, bu yeni yönetim yaklaşımlarının gereklerini yerine getirmek, 
kurumun AB’ye uyumu bakımından büyük önem taşımaktadır.

fyo je  kapsamında, çeşitli ülkelerden üst düzey parlamento yöneticilerinin yer aldığı 
I  OECD/SIGMA heyetiyle TBMM yönetici ve uzmanları 8 aylık bir dönem içerisinde ortak 
çalışmalar yapacaklar.

Meclisin Gelecek Perspektifini Ortaya Koyan Çalışmalar

Bütün bu gerçekler ve Avrupa Birliği ülkelerindeki yeni uygulamalar 
göz önünde bulundurularak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde son dönem
de önemli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. Bu çalışmaların en 
önemlilerinden biri siyasi partilerin Sayın Genel Başkanlarına göndermiş 
olduğum mektup sonucunda 16 Ekim 2008 tarihinde toplanan İçtüzük Uz
laşma Komisyonunun çalışmalarıdır.

Meclis’te grubu bulunan tüm partilerden birer değerli temsilcinin ka
tıldığı bu uzlaşma komisyonu tarafından hem kurumsal hem de işlevsel 
yenilikleri içeren TBM M  İçtüzüğü Taslağı hazırlanarak TBM M ’de grubu 
bulunan siyasi partilerimizin, milletvekillerimizin ve kamuoyunun değer
lendirilmesine sunulmuştur. Ayrıca aynı çerçevede Meclisimizin denetim 
gücünü artıracak İçtüzük değişikliğine ilişkin bir kanun değişiklik teklifi de 
tarafımdan hazırlanmıştır.

Anayasa Komisyonu nca kabul edilerek Genel Kurul gündemine gelen 
teklifle, sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine katılımı ve Parlamen
tomuzun ihtisas komisyonlarının mali denetim alanındaki etkinliğinin 
önemli ölçüde genişletilmesi hedeflenmektedir.

TBM M ’nin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik bu çalışmaların 
bir diğeri ise, TBM M Genel Sekreterliği 2010-2014 Stratejik Planıdır. Üze
rinde çalışmalar devam eden planda yasama kalitesinin artırılması, parla
menter denetim faaliyetlerine etkinlik kazandırılması, idari kapasitesinin 
güçlendirmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi konularda 
Meclisimizin gelecek perspektifi ortaya konulmaktadır.

Uluslararası Kuruluşlarla Yürütülen Projeler

Ülkemizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan yasama ve denetim 
faaliyetlerini sürdüren Meclisimiz, kurumsal alt yapısını, idari sistemini 
daha etkin hale getirmek için uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürüt-



mektedir. Meclisimizin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 
Macaristan ve İtalya Parlamentolarıyla birlikte uygulanan AB Eşleştirme 
Projesi Nisan ayında başarıyla tamamlamıştır.

Bu tür projeler AB kurumlan başta olmak üzere dünya parlamentola
rıyla Meclisimiz arasında karşılaştırma yapma ve yeni bakış açıları kazanma 
imkanı sunmaktadır.

Meclisimiz, bu ortak çalışmaların yanı sıra kurum içinde uyguladığı 
projelerle de kurumsal yapısını güçlendirme çabası içerisindedir. Meclisi
mizde görev yapan personelimizin mesleki donanımlarının, bilgi ve beceri
lerinin artırılması için hizmet içi eğitim faaliyetlerine ağırlık vermekteyiz. 
Geleneksel yöntemlerle Meclisimizin kurumsal potansiyelini en iyi şekilde 
kullanmamızın ve daha ileriye taşımamızın mümkün olmayacağı açıktır. 
Amacımız dünya parlamentolarında yaşanan gelişmeleri yakından takip 
ederek, Meclisimizi çağın sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanabilen bir 
kurumsal yapıya kavuşturmaktır.

8 Aylık Ortak Çalışma Dönemi

Ayrıca bilgi ve deneyimlerimizi yeni kurulan dost ve kardeş ülkelerin 
parlamentolarıyla paylaşmaktayız. Bu kapsamda 30’dan fazla ülke parla
mentosuyla mutabakat metni imzaladık. Meclisimizle OECD/SIGMA ara
sında böyle bir ortak projenin gündeme gelmesini önemli bir fırsat olarak 
değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, çeşitli ülkelerden üst düzey parlamento yönetici
lerinin yer aldığı OECD/SIGMA heyetiyle TBM M  yönetici ve uzmanları 8 
aylık bir dönem içerisinde ortak çalışmalar yapacaklar. Meclisimizin yasa
ma ve denetim süreçlerinin gözden geçirilerek idari yapımızın inceleneceği 
proje çerçevesinde hazırlanacak nihai raporda sorunlar ve çözüm önerileri 
belirlenecektir. Dışarıdan objektif bir gözle değişim perspektifimizi tartışa
cak bu deneyimli ve yetkin ekiple yürütülecek ortak çalışmanın, Meclisimi
zin kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi konusunda bizlere ışık 
tutacağına inanıyorum. Ayrıca bu projenin gelecekte yapılacak çalışmalar 
içinde çok iyi bir ortak zemin oluşturacağı kanaatindeyim. Yaptığımız tüm 
bu çalışmalar, güçlü, etkin, iyi işleyen bir Meclise sahip olma gayretlerimi
zin bir parçasıdır.

Bu vesile ile projeye uzman desteği sunan OECD/SIGMA’nm Değerli 
Başkanı Bob Bonwitt başta olmak üzere tüm proje ekibine, finansmanını 
üstlenen Avrupa Birliğine ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliğine te
şekkür ediyorum. Proje danışma kurulunda yer alan değerli milletvekili ar
kadaşlarıma da böylesine önemli bir çalışmaya katkıları nedeniyle teşekkür 
ediyorum. Gerek bu projenin yürütülmesinde sorumluluk alan tüm TBM M 
çalışanlarını, gerekse de bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri 
tebrik ediyorum. Değerli konuklarımızı Meclisimizde ağırlamaktan duy
duğum memnuniyeti ifade ediyor, hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyo
rum.





Parlamenter Diplomasi Faaliyetleri

Yurtdışı Konuşmaları





İlk Yurtdışı Resmi Ziyaret - KKTC /  Girne
(10.09.2007)

l/ibrıs Türk halkı, bölgenin örnek demokrasilerinden birini kurmayı ve tüm bu kazanımla- 
A rı hukukun üstünlüğüne dayalı çoğulcu bir rejim içerisinde elde etmeyi başarmıştır.

Kıbrıs Türkü, Ada'da Kalıcı Çözüm istiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilmemin ardından yap
tığım bu ilk ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sizlerle bir ara
da bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duymaktayım. Kıbrıs Türk 
Halkının 40 yılı aşkın süredir devam eden özgürlük ve eşitlik mücadelesi
nin emsali bulunmamaktadır.

Kıbrıs Türkü her türlü baskı, tehdit ve teröre karşı yılmadan mücadele 
etmiş, hak ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır.

Milli davamız etrafındaki inanç ve gönül birliği ile ulusal değerlere 
bağlılık bu mücadelenin başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Kıb
rıs Türk halkı Adada adil ve kalıcı bir çözümü samimiyetle arzu ettiğini her 
türlü fedakârlığı yapmak suretiyle ortaya koymuştur.

Ancak Rum tarafının uzlaşmak ve Kıbrıs Türkleri ile birlikte ortak 
bir gelecek kurmak gibi bir düşünce taşımadığı artık açıkça görülmektedir.
Kıbrıs’ta kalıcı barış Ada’daki iki tarafın eşitliğine ve mevcut gerçeklere da
yanmalıdır.

Bu gerçekler Kıbrıs’ta iki ayrı halkın, iki demokrasinin ve iki ayrı dev
letin varlığıdır.

Uzlaşma bu zemin üzerinden sağlanacaktır.

Kıbrıs Türklerinin kendi yönetimlerinden, eşit statü ve eşit ortaklıktan 
vazgeçeceklerini ve azınlık halinde yaşamayı kabul edebileceklerini uman
ları sadece hayal kırıklığı beklemektedir. KKTC maruz bırakıldığı haksız 
kısıtlamalara ve ambargoya rağmen, anavatan Türkiye’nin de desteğiyle si
yasal, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli adımlar atmaktadır.

Bugün gelinen nokta hepimiz için iftihar kaynağıdır.

Kıbrıs Türkü, Türk Ulusunun Ayrılmaz Parçası

Türk Ulusu ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkünün gösterdiği bu başa
rıdan mutluluk ve kıvanç duymaktadır. Kıbrıs Türk halkı, bölgenin örnek 
demokrasilerinden birini kurmayı ve tüm bu kazanımları hukukun üstün
lüğüne dayalı çoğulcu bir rejim içerisinde elde etmeyi başarmıştır.

Cumhuriyet Meclisinin varlığı ve bugüne kadar üstlendiği rol demok
ratik düzenin başlıca güvencesini teşkil etmektedir. Kıbrıs Türk halkının



kendi kaderini belirleme iradesinin simgesi olan Cumhuriyet Meclisinin 
Adada sağlanacak barışın üzerinde yükseleceği taşıyıcı sütunlardan biri ola
cağından kimse kuşku duymamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesi ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimi
zin refah seviyelerinin yükseltilmesi ortak hedefimizdir.

Bu süreçte en önemli dayanağımız karşılıklı anlayış, güven ve dayanış
ma olacaktır.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen so
rumluluğu yerine getirecektir. Ziyaretim vesilesiyle, aslında hepimizin bil
diği bir hususu bir kez daha tekrarlamama izin vermenizi rica ediyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin 
her aşamasında adil bir çözümden yana tavrını açıklıkla ortaya koymuş, 
Kıbrıs Türkü nün hak ve çıkarlarının korunmasında öncü rolünden taviz 
vermemiştir ve vermeyecektir.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Parlamento 
Başkanları Konferansı "Parlamento ve Sivil Toplum 
Arasındaki Etkileşim"/Strazburg
{22.05.2008}

5 ivil toplum, kendi düşüncelerini ve çalışmalarını demokrasinin hayat bulduğu kurum 
olan parlamentoya iletebildiği sürece işleyen güçlü bir demokrasiden bahsetmek 

mümkündür.

Katılımcı Demokrasi Geliştirilmeli
Sivil toplum ile parlamentolar arasındaki etkileşim, bir ülkedeki de

mokratik sürecin sağlıklı işleyişinin önemli göstergelerindendir. Günü
müzde katılımcı bir demokratik düzen için, sadece çoğulcu seçimler ve 
bunun sonucunda ortaya çıkan parlamenter sistem yeterli görülmemekte, 
sivil toplumun ülkedeki demokratik sürece etkin bir şekilde katılması ge
rekmektedir.

Demokrasinin güçlenmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunan 
sivil toplum kurumlarının parlamentolarla işbirliği ve etkileşimi bu açıdan 
önem arz etmektedir. Zira halkın iradesinin hayat bulduğu yerler olan par
lamentolar ile halkın temsilcisi parlamenterlerin, sivil toplum kuruluşlarıy
la işbirliği yapmasından daha doğal bir durum olamaz.

Katılımcı demokrasinin güçlenmesini sağlayacak bu işbirliği ve etkile
şim birçok şekilde ortaya çıkabilir.

Parlamenterler, yasama çalışmaları için sivil toplum kuruluşlarından 
bilgi ve yönlendirme alabilecekleri gibi, sivil toplum kuruluşları doğrudan 
parlamenterler ile temas ederek, belli konularda yasama çalışmalarına yön 
verebilirler.

Bu süreç, özellikle biz parlamenterlerin yaptığı yasama çalışmalarının, 
toplumun tüm katmanları tarafından benimsenmesi ve özümsenmesi için 
gereklidir. Sivil toplum, kendi düşüncelerini ve çalışmalarını demokrasinin 
hayat bulduğu kurum olan parlamentoya iletebildiği sürece işleyen güçlü 
bir demokrasiden bahsetmek mümkündür.

Sivil toplumun, yasama faaliyetlerine katkıda bulunmasıyla, biz parla
menterlerin işleri de kolaylaşmakta ve ortaya çıkan yasalar gerçekten toplu
mun ihtiyaçlarını doğrudan karşılayacak düzenlemeler olmaktadır.

Demokrasinin Vazgeçilmezi; Sivil Toplum Örgütleri
Demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak gördüğüm sivil toplum 

örgütlerimizin parlamentomuza katkısını artırmak için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak önemli çalışmalar yaptık.



Sivil toplum kuruluşlarının Meclisimizin yasama sürecine nasıl kat
kıda bulunabileceklerini öncelikle bu örgütlerimizin temsilcilerinin geniş 
katılımıyla bir araya gelerek tartıştık.

Bu sistem arayışımız sırasında Avrupa Parlamentolarında sivil toplum 
örgütlerinin yasama sürecine katkılarını da inceleyerek projemizi olgunlaş
tırdık. Projeyle sivil toplumun devlet yönetimine katkısını bir sistem haline 
getirerek kurumsallaştırmayı amaçladık. Yapılan bu çalışmaların sonucun
da, TBMM İçtüzük unde parlamento-sivil toplum buluşmasını gerçekleşti
rebilmek için önemli bir değişiklik teklifi hazırlayarak gündemimize aldık.

Hazırladığımız teklifle, Parlamento Komisyonlarımız yapacakları ça
lışmalarla ilgili sivil toplum örgütlerinden yazılı ya da sözlü görüş isteyebi
lecektir. Böylece sivil toplum örgütlerimiz, komisyonlarımız aracılığıyla ya
sama sürecine katkıda bulunma imkânına kavuşacaktır. Bu yolla hem daha 
sağlıklı, katılımcı ve kalıcı yasalar yapabileceğimize hem de sivil inisiyatifi 
güçlendireceğimize inanıyoruz.

Sivil Toplum Örgütlerimin Katılımı Demokrasimizi 
Olgunlaştıracaktır
Sonuç olarak, parlamentolar ile sivil toplum arasındaki etkileşim, 

kaynağını küresel ölçekteki gelişmeler ve ülkenin ihtiyaçlarından alan ve 
işbirliği yöntemleri bütün toplum tarafından benimsenen açık bir ilişkiler 
biçimi şeklinde oluşturulmalıdır.

Tüm sivil toplumu kucaklayan bir anlayışın geliştirilmesiyle, katılım
cı demokratik sistemin tam anlamıyla yerleşmesi ve halkla parlamenterler 
arasındaki bilgi akışının eksiksiz ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Sivil toplumun parlamentolar ile etkileşiminin kısıtlanması veya en
gellenmesi ise, demokrasilerimizin tam anlamıyla olgunlaşmasının önünde 
engel olacaktır. Parlamenterler olarak hedefimiz, bu işbirliğinin mümkün 
olduğunca arttırılması olmalıdır.



KEİPA Parlamento Başkanları Toplantısı /  Atina
(09.06.2008)

l/aradeniz Ekonomik İşbirliği örgütü (KEl) bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 
A Barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve demokrasinin uzlaştırıcı ruhu temel ilkelerini 
paylaşan ülkelerimiz on altı sene gibi kısa bir sürede Karadeniz Bölgesi'nde etkili bir örgüte 

sahip oldu.

KEİP'a Demokrasinin Uzlaştırıcı Ruhunun Sonucudur
Sözlerime başlamadan önce, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamen

ter Asamblesinin (KEİPA) 15. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle Atina’da bu- 
lunmaktan ve KEİPA’yı oluşturan Parlamentoların Başkanları ile üyelerini 
de içeren bu mümtaz topluluğa hitap etmekten duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum. Ayrıca, bu vesileyle, Yunanistan M eclisine ve ma
kamlarına, şahsıma ve heyetime gösterdikleri sıcak konukseverlikten dolayı 
da teşekkür ediyorum. Yunanistanda yaşanan deprem nedeniyle Türk M il
leti adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Geçmişe şöyle bir dönecek olursak, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü’nün kuruluş süreci, bundan tam on altı yıl önce İstanbul Bildirisinin 
imzalanmasıyla başlamıştı. O günlerde, Karadeniz bölgesindeki siyasal ve 
ekonomik koşullar hızla yeniden biçimlenmekte, ekonomik işbirliğine, 
güvenlik ve istikrarın tamamlayıcı unsuru olarak ivedilikle gereksinim du
yulmaktaydı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) bu ihtiyacın bir 
sonucu olarak ortaya çıktı.

Barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve demokrasinin uzlaştırıcı ruhu 
temel ilkelerini paylaşan ülkelerimiz on altı sene gibi kısa bir sürede Ka
radeniz Bölgesinde etkili bir örgüte sahip oldu. Halklarımızın yaşamlarını 
yakından ilgilendiren, çeşitli işbirliği alanlarında somut tasarılar üreten ve 
uygulayan bir örgüte sahip olmak ve bu örgütün içinde yer almak hepimiz 
için kuşkusuz özel bir kıvanç kaynağıdır.

Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sıcak ilişkiler ve işbirliği ruhu,
KEÎ’nin kuruluşundan bir sene geçmeden KEİPA’mn oluşumunu da sağ
ladı. Bu vesileyle, bundan tam 15 yıl önce KEÎPA’nın kuruluşuna öncülük 
eden meslektaşlarımızı saygıyla anmak ve buradan kendilerini selamlamak 
istiyorum.

KEİPA Gerçek Potansiyelin Gerisinde Kaldı
KEÎPA’yı kurduğumuz günde belirlediğimiz hedeflerde, işbirliği ruhu

muzda ve bu yönde sergilediğimiz ortak iradede, geçen on beş sene zarfında 
herhangi bir değişlik olmamıştır ve bu husus başlı başına bir başarı olarak 
görülmelidir. Buna mukabil, zaman içinde ülkelerimizin örgüte yaklaşım
larında farklılıklar olmuştur.



Bu durum da esasen gayet doğaldır. Her ülkenin ve her halkın kendileri 
için çizdikleri yol, geleceklerine yönelik vizyonları ve buna paralel izledikle
ri politikalar farklıdır. Zira bölgemiz ve halklarımız çok dinamiktir. Ayrıca, 
öz eleştiri yapmak gerekirse, örgütümüzün gerçek potansiyelinin gerisinde 
kaldığı da bir gerçektir. Bu potansiyeli layıkıyla kullanmak ve halklarımız 
yararına somut projeler geliştirmek, tüm KEÎ ülkelerinin görevidir. Örgütü
müzün ve dolayısıyla KEÎPA’nm uluslararası alandaki görünürlüğünü, ka
bul edilirliğini ve saygınlığını pekiştirme arzusu ve iradesinin, ülkelerimiz, 
halklarımız ve burada bulunan seçkin topluluğun mensuplarında mevcu
diyeti hususunda herhangi bir tereddüdüm yoktur. Bu durum, KEİnin, 
KEİPA’nm ve Karadeniz Bölgesinin parlak geleceğine olan inancımı her 
geçen gün daha da kuvvetlendirmektedir.

I  llusiararası toplumun yoğun ilgisinden yararlanarak KEİ'yi etkin kılalım ve öne çıkorta- 
U hm. Bu bağlamda, Avrupa Biriiği'nin de son dönemde Karadeniz'e yönelik politikalar 
geliştirmekte olduğunu görüyoruz. Bu husus bölgemiz açısından şüphesiz olumlu bir 
gelişmedir.

Karadeniz Barı; ve İstikrar Havzası

Hepinizin bildiği gibi, son dönemde bölgemize yoğun bir ilgi vardır. 
Uluslararası toplumun önde gelen ülkeleri ve örgütleri geniş Karadeniz 
Bölgesine yönelik politikalar geliştirmekte, etkinlikler düzenlemektedir. Bu 
ilgiyi de doğal karşılıyorum. Zira içinde bulunduğumuz coğrafya, bugün 
Avrupa ile Asya arasında kilit konumdadır.

Geniş doğal kaynaklara, genç, eğitimli ve dinamik insan potansiyeli
ne sahiptir. Başta enerji ve ulaştırma olmak üzere birçok konuda ulusla
rarası alanda öne çıkmaktadır. Günümüzde barış ve istikrar arayışlarının 
ekonomik ve siyasal açıdan yaşamsal önem kazandığı da dikkate alındığın
da, bölgemiz her geçen gün daha da fazla uluslararası ilginin odağı haline 
gelmektedir. Bu durumu iyi değerlendirmemiz ve halklarımız yararına en 
iyi sonuçları elde edecek şekilde hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum, 
örneğin, KEÎ ülkeleri olarak işbirliği halinde ortaya koyacağımız gerçekçi 
projelerle, uluslararası fınans kuruluşlarının ve yatırımcıların ilgilerini çek
meyi başarabilmeliyiz.

Somut projeler geliştirecek deneyimli kurumlarımız, eğitimli insan 
kaynaklarımız ve birbirini tamamlayan ekonomilerimiz mevcuttur. KEÎ 
çerçevesinde ele alınmakta olan birçok işbirliği sahasının varlığı da bu he
defi gerçekleştirebilmemiz için gereken zemini vermektedir. Bu kapsamda, 
emek vererek kurduğumuz ve zaman içinde geliştirdiğimiz mevcut oluşum 
ve mekanizmaları etkin şekilde kullanmak gerektiğini de özel olarak vurgu
lamak istiyorum.

Bölgemizde çok taraflı işbirliği için en uygun çerçeveyi KEİ sağlamak
tadır. Bu, hepimizin örgütüdür, örgütümüze sahip çıkalım, enerjimizi ve 
imkânlarımızı bölmeyelim, aksine birleştirelim. Uluslararası toplumun yo-



ğun ilgisinden yararlanarak KEİ’yi etkin kılalım ve öne çıkartalım. Bu bağ
lamda, Avrupa Birliğinin de son dönemde Karadeniz’e yönelik politikalar 
geliştirmekte olduğunu görüyoruz. Bu husus bölgemiz açısından şüphesiz 
olumlu bir gelişmedir.

KEİ ülkelerinden üçü aynı zamanda AB üyesidir. Ayrıca, bir bölüm AB 
üyesi ülke ve AB Komisyonu da KEÎ nezdinde gözlemci statüsündedir. Bu 
durum esasen KEİ-AB ilişkilerini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bundan 
sonraki hedefimiz, KEÎ ile AB arasında kurumsal bazda ilişkiler tesisini ve 
AB’nin KEÎ’yi Karadeniz Bölgesinde ana ortak olarak kabul etmesini sağ
lamak olmalıdır. Zira, biz bölge ülkeleri, KEİ içinde iyi bir işbirliği ve birlik 
ruhu sergiliyoruz.

Bölgesel Refah ve Huzur İçin KEİ

Bu vesileyle, örgütümüzün bölgemizde yaşayan herkese layıkıyla tanı
tılması gerekmektedir. Bu konuda, halklarımızın doğrudan seçilmiş tem
silcileri olan bizlere özel sorumluluklar düşmektedir. KEİ’nin kuruluşunun 
temelinde, hepinizin bildiği gibi, geniş Karadeniz Bölgesi’nde ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlamak hedefi bulunmaktadır. Bunda da esas amaç, 
bölgemizde yaşayan tüm insanların hak ettikleri refah ve huzur ortamına 
kavuşmalarıdır.

Örgütümüzün başarısı, ancak bölge halklarıyla bütünleştiği zaman ta
mam olacaktır. Bu itibarla, örgütümüzü halklarımıza tanıtacak ortak sosyal, 
kültürel ve sportif etkinliklere ağırlık vermemiz gerektiği düşüncesindeyim. 
KEÎ’nin 15. kuruluş yıldönümü vesilesiyle birincisi Türkiye’de yapılan “Ka
radeniz Oyunları” bu açıdan iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu tür etkinlik
ler, kuşkusuz KEİ’nin halka ulaşması bakımından en etkin ve kolay yollar 
olduğu gibi, uzun vadede hakların birbirleriyle daha da kaynaşmaları ve 
ortak bölge kimliğinin yerleştirilmesi bakımından yararlı sonuçlar doğu
racaktır.

Bizler, aramızdaki farlılıklara rağmen, baştan bu yana KEİ ve KEİPA 
bünyesinde bir şekilde birlik içinde hareket etmeyi öğrendik ve bu birlik 
ruhunu, geçen seneler içinde de özümsedik. Çünkü bizler, bireysel olarak 
ikili ilişkilerimizin yanısıra ve her şeye rağmen KEİ ve KEİPA çerçevesinde
ki ilişkilerimize de hep önem verdik. Çünkü bizler, baştan bu yana düzenli 
ve dönemsel olarak çeşitli KEİ ve KEİPA toplantıları vesilesiyle aynı masa 
etrafında bir araya gelmeye özen gösterdik ve esasında buna da alıştık. Çün
kü biz artık tam 15 yaşında, genç, dinamik ve geleceğe güvenle bakan bir 
aileyiz. KEİ ailesi.



Azerbaycan Milli Medisi'ne Hitap /  Bakü
(17.06.2008)

il Ailletlerin tarihinde dönüm noktaları büyük rol oynayır. Azerbaycan Halk 
I V I  Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Milli Meclisin açılması da Azerbaycan halkı ve Türk 
dünyası bakımından önemli bir dönüm noktası özelliğini daşıyır.

Muhterem Prezident,

Aziz Kardeşim Hörmetli Başkan Oktay Esedov,

Hörmetli Gonaklar,

Aziz Milletvekilleri,

Bugün Azerbaycan’ın Milli Meclisi kimi mugaddes bir yerde sadece 
Azerbaycan üçün değil, eyni zamanda bütün Türk ve Müslüman dünyası 
üçün önemli bir başlangıcın il dönümü münasibetiyle toplanmışıg.

Bu anlamlı törene Türk halgının sevgi ve en samimi dileklerini getir- 
mişem. Azerbaycan Milli Meclisi’nin 90’ncı yıldönümü hamımıza mübarek 
olsun.

28 May 1918’ci ilde elan edilen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, sadece 
Şark’taki ilk cumhuriyet değildir.

Eyni zamanda, modern demokratiyanın vazgeçilmez ünsürleri olan 
millet egemenliğinin ve siyasi plüralizmin ifadesini taptığı uca bir organ 
olan “Azerbaycan Milli Meclisi” de, bu devletin en önemli temel ünsürlerin- 
den biri olarak ortaya çıkmıştır.

Vatandaşların beraberliyi, kuvvetler ayrılığı gibi prinsipler üzerinde 
şekillenen demokratiya ve cumhuriyet anlayışı böylelikle, Azerbaycan Halk 
Cumhuriyetinin temelinde, Müslüman dünyasındaki ilk milli devlette ha
yata geçmiştir.

Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ve Milli Meclis’in guruluşunu açık
layan İstiklal Beyannamesi, zamanında dünyanın diğer ülkelerinin bir ço
ğunda olmayan ve hatta keçerliliğini koruyarak, indi de bir çok devlet için 
örnek oluşturacak çok ileri demokratik esaslar içeren temel bir senet özel- 
liyini daşıyır.

Bu bakımdan Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin bu fundomental ro
lünü bugün de takdirle karşılamaktayığ.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, teesüf ki, sadece iki yıl kimi kısa bir 
süre yaşadı. Ama bu kısa ömürlü devletin beyinlere nakşettiği ve asla unu- 
dulmayan ilkeler olan ulus devlet ve demokratiya anlayışı günümüze ka
dar devam etmiştir. Nitekim 20’nci yüzyılın sonunda günümüzün modern



Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşu da bu hatıraların sayesinde müm
kün olabilmiştir.

Muhterem Prezident,

Aziz Gonaklar,

Milletlerin tarihinde dönüm noktaları büyük rol oynayır. Azerbaycan 
Halk Cumhuriyetinin kuruluşu ve Milli Meclis’in açılması da Azerbay
can halkı ve Türk dünyası bakımından önemli bir dönüm noktası özelli
ğini daşıyır. Bizler bugün milletimizin bağımsızlığı için Azerbaycanda ve 
Anadolu’da canını seve seve feda eden Anadolulu ve AzerbaycanlI şehitleri
mizin aziz hatırası önünde ihtiramla baş eğirik. Ortak keçmişimizin bizlere 
bıraktığı en önemli miras Türkiye ve Azerbaycan gardaşlığıdır.

Öağlık Karabağ meselesine Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında en yakın zamanda 
çözüm tapılmam ürekten arzu edir ve Azerbaycan'ın bu yoldaki mübarizesini destek

leydik. Bu meseleye çözüm, elbette, sorunun bütün taraflarının çözümü arzu etmeleri ile

Böyle anlamlı bir keçmişe sahip iki ölke olarak Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki benzersiz münasebetler dünyanın örnek alabileceği seviyededir. 
Ekonomiyadan tahsile, enerjiden içtimayi ve medeni sahelere kadar bütün 
sahelerde Türkiye ile Azerbaycan arasında çok güçlü ve köklü alagalarimiz 
vardır.

Karşılıklı işbirliğini bir kültür haline getiren Türkiye ve Azerbaycan 
ister ikili münasibetlerde isterse de regional ve global münasibetlerde eyni 
şeyleri düşünür. Bugünümüzün modern Azerbaycan Cumhuriyeti, dünya
da örneğine az rastlanan hızda iktisadi inkişaf gösterir.

Bu muvaffagiyetin Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisinin Erme
ni işgali altında olmasına ve bir milyondan artık Azerbaycan vatandaşının 
kaçkın ve göçkün vaziyetinde olmasına bakmayarak elde edilmiş olması ise 
önemini bir kat daha arttırır. Dağlık Karabağ meselesi bugün sadece Azer
baycan üçün değil bizler üçün de tezlikle durdurulması gerekli ganayan bir 
yaradır.

Dağlık Karabağ meselesine Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü esasında 
en yakın zamanda çözüm tapılmasını ürekten arzu edir ve Azerbaycan’ın bu 
yoldaki mübarizesini desteldeyirik. Bu meseleye çözüm, elbette, sorunun 
bütün taraflarının çözümü arzu etmeleri ile mümkündür.

Sağduyunun Ermeni rehberliğinde de olması, bu ülkenin komşularıyla 
sulh ve işbirliği içinde yaşamaya karar vererek bunun gerektirdiği biçimde 
hareket etmeye başlaması en büyük arzularımızdan biridir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) boru hat
ları sayesinde Azerbaycan nefti dünya hazarlarına çıkmış, Azerbaycan gazı 
ise Türkiye-Yunanistan bağlamtısı ile Avrupa’ya çatmıştır.



Bakü-Tiflis-Kars demiryolu proyekti de sadece üç ülkeni birbirine 
bağlamakla kalmayıp, eyni zamanda İstanbul Boğaz keçişinin tamamlan
masından sonra Şanghay’dan Londona kadar kesintisiz yeni bir demiryolu 
rabitesini temin edecekdir. Bu proyektler eyni zamanda regionumuzda re
fah ve sulhün bergarar olmasına kömek edir.

Azerbaycan’ın iktisadi sahadaki inkişafına paralel olarak iştimayi ve 
siyasi bir değişim prosesi de devam edir. Azerbaycan’ın merhum lideri Hay
dar Aliyev’in ifade ettiği gibi “Azerbaycan’ın yolu demokratiya yoludur.”

Azerbaycan Hükümetinin demokratikleşme yolunda attığı adımları 
takdirle izleyirik.

Demokratiya bir prosesdir. Bu prosesin ilerlemesi toplumların ihtiyaç
ları kadar bir ülkenin rehberlerinin nümayiş ettireceği değişme iradesiyle 
de yakından bağlıdır.

Azerbaycan rehberliğinin bu iradeni bundan sonra da kuvvetle göster
meye devam edeceğine inanıram.

Demokratiyanm tecelli merkezi ve mugaddes mabedi olan bu uca gu- 
ruluşda bir araya geldiğimiz bu anlamlı il dönümü münasibetiyle hamınızı 
tebrik edir, derin hörmetimi bildirirem.



AB Parlamento Başkanları Konferansı /  Lizbon
(20.06.2008)

Türkiye zorlu bir yoldadır, ancak bu yolda bütün zorluklara rağmen kararlılıkla ilerle- 
I  mektedir. Böyle bir ortamda geleneksel dostumuz olan ülkelerin bazı siyasetçilerince 
Türkiye'ye nasıl zorluk çıkarılabileceği üzerinde durulmakta olması üzüntü vericidir.

Lizbon Antlaşması; AB'nin Geleceği

İkinci Dünya Savaşının ardından Avrupa kıtasında kalıcı barış ve is
tikrarı sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa Birliği, bugün dünya gene
linde barış ve istikrarın sağlanması için küresel öneme sahiptir.

Bugün çağımıza damgasını vuran küreselleşme dinamikleri Avrupa 
Birliğinin kurumsal yapısını dönüştürme zorunluluğunu ortaya çıkartmış
tır.

Lizbon Antlaşması Birliğin kurumsal dönüşüm ihtiyacının bir sonu
cudur. Bu açıdan bakıldığında Lizbon Antlaşması Avrupa Birliğinin gele
ceğini temsil etmektedir.

Türkiye, Üye Ülkelerin İç Politika Malzemesi Olmamalı

İrlanda’da yapılan referandumun sonucundan hiçbirimiz memnun de
ğiliz. Bununla birlikte, referandum sonuçlarının belli olmasından hemen 
sonra bazı siyasetçiler tarafından aceleyle yapılan açıklamaların bizleri şa
şırttığını burada tüm samimiyetimle belirtmek istiyorum.

Bunlar maalesef İrlanda referandumu sonuçlarının 2009 Avrupa Par
lamentosu seçim kampanyasının şimdiden başlatılması için değerlendiril
mek istendiği izlenimini vermektedir. Üstelik bu bir kere daha ülkemin sır
tından yapılmak istenmektedir. Oysa İrlanda referandumunda Türkiye’nin 
adı dahi anılmamıştır.

Konulara bu şekilde yaklaşılması kanımca sorunların çözümüne kat
kıda bulunmamakta, aksine dikkatlerin başka yönlere çekilmesine yol aç
maktadır.

Burada özellikle şu samimi kanaatimi değerli Parlamento Başkanlarıy- 
la paylaşmak istiyorum: 2009 Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasının 
Türkiye üzerinden yürütülmesi, Avrupa’nın gerçek sorunlarının ve gelece
ğinin görmezlikten gelinmesi ile eş anlamlıdır.

Türkiye'ye Hak Etmediği Muamele Yapılmamalı

Türkiye zorlu bir yoldadır, ancak bu yolda bütün zorluklara rağmen 
kararlılıkla ilerlemektedir. Böyle bir ortamda geleneksel dostumuz olan ül
kelerin bazı siyasetçilerince Türkiye’ye nasıl zorluk çıkarılabileceği üzerinde 
durulmakta olması üzüntü vericidir.



Yürürlüğe girmesi ile ilgili güncel sorunlar ön planda olsa da Lizbon 
Antlaşmasının içeriği ile ilgili bazı düşüncelerimi bu vesileyle sizlerle pay
laşmak istiyorum.

Antlaşmada Avrupa Birliğinin geleceğinde Avrupa Parlamentosunun 
ve üye ülke ulusal parlamentolarının daha etkin bir rol ve sorumluluk üst
lenecek olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Zira karar alma süreçlerine Parlamentoların aktif bir şekilde katılması 
Avrupa Birliğinin meşruiyet zeminini güçlendirecektir.

Ancak Avrupa Birliği nin geleceği için sadece Birliğin etkin bir kurum
sal yapıya sahip olması yeterli değildir.

21. yüzyıl karşımıza çıkardığı güçlükler ve sunduğu fırsatlarla küresel 
alanda işbirliğinin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye'nin üyesi olduğu bir Avrupa Birliği ekonomik, siyasi ve kültürel olarak doğası 
I  gereği bir küresel güç halini alacak ve farklı bölgeler açısından önemli bir çekim merkezi 

oluşturacaktır. İşte bu nedenle bizler Türkiye ve Avrupa'nın ortak bir geleceği olduğuna 
inanıyoruz.

AB'nin Küresel Aktör Olması Türkiye ile Olur
Bu noktada Avrupa Birliğinin sadece ekonomik anlamda değil, siyasi 

anlamda da daha etkin bir küresel aktör halini alması büyük önem taşı
maktadır.

Bugün demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi ortak de
ğerlerimizin dünya geneline yayılması sadece çıkarlarımızın bir gereği de
ğildir.

Bu değerlerin yayılması aynı zamanda küresel barışa da büyük katkıda 
bulunacaktır.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği reformları sadece Avrupa Birliği değil ge
niş bir coğrafyadaki pek çok ülke de yakından izlenmektedir.

Türkiye’nin Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan 
güçlü bağları ve bu bölgelerdeki ülkelerle yakın ilişkilerinin Avrupa Birliği 
açısından da büyük bir kazanım teşkil ettiğine kuşku yoktur.

Türkiye’nin üyesi olduğu bir Avrupa Birliği ekonomik, siyasi ve kültü
rel olarak doğası gereği bir küresel güç halini alacak ve farklı bölgeler açı
sından önemli bir çekim merkezi oluşturacaktır.

İşte bu nedenle bizler Türkiye ve Avrupa’nın ortak bir geleceği oldu
ğuna inanıyoruz. AB tam üyeliği Türk halkının akılcı bir tercihidir. Bundan 
daha azı Türkiye için bir seçenek olamaz. Türkiye’nin AB’ye katılması aynı 
zamanda, bakış açılarının genişletilmesini ve pek çok düzeyde bir zihniyet 
değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin AB 
üyeliği diğer genişlemelerden farklılık arz etmektedir.



Türkiye Tam Üyelik Konusunda Kararlı

Er veya geç aşacağımıza inandığım güncel sorunlar ortak geleceğimiz 
üzerinde tartışmamızı ve ortak vizyon üretmemizi engellememelidir.

Sadece Hükümetler değil Parlamento Başkanları olarak bizler de artık 
şu sorunun üzerinde ciddiyetle durmalıyız.

Avrupa Birliği kendisi için nasıl bir gelecek istiyor?

Kültürel çeşitliliği, çoğulculuğu ve hoşgörüyü teşvik eden Avrupa Bir
liği değerleri birer hukuk normundan ibaret mi olacak, yoksa halklarımızca 
gerçek anlamda benimsenen ve böylece hayata geçirebildiğimiz değerleri
miz halini mi alacaklar?

Bu soruların yanıtı, Türkiye’nin ve Avrupa Birliğinin gelecekteki rolle
ri bakımından da tayin edici öneme sahiptir. Parlamento Başkanları olarak 
ortak geleceğimizi ilgilendiren bu konuda merkezi bir rol oynamamız ge
rektiği kanısındayım. Bizler Türkiye’de demokrasiyi, temel hak ve özgürlük
leri daha da güçlendirecek adımlar atmak konusunda kararlıyız.

Avrupalı dostlarımızın da aynı kararlılıkla Türkiye’yi bu yolda destek
leyeceğine ve Türkiye’nin çok uzak olmayan bir gelecekte Avrupa Birliğinin 
üyesi olacağına inanıyorum.



Kazakistan Cumhuriyeti 
Kamu Yönetimi Akademisi /  Astana
(21.10.2008)

7Miye, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Kazakistan'ın her zaman yanında 
yer almış ve bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren uluslararası camiada hak ettiği 

yeri alması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. İki millet arasındaki kardeşliğin doğal bir 
gereği olarak Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur.

Kazakistan Gurur Verici Gelişme İçinde

Sözlerime, çağdaş dünya ile bütünleşme yolunda, ekonomik ve top
lumsal alanlarda önemli atılımlar yapan dost ve kardeş Kazakistan’ın, gu
rur verici bir gelişme içinde olduğunu görmekten duyduğum mutluluğu 
belirterek başlamak istiyorum. Kazakistan’da faaliyet gösteren çok sayıdaki 
çağdaş eğitim ve öğretim kuruluşunun yanı sıra, bugün ziyaret ettiğimiz 
Kamu Yönetimi Akademisi de bu alanda atılan adımların başarılı bir örne
ğini oluşturmaktadır.

Üst düzey kamu yöneticilerine eğitim veren bu akademi, Kazakistan’ın 
olduğu gibi Avrasya coğrafyasının da en seçkin eğitim ve bilim merkezle
rinden biridir. Bu akademinin hem Kazakistan’a hem de Türk Dünyasına 
güç kattığına inanıyorum. Bütün Türklerin ata yurdu olarak gördüğümüz 
Kazakistan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretler bizim için herhangi bir dış temas 
olmaktan daha fazla önem ve değer taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in basiretli ve güçlü 
önderliğinde ciddi ekonomik atılımlar gerçekleştiren Kazakistan, sahip 
olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle ön plana çıkmış, demokrasi ala
nında önemli mesafe kat etmiş, bölgesinde lider ülke konumuna gelmiştir. 
Bağımsızlığını kazanmasının ardından nükleer silahlardan vazgeçme ira
desini gösteren Kazakistan komşularıyla sorunlarını barışçı yollarla çözme 
yolunu tercih ederek tüm enerjisini kalkınma ve ilerlemesine harcamıştır. 
Bu yaklaşımın doğru bir tercih olduğu Kazakistan’ın bugün ulaşmış olduğu 
gelişmişlik seviyesinden anlaşılmaktadır.

Türkiye; Kazakistan'ın Bağımsızlığını Tanıyan İlk Ülke

Türkiye, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Kazakistan’ın her 
zaman yanında yer almış ve bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren 
uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için tüm imkânlarını seferber et
miştir. iki millet arasındaki kardeşliğin doğal bir gereği olarak Kazakistan’ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Ben o hükümetin Milli 
Eğitim Bakanı idim...



Bugün Kazakistan’ın uluslararası toplumun aktif ve saygın bir üyesi 
olarak kabul görmesi Türkiye’ye ve Türk halkına kıvanç vermektedir. Bu 
çerçevede, Kazakistan’ın 2010 AGİT Dönem Başkanlığına seçilmesi, bu ko
nudaki desteğini ilk açıklayan ülke olan Türkiye’yi son derece sevindirmiş
tir.

Kazakistan’ın son derece zor ama aynı ölçüde onurlu bir görev olan 
AGÎT Dönem Başkanlığını, başarıyla yerine getirmesi için Türkiye olarak 
elimizden gelen hiçbir desteği esirgemeyeceğimizi burada bir kez daha dile 
getirmek istiyorum. Buna mukabil, Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki 
adaylıklarına Kazakistan’ın desteğini her zaman yanımızda hissetmekten 
ayrı bir güç ve gurur duyduğumuzun da altını çizmek istiyorum. 2009- 
2010 Dönemi BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine seçilen Türkiye’nin, 
Kazakistan’ın verdiği desteğe müteşekkir olduğunu da belirtmek isterim.

Ayrıca, Kazakistan tarafından Astana’da 17 Ekim 2008 tarihinde dü
zenlenen “Tek Dünya: Farklılık Yoluyla ilerleme” başlıklı Forumun geniş 
katılımla ve başarıyla gerçekleştirilmesi bizi memnun etmiştir. Söz konusu 
Foruma “Medeniyetler İttifakı” Girişimi’nin eş-sunucusu konumundaki 
Türkiye’den de, bu konuda yetkin bir bilim ve devlet adamı olan Devlet Ba
kanı Prof. Dr. Mehmet Aydın iştirak ederek katkı sağlamıştır.

A  Başkanlığı'nı, başarıyla yerine getirmesi için Türkiye olarak elimizden gelen hiçbir 
desteği esirgemeyeceğimizi burada bir kez daha dile getirmek istiyorum. ■ .

Kazakistan -  Türkiye; Kardeş İki Ülke

Türkiye ile Kazakistan arasında her alanda gelişmekte olan ilişkilerin 
parlamentolar arasında da arzulanan düzeye çıkarılması için her iki tarafa 
önemli görevler düşmektedir. Parlamentolar arası işbirliğinin ve milletve
killeri arasındaki temasların artırılması için her iki Meclis’te de, dostluk 
gruplarının kurulmuş olması önemli gelişmelerdir.

Ülkelerimizin yasama kurumlarımn tecrübelerini paylaşmaları, kar
deş iki ülke olan Türkiye ile Kazakistan’ın arasında karşılıklı yarar esasında 
işbirliğini ilerletmek için önemli bir fırsat sunacaktır.

Bu kapsamda Türk Dünyası’nın duayeni konumundaki Sayın 
Nazarbayev’in 2006 yılında Antalya’da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi sırasında dile getirdiği, Türk devletleri 
arasında bir “Parlamenterler Asamblesi” kurulmasına ilişkin öneri büyük 
ses getirmiştir.

Böyle bir Asamblenin Türk dünyasındaki siyasi ve kültürel dayanış
manın arttırılmasına, ortak meselelere birlikte çözüm aranmasına ülkele
rimiz arasındaki yakınlaşmaya ve gönül bağının güçlenmesine büyük katkı 
sağlayacağına inanıyoruz.



Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi
Bu bağlamda Sayın Nazarbayev’in söz konusu önerisine dört elle sa

rılarak, güçlü ve önemli bir kuruluş olmasını arzuladığımız, ‘Türk Dili Ko
nuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesini bir an önce hayata geçirmek için 
yoğun bir çalışma içerisine girdik. Söz konusu Asamble’nin kurulmasına 
ilişkin Anlaşmanın hazırlanması amacıyla bu yıl birincisi Antalya’da İkinci
si, Astana’da iki hazırlık toplantısı düzenlendi. Şu anda “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesine Dair Anlaşma” taslağı büyük ölçüde ta
mamlanmıştır.

Söz konusu anlaşmanın, bu yılın sonlarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenecek bir Parlamento Başkanları top
lantısında İstanbul’da imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu anlaşmaya en geniş 
sayıda parlamentonun taraf olması ve çalışmalara aktif olarak katılmaları 
söz konusu projenin başarısını etkileyecektir. Bu bağlamda, buradan bir 
kere daha tüm Türk devletleri parlamentolarını bu oluşumun çatısı altında 
görmek istediğimizi yinelemek istiyorum. Ayrıca, Türk Dili Konuşan Ülke
ler Devlet Başkanları Doruk Toplantıları Sürecine güçlü liderlik sergileye
rek yaptığı katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’e bir kere 
daha şükranlarımı sunuyorum.

Bağımsızlığını Kazanan Kazakistan'ın İlk Resmi Ziyaretçisiyim
Dikkatinize getirmek istediğim diğer bir husus, Kazakistan 

Cumhuriyetinin başkent Astana’ya Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
ve ilk Cumhurbaşkanı Atatürk anısına anıt dikme kararıdır. Bu karar bizi 
memnun etmiş ve onurlandırmıştır. Bu büyük jestten dolayı en içten teşek
kürlerimizi iletmek isterim.

Kazakistan, attığı bu adımla dostça ve kardeşçe ilişkilerimize yaklaşı
mını bir kez daha ortaya koymuş ve gönlümüzdeki yerini daha da pekiştir
miştir. Türkiye ve Kazakistan’ın içinde yere aldığı Türk Dünyasının benim 
hayatımda her zaman önemli bir yeri olmuştur. Bu nedenle Milli Eğitim 
Bakanlığı görevinde bulunduğum 1991-1993 yılları arasında Türk Dünyası 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için özel gayret sarf 
ettim.

Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde Türk Hükümeti adına Türk 
Cumhuriyetleri’ni kapsayan ilk geziyi gerçekleştiren heyette ben de vardım. 
Yani o tarihlerde bağımsızlığına yeni kavuşan Kazakistan’ın ilk resmi ziya
retçileri biz olduk.

Ortak Projelere imza Attık
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığım dönem boyunca Türk Dünyası ile ara

mızda eğitim köprüleri kurmak için Kazakistan’ın da aralarında yer aldığı 
bu ülkelerden 10 bine yakın öğrenciyi ülkemizde ağırladık. Bizim uygu
lamasını başlattığımız Büyük Öğrenci Projesi kapsamında bugüne kadar 
4000’e yakın Kazak genci Türk üniversitelerinde tahsil görmüştür. Ülkeleri
miz arasındaki sevgi ve dostluğa dayalı ilişkilerin güçlenmesine katkı sağla



yan bu öğrencilerimizin büyük bir kısmı eğitimlerini tamamlayıp yurtları
na dönerek önemli görevler üstlendiler.

Toplumlarımızı birbirlerine yakınlaştıran dostluk köprüleri kurmak 
amacıyla başlattığımız o çalışma eğer devam etmiş olsaydı, şu anda yakla
şık 100 bin öğrenci eğitimden geçmiş olacaktı. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri 
Eğitim Bakanları Konferansları topladık. Buralara örnek okullar açtık, or
tak tarih ve edebiyat alanlarında çalışmalar yaptık. Ülkelerimizi ortak ge
leceğe taşıyacak bu projeleri yürütürken akademik alandaki çalışmalara da 
büyük önem verdik.

Kazakistan’da bugün kurulu bulunan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi; 
Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin birlikte kurdukları, Türk Dün
yasının ilk devlet üniversitesidir. 1992 Mayıs ayında kuruluş protokolünü 
ben imzaladım... Bugün bu güzel üniversite modern yerleşkeleri, tecrübeli 
akademik kadrosu, binlerce öğrencisi, fakülte ve yüksek okulları ile Türk 
Dünyasının öğretmeni olan Hoca Ahmet Yesevi gibi ışık saçmaktadır. 
Türkistan’daki Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde, her iki 
ülke gençleri yan yana eğitim görmektedirler.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin uluslararası alanda tanınmış daha etkin 
bir yükseköğretim kurumu olmasına yönelik son dönemde atılan adımla
rı olumlu buluyor ve destekliyorum. Ayrıca Kazakistan’daki iki özel Türk 
üniversitesi ile 24 tane Kazak-Türk Lisesi’nin faaliyetleri de eğitim alanında 
ülkelerimizin işbirliğine son derece önemli katkı sağlamaktadır.

Türk-Kazak Liselerinden öğrencilerin katıldıkları çeşitli uluslararası 
yarışmalarda Kazakistan adına elde ettikleri başarılar bu kurumların etkin
liğini ortaya koymaktadır. Kazakistan ile Türkiye arasında eğitim alanında
ki yoğun ilişkiler bugün de devam etmektedir. Kazakistan’da yaşayan Türk 
vatandaşlarının çocuklarının Kazak eğitim kurumlarmda Kazak kardeşle
riyle yan yana eğitim görmeleri de bizi memnun etmektedir.

Milli Eğitim Bakanımızın birkaç gün önce Kazakistan’a yaptığı ziyare
tin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin eğitim ve kültür alanlarında daha da 
sağlamlaştırılmasına katkı sağlamış olduğunu memnuniyetle görüyorum. 
Bu gençlerin hali hazırda Kazakistan’a dönerek ülkelerine son derece iyi ko
numlarda hizmet ettiklerini görmek bizi gururlandırmaktadır.

Ayrıca Türk dili ve kültürü konusunda yapılan bilimsel çalışmaları des
teklemek amacıyla Tür(c Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) 
ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının (TÎKA) çalışmaları da önemlidir. 
Temel amacı, Türk Dili konuşan halkların birikimlerini ortaya çıkarmak, 
halklar arasında kültürel işbirliğini geliştirmek olan TÜ RKSO Y’un başkan
lığına Kazak vatandaşı Sayın Duissen Kassanov’un seçilmesinden büyük 
memnuniyet duyduk.

ikili Ekonomik ilişkilerimizi Artırmalıyız

Kazakistan, Türkiye’nin bölgedeki ticari ve ekonomik ilişkileri bakı
mından en önemli ülke konumundadır.



2007 yılındaki ikili ticaret hacmimiz 2 milyar 363 milyon dolara ulaş
mıştır. İkili ticaret hacmimizin ülkelerimiz arasındaki potansiyeli yansıt
maktan uzak olduğunu düşünüyoruz. Ancak ikili ticaretimizin son beş yıl
da beş kat artış göstermiş olması, bizi umutlandırmaktadır. İkili ticaretin 
kısa sürede ilk hedef olarak 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bugün Türk girişimciler, Kazakistan’da; gıda üretiminden, 
inşaat malzemeleri üretimine, ilaç-kimya sanayinden telekomünikasyon 
alanına, bankacılıktan otel yapımı ve yönetimine kadar birçok sektörde fa
aliyet göstermektedirler.

özellikle inşaat sektöründe Türk firmalarının etkinliği artarak devam 
etmektedir. Bu alanda Türk firmalarının Kazakistan’daki yatırımları 7 mil
yar dolara yaklaşmıştır. Çağdaş bir görünüme sahip olan başkent Astana nin 
yüzde 60’ının Türk firmalarınca inşa edildiği bilinmektedir. Kazak Parla
mento binasının da bir Türk şirketi tarafından inşa edildiğini öğrenmekten 
ayrıca memnuniyet duydum.

Türkiye, Kazakistan’ın izlemiş olduğu ekonominin yer altı kaynakla
rının ihracına bağlı olmaktan çıkarılarak çeşitlendirilmesi strateji çerçe
vesinde ihtiyaç duyduğu ileri teknolojiler ve yenilikçi projeler konusunda 
işbirliğine hazırdır. Bu gelişmelere paralel olarak Kazak sermayesinin de 
Türkiye’ye yatırım yapmaya başladığını memnuniyetle izliyor ve bu geliş
meyi içtenlikle destekliyoruz.

Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi ile Ceyhan rafinerisi gibi 
enerji alanındaki diğer büyük yatırımlarda Kazak tarafını Türkiye’de yatı
rım yapmaya davet etmek istiyorum. Kazak firmalarıyla madencilik, enerji, 
fınans ve turizm gibi pek çok alanda, Türkiye’deki büyük ölçekli projelerde 
işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum.

Kazakistan'ın Bakii Tiflis Ceyhan'a Katılımı Memnuniyet Verici
Türkiye Kazakistan’ın mineral kaynaklarının batı pazarlarına ulaştırıl

masında önemli bir jeostratejik konum işgal etmektedir. Kazakistan’ın Bakü 
Tiflis Ceyhan’a (BTC) katılımına ilişkin anlaşmayı onaylanmasından dolayı 
büyük memnuniyet duyduk.

Bundan sonra Kazak petrolünün de Ceyhan’dan dünya pazarlarına ile
tilecek olması, hem ülkelerimiz arasındaki sıcak ilişkileri pekiştirmesi hem 
de enerji güvenliğinin artırılması açısından önemli bir gelişme olarak de
ğerlendiriyoruz. BTC Projesine katılımınız enerji güvenliğinin sağlanması 
bakımından yalnızca Türkiye’de değil tüm dünya da memnuniyetle karşı
lanmıştır.

Orta Asya’yı Türkiye toprakları üzerinden batıya bağlayan projelere 
Kazakistan’ın katılımı iki ülke ilişkilerini daha da güçlü biçimde birbirine 
kenetleyecektir. 2010 yılında bitirmeyi amaçladığımız Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesi, İstanbul Boğazının altından ‘Marmaray Tüp Geçit 
Projesinin tamamlanmasıyla, Orta Asya ve Kafkas ülkelerini Avrupa’ya 
bağlayacak önemli bir güzergah olabilecektir.



Bu proje ile özelde Türkiye ile Kazakistan, genelde Doğu-Batı ara
sında önemli bir ulaşım koridoru hayata geçecektir. Başka bir ifadeyle, 
Kazakistan’ın Türkiye üzerinden Avrupa’ya yakınlaşması kolaylaşacaktır. Bu 
projeye Kazakistan’ın ilgi ve desteğinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Türkiye Her Zaman Kazakistan'ın Yanındadır
Türk Milleti, her zaman Kazak kardeşlerinin egemenlik, kalkınma ve 

demokrasi yönündeki çabalarını içtenlikle desteklemiş, genç Kazakistan 
Cumhuriyetinin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını için gayret gös
termiştir.

Büyük bir konukseverlikle ağırlanmakta olduğum ziyaretim kapsa
mında Kazakistan’ın yönetiminde önemli görevler üstlenen sizlerle bir ara
ya gelme imkânı bulmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk temeline dayanan 
ilişkilerin artarak süreceğine olan inancımla, hepinize çalışmalarınızda üs
tün başarılar diliyorum.

Nazarınıza rahmet. Kurmetindi ulsınamın.



Makedonya Meclis Genel Kuruluna Hitap /  Üsküp
(22.12.2008)

A Aakedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, anayasal adını ve Makedonya ulusunun 
I V I  varlığını tanıyan ilk devlet Türkiye olmuştur. Bu, Balkanlarda uzun vadeli barış ve 
istikrara hayati önem veren Türkiye için doğal bir tutumdur.

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Sayın Velyanoski,

Sayın Milletvekilleri,

Makedonya Cumhuriyetine gerçekleştirmekte olduğum resmi ziyaret 
çerçevesinde yüce Meclisinize hitap etme fırsatını bulmaktan büyük şeref 
duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim için Makedon
ya, insanlarımızla, kültürümüzle, geçmişimizle derinden bağlı olduğumuz 
dost bir ülkedir.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Büyük Atatürk ol
mak üzere, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda kilit rol oynamış pek çok 
kahraman bu topraklarda yetişmiştir.

Cumhuriyetin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün askeri eğitimine, yarın ziyaret edeceğim Manastırda başlamış 
olması, bütün Türkler tarafından ilkokul günlerinden itibaren ezbere bili
nen bir konudur ve hepimizin ortak gururudur.

Makedonya’nın bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana siyasi iliş
kilerimizin giderek güçlendiğini memnuniyetle vurgulamak istiyorum. 
Makedonya Cumhuriyetinin bağımsızlığını, anayasal adını ve Makedon
ya ulusunun varlığını tanıyan ilk devlet Türkiye olmuştur. Bu, Balkanlarda 
uzun vadeli barış ve istikrara hayati önem veren Türkiye için doğal bir tu
tumdur.

Üst düzey ziyaretler, uluslararası platformlarda karşılıklı işbirliğimiz 
ve sahip olduğumuz ortak değerler, sağlam temellere dayanan ilişkilerimi
zin aydınlık bir geleceğe taşınacağının göstergeleridir. Bildiğiniz üzere, geç
tiğimiz ay iki ülke arasında İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine yönelik bir 
“Strateji Belgesi” imzalanmıştır.

Bu hayati önemdeki belge, başta siyasi, ekonomik ve kültürel konular 
olmak üzere, her alanda mevcut işbirliğimizin ulaştığı ileri noktayı tespit 
etmekte ve gelecekte alacağı yönü göstermektedir. İkili ilişkilerimizin par
lamenter boyutu, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bağların daha da 
güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Türk halkında ve onun temsilcisi olan Parlamentomuzda Makedonya’ya 
karşı çok derin bir sevgi vardır. Bunun en önemli kanıtı, parlamentomuz
da oluşturulan Makedonya Dostluk Grubuna 546 milletvekilimizden



369’unun üye olmasıdır. Parlamenter diplomasinin yeni görevler üstlendiği 
bu çağda, Türkiye ile Makedonya Parlamentoları arasında gerek üst düzey, 
gerek teknik nitelikli ziyaretlerin karşılıklı ve düzenli olarak gerçekleştiril
mesi memnuniyet vericidir.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri, Küreselleşme sürecinde ekonomik ve ticari 
işbirliğimiz hızla artmaktadır. Makedonya bugün yabancı ülkelerden ya
tırımları çekmeyi başaran istikrarlı bir ülkedir. Coğrafi yakınlığın da sağ
ladığı avantajlardan yararlanan Türk girişimcileri bu ülkedeki potansiyeli 
değerlendirmeyi arzulamaktadır.

Gerçek potansiyelini yansıtmadığını düşündüğüm ekonomik ve ticari 
işbirliğimizi daha ileri düzeylere götürebileceğimizden ve Türkiye’nin yakın 
bir gelecekte Makedonya’nın ekonomik partneri olarak üst sıralarda yer ala
cağından kuşku duymuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya’nın ekonomik ve sosyal kalkınma
sına yardımcı olmak amacıyla, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TÎKA) 
aracılığıyla, ayırım gözetmeksizin bu ülkedeki tüm insanlara hizmet eden' 
altyapı, tarım ve eğitim projelerine imza atmaktadır.

Ülkelerimiz arasında kuşkusuz derin kültürel bağlar mevcuttur. 
Makedonya’da halen ayakta kalan Osmanlı Türk mimari eserlerinin sayısı 
500’e yakındır. Bu eserlerin aslına uygun olarak korunması, Makedonya’nın 
kültürel mirasının geleceğe taşınması için çok önemlidir. Önümüzdeki 
dönemde Türkiye ve Makedonya karşılıklı olarak kültür merkezleri tesis 
edecektir. Türk edebiyatının Yahya Kemal gibi önemli isimlerinin bu top
raklarda yetişmiş olmaları bizleri Makedonya’ya yakınlaştıran önemli gönül 
bağlarıdır.

TBMM’de 5 dönem milletvekilliği görevinde bulunan ve babası Nişli 
İbrahim Naci’nin de Üsküp Belediye Başkanlığı yapmış olan ünlü Türk şairi 
Yahya Kemal Beyatlı, doğduğu şehir Üsküp’e hasret ve sevgisini “Kaybolan 
Şehir” adlı şiirinde şöyle ifade eder:

“Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir!

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.”
diyerek bu sevgiyi ve özlemi anlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile 

Makedonya Cumhuriyeti arasında her alanda mevcut dostluk ilişkilerinin 
temel köprüsü kuşkusuz insani bağlarımızdır.

Bildiğiniz üzere, Makedonya’daki üçüncü büyük etnik grup Türk top- 
lumudur. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca Makedonya’dan Türkiye’ye göç etmiş 
olan ve halen bu topraklarla yoğun ilgileri bulunan vatandaşlarımızın sayı
sını tahmin etmek zordur. Buralardan göç ederek Türkiye’ye gelen ve soyad



olarak Kalkandelen, Köprülü, Kumanovo gibi bu güzel ülkenin şehirlerini 
kalplerinde yaşatan aileler vardır.

Makedonya’daki Türkler, bu ülkenin temel taşlarından biridir. Devlet
lerine sadakatle bağlı ve diğer toplumlarla kardeşçe yaşayan MakedonyalI 
Türkler, kendi dillerine, kültür miraslarına ve kimliklerine sahip çıkarak, bu 
güzel ülkenin zenginliğine katkıda bulunmaktadırlar.

Mevcut yasama döneminde Meclisinizde bir Türk milletvekili bu
lunmaktadır. Kendisinin Makedonya Türklerini bu yüce kurumda temsil 
etmesi gurur vericidir. Diğer yandan, Makedonya Hükümetinde bir Türk 
Bakan bulunması da ayrıca mutluluk ve onur verici bir durumdur.

Makedonya’yı ziyaretim, mutlu bir şekilde 21 Aralık Türklerin Milli 
Günü ve Türkçe Eğitim Bayramına tesadüf etmiştir. Dün coşkuyla kutlanan 
bu bayrama Makedonya Cumhuriyeti Hükümetinin de büyük destek sağla
mış olmasından memnuniyet ve şükran duymaktayım.

il Aakedonya Cumhuriyeti'nin bir an önceAvrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi 
IV le n  doğal hakkıdır. Makedonya günümüzde, güvenlik üreten, bölgesinde ve ötesinde 
barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunan bir devlet haline gelmiştir. Makedonya 
NATO'da yer almayı hak ettiği gibi, Avrupa Birliği'yle de ortak geleceğe sahiptir.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Makedonya Cumhuriyetinin biran önce Avrupa-Atlantik kurumla- 
rıyla bütünleşmesi en doğal hakkıdır. Makedonya günümüzde, güvenlik 
üreten, bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarın korunmasına katkıda bu
lunan bir devlet haline gelmiştir. Makedonya NATO’da yer almayı hak ettiği 
gibi, Avrupa Birliğiyle de ortak geleceğe sahiptir.

Türkiye, Makedonya’nın NATO’ya üyeliğini güçlü ve samimi şekilde 
desteklemiştir. Makedonya NATO üyeliği için tüm koşulları fazlasıyla ye
rine getirmiştir. Buna rağmen, NATO Bükreş Zirvesinde Makedonya’nın 
İttifak üyeliğine davet edilmemesini büyük bir haksızlık olarak değerlen
diriyoruz.

1952’den bu yana NATO’ya üye olan, bu kuruluşu Avrupa-Atlantik gü
venliğinin temel unsuru olarak gören ve açık kapı politikasını samimiyetle 
destekleyen Türkiye için Makedonya’nın üyeliğinin gerçekleşememesi hayal 
kırıklığı yaratmıştır.

Makedonya Cumhuriyetinin en kısa sürede, kendi halkının be
nimseyeceği bir şekilde NATO’ya üye olacağına inanıyorum. Bu konuda 
Makedonya’ya verdiğimiz kararlı destek devam edecektir. Avrupa Birliğine 
üyelik, ülkelerimizin ortak hedefidir. Son yıllarda hızlanan reformlarımızı 
kararlılıkla sürdürmekteyiz. Devam eden üyelik müzakerelerinde bugüne



dek bir fasıl tamamlanmış, 10 fasılda müzakereler açılmıştır. Makedonya’nın 
AB yolunda attığı adımlar memnuniyet vericidir. Makedonya’nın üyelik sü
recinin önündeki engellerin kaldırılarak, biran önce müzakerelere başlana
cağına ve bu süreçte başarıyla yol alacağına inanıyorum.

Sayın Başkan,

Sayın Milletvekilleri,

Uluslararası platformlardaki işbirliğimiz tabii ki tek yönlü bir destek 
niteliği taşımamaktadır. Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi 2009-2010 dönemi geçici adaylığını destekle
miştir. Huzurunuzda bu konuda şükranlarımızı bir kez daha ifade etmek 
isterim.

Sayın Başkan,

Makedonya M eclisinin Değerli Üyeleri, Dünya tarihinde ve özellik
le Avrupa siyasi sahnesinde önemli rol oynayan Balkanlar, Türkiye’nin dış 
politikasında özel bir konuma sahiptir. Tarihi ve kültürel dokuyla güçlenen 
ilişkilerimiz Balkanları ülkemiz açısından ayrıcalıklı kılmakta, Türkiye’nin 
de Balkanların ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesine imkân sağ
lamaktadır.

Bugün de Balkanlar dünya gündeminin merkezinde bulunmaya de
vam etmektedir. Kosova’nın bağımsızlık ilanından sonra bölgede bir dönem 
kapanmış, yeni bir sayfa açılmıştır. Makedonya Cumhuriyetinin, Kosova’yı 
tanımış olması çok önemli bir karardır.

Makedonya, komşu ülke Kosova’daki gelişmeleri Türkiye gibi yakın
dan takip etmektedir. Kosova’nın da biran önce toprak bütünlüğünü pekiş
tirerek istikrara kavuşmasını diliyoruz. Bu karmaşık coğrafyada etnik ve 
kültürel çeşitlilik korunmalı, ancak etnik farklılıklar bölünmelere ve yeni 
sınırlara yol açmamalıdır. Makedonya, karmaşık Balkan coğrafyasında et
nik barış konusunda yaşadığı sorunları aşmış, başarılı ve örnek bir ülke ko
numundadır.

Makedonya’da çok etnili toplumun işleyişi günümüzde Ohri Çerçeve 
Anlaşmasıyla düzenlenmektedir. Bu anlaşma, Makedonya’daki tüm halkla
rın haklarını korumaya yönelik hayati bir adım olup, uygulanmasında atılan 
adımlar uluslararası toplum tarafından yakından ve takdirle izlenmektedir.

Bu bağlamda en önemli ilkelerden biri, “hakça temsil”, yani tüm halk
ların nüfus oranlarına uygun şekilde kamu kurumlarmda, güvenlik güç
lerinde ve silahlı kuvvetlerde istihdam edilmeleridir. Gerekli önlemleri 
almak, Makedonya Cumhuriyeti devletinin sorumluluğudur. Bu durum
da tüm halkların, diğer kamu kurumlarmda olduğu gibi, en yüce kurum 
olan bu M ecliste de hakça temsilleri için aktif adımlar atılması, kanaatimce 
Ohri Çerçeve Anlaşmasının ruhuyla uyumludur. Bu durumun Makedonya 
Cumhuriyetinde de değerlendirilmekte olmasından memnuniyet duyuyo
rum.



Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Parlamentolar arası ilişkiler, esasında iki ulus, iki halk arasındaki bağ
ları temsil etmektedir. Makedonya’yı ziyaretimde bir kez daha gördüm ki 
bizler, birbirlerini iyi tanıyan halkları temsil etmekteyiz. Bu nedenle M ec
lisinizde Türk Milleti adına sizlere hitap etmekten gurur duymaktayım. 
Türkiye-Makedonya dostluğu güçlenerek gelişecektir. Zira Türk ve Make
donya halkları tarihten gelen bağlarla birbirlerinin kardeşidir.

Makedonya halkını temsil eden sizlere, yüce Makedonya Meclisine en 
derin saygılarımı sunarım.

Neka e veçno Tursko-Makedonskoto bratstıvo i priyatelstıvo.



Suriye Halk Meclisi Genel Kuruluna Hitap /Şam
116.02.2009)

/ " ünümüzde Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı seviye memnuniyet 
v7 vericidir. Karşılıklı üst düzey ziyaretler, bölgesel konulardaki işbirliğimiz ve giderek 
gelişen ticari ve ekonomik bağlarımız, sağlam temellere dayanan ilişkilerimizin aydınlık bir 
geleceğe taşınacağının açık göstergeleridir.

Suriye Halk Meclisi Başkanı Sayın Abrash,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Sevgili Kardeşlerimiz,

Bana ilk siyaset yıllarımda yaşadığım heyecanı yaşattığınız için teşek
kür ederim. Sözlerimin başında bugün vefatını öğrendiğim milletvekilinize 
Allah’tan rahmet, sizlere de başsağlığı diliyorum. Değerli dostum, kardeşim 
Suriye Meclis Başkanı Sayın Abrash’ın resmi davetlisi sırasında yüce Mecli
sinize hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum.
Suriye bizim komşumuz olmasının ötesinde, ortak insani, kültürel ve tarihi 
bağlarla derinden bağlı olduğumuz dost bir ülkedir. O nedenle kendimizi 
evimizde hissetmekteyiz. Parlamentonuzda Türk Bayrağını görmüş olmak 
ve bunun Suriye tarihinde ilk olduğunu öğrenmek beni, arkadaşlarımı ve 
milletimizi gururlandırmıştır. Sayın Başkanımıza milletvekillerine, şahsı
nızda Suriye halkına heyetimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunarım.

Sayın Başkan,

Günümüzde Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı se
viye memnuniyet vericidir. Karşılıklı üst düzey ziyaretler, bölgesel konular
daki işbirliğimiz ve giderek gelişen ticari ve ekonomik bağlarımız, sağlam 
temellere dayanan ilişkilerimizin aydınlık bir geleceğe taşınacağının açık 
göstergeleridir. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Beşar El 
Esad 16-19 Ekim 2007 tarihlerinde Türkiye’ye çok önemli bir ziyaret ger
çekleştirmişlerdir. Bu ziyaret sırasında, imzalanan “Türkiye ile Suriye Ara
sında işbirliği Mutabakat Zaptı” ilişkilerimizin yol haritasını oluşturmakta
dır. Bu önemli belge, mevcut işbirliğimizin her alanda ulaştığı ileri noktayı 
tespit etmekte ve gelecekte alacağı yönü göstermektedir.

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri,

Parlamentolararası ilişkiler, esasında iki ulus, iki halk arasındaki bağ
ları temsil etmektedir. İkili ilişkilerimizin parlamenter boyutu, ülkelerimiz 
ve halklarımız arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine katkıda bu
lunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye ile Suriye Parlamentoları arasında ge
rek üst düzey, gerek teknik nitelikli ziyaretlerin yoğunluğu ilişkilerimizin 
gücünü ortaya koymaktadır.



Hemen ifade etmeliyim ki Türk halkında ve onun temsilcisi olan Par
lamentomuzda Suriye’ye karşı çok derin bir sevgi vardır. Bunun en önemli 
kanıtı, parlamentomuzda oluşturulan Suriye Dostluk Grubuna 546 Millet
vekilimizden, çeşitli partilerden 371’nin üye olmasıdır. Milletvekillerimizin 
bu yüksek katılımı, milletimizin Suriye’ye karşı duyduğu muhabbetin yan
sımasıdır.

İki ülke arasındaki parlamentolararası dostluk gruplarının karşılıklı 
ziyaretlerinin yanı sıra önümüzdeki dönemlerde Meclislerimizin komis
yonlarının karşılıklı ziyaretlerinin yararlı olacağını düşünmekteyim. Ayrıca 
parlamentolarımız arasında 2004 yılında imzalanan “Anlayış Muhtırası” 
çerçevesinde yürütülen teknik düzeydeki çalışmalar da, bilgi ve tecrübe 
paylaşımı bakımından son derece yararlı olmaktadır.

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri,

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında her alanda 
mevcut dostluk ilişkilerinin temel köprüsü derin insani ve kültürel bağları- 
mızdır. Bu ziyaretimde bir kez daha gördüm ki bizler, birbirlerini iyi tanı
yan ve anlayan, akrabalık bağları olan halkları temsil etmekteyiz.

A Medeniyetin beşiği olan, zengin doğal kaynaklara ve müreffeh bir gelecek potansiyeline 
IVI sahip olan Ortadoğu, yaklaşık yüzyıldır karışıklık ve çatışmalar içindedir. Türkiye bu 
tablodan siyasi, sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkilenmekte, tarihinden de gelen 
sorumlulukla, barış içinde yaşayan, istikrarlı ve kalkınmış bir Ortadoğu'yla komşu olmak■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

2008 yılı başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünya piyasa
larını derinden sarsan küresel ekonomik krizin yaşandığı bir yıl olarak da 
tarihteki yerini almıştır. Yüzyılda bir görülen ve çok derin bir ekonomik 
kriz olarak değerlendirilen bu dalgalanmanın bölge ülkelerini de etkilemesi 
kaçınılmazdır. Ortak akılla hareket ederek bu süreci bir fırsata çevirebilmek 
için karşılıklı dış ticaretimizi ve yatırımlarımızı daha da arttıracak ortamı 
hazırlamamız gerektiği inancındayım.

Ekonomilerimiz ancak bu şekilde daha güçlü ve dayanıklı hale ge
lecektir. 2007 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Suriye Serbest Ticaret 
Anlaşmasının da etkisiyle giderek büyüyen ikili ticaret hacmimizin 2008 
yılında 1,8 milyar Dolara, Suriye’deki Türk yatırımlarının da 250 milyon 
Dolara ulaşması memnuniyet vericidir.

Bununla birlikte bu rakamların ülkelerimizin gerçek potansiyelini 
yansıtmadığını, karşılıklı işbirliğimizi özellikle enerji, müteahhitlik, pe
rakende ve bankacılık alanlarında arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Ekonomik ve ticari işbirliğimizi siyasi ilişkilerimizin ulaştığı seviyeye çı
kartmamızı sağlayacak, karşılıklı yatırımların yapılmasını kolaylaştıracak



ilave mevzuat düzenlemelerinin Parlamentolarımızca önemle ele alınaca
ğından kuşku duymuyorum.

Suriye’de son dönemlerde ivme kazanan ekonomik reform sürecini 
takdirle izlemekteyiz. Suriye Halk Meclisi’nin de bu sürece değerli katkılar
da bulunduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, Türkiye, her alanda tecrübe ve 
bilgi birikimini Suriye’yle paylaşmaya hazırdır.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Medeniyetin beşiği olan, zengin doğal kaynaklara ve müreffeh bir ge
lecek potansiyeline sahip olan Ortadoğu, yaklaşık yüzyıldır karışıklık ve 
çatışmalar içindedir. Türkiye bu tablodan siyasi, sosyal ve ekonomik olarak 
olumsuz etkilenmekte, tarihinden de gelen sorumlulukla, barış içinde yaşa
yan, istikrarlı ve kalkınmış bir Ortadoğu’yla komşu olmak istemektedir.

Son olarak Gazze’de meydana gelen üzücü olaylar, bölgede kapsamlı 
barışın tesisi çerçevesinde Arap-İsrail, Suriye-İsrail sorununa bir çözüm bu
lunmasının merkezi önem ve aciliyetini bir kez daha göstermiştir. İsrail’in 
saldırıları Gazze Şeridinde esasen çok zor koşullarda yaşayan Filistinlilerin 
durumunu daha da ağırlaştırmıştı^

Saldırılarda büyük bölümü çocuk çok sayıda sivil öldürülmüştür. Za
ten yetersiz olan altyapı neredeyse tamamen tahrip olmuştur. Gazzeliler en 
temel ihtiyaç maddelerinin yokluğunu çekmektedir. Gazze’de 6 milyar insa
nın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanmıştır. Bu durum hiçbir siyasi ve 
askeri gerekçe öne sürülerek mazur gösterilemez.

Saldırılar barış girişim ve ümitlerini ciddi şekilde zedelemekte, bölge
de şiddeti tırmandırarak yeni öfke dalgaları yaratmaktadır. Türkiye Gazze’de 
yaşanan dramın sona ermesi ve kalıcı barışın bölgede hakim olması için her 
düzeyde ve uluslararası her platformda büyük bir çaba göstermiştir.

Saldırılar nedeniyle büyük bölümü tahrip edilen Gazze’de yaraların sa
rılması için Meclisimiz de başından beri büyük bir hassasiyet içerisinde ol
muştur. Bu çerçevede, tarafımdan yapılan davetle İslam Konferansı örgütü 
Parlamento Birliği (İKÖPAB) Parlamento Başkanları düzeyinde Olağanüs
tü İcra Komitesi Toplantısı, büyük bir katılımla 14 Ocak 2009’da İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Değerli meslektaşım Sayın Abrash da, bu tarihi toplan
tının yapılmasına güçlü destek vermiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. 
Kendilerine toplantıya katılımları ve gösterdikleri duyarlılık nedeniyle bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Yüksek bir katılımla gerçekleşen toplantıda, 
Filistin’de çocuk, kadın, yaşlı masum ve savunmasız insanların nereden 
geldiği belli olmayan silahlarla öldürülmesine tepkimizi hep birlikte ortaya 
koyduk.

Daha dünyaya gözlerini yeni açmış, ne olacağı bilinmeyen belki bir 
bilim adamı, belki bir büyük insan, belki bir mucit olacak bebeklerin ölme
sine isyanımızı tüm dünyaya haykırdık. Toplantı sonunda yayınlanan İstan
bul Deklarasyonu ile bu dramın biran önce sona erdirilmesi için ortak bir



tavır sergileyerek İsrail’in saldırılarını ve insan hakları ihlallerini şiddetle 
kınadık.

Hepimizi tek yürek haline getiren bu tarihi toplantıda Çad temsilcisi 
arkadaşımızın dediği gibi, belki de ilk defa aynı dille konuştuk. Aynı dille 
konuşmaya, aynı gönülle düşünmeye devam edersek inanıyorum ki; bütün 
zorlukları, bütün engelleri aşarız. Böylece sadece bölgemiz değil tüm insan
lık barış, huzur ve mutluluk içerisinde geleceğe bakabilir. Türkiye, İsrail ve 
Filistin’in güvenli ve tanınmış sınırlar ve barış içinde yanyana yaşamasını 
öngören iki devletli çözüm vizyonunu desteklemektedir.

Türkiye, uluslararası toplum tarafından Ortadoğu’da barışın sağlan
ması için yürütülen çabalara her zaman aktif biçimde katkı sağlamaktadır. 
Türkiye, Ortadoğu Barış Sürecinin kapsamlı olması ve bu nedenle Barış 
Sürecinin Suriye-İsrail dahil tüm kanallarında ilerleme sağlanması gerek
tiğine inanmaktadır.

Suriye bölgede barış ve istikrar bakımından anahtar konumdaki bir 
ülkedir. Bölgedeki sorunların çözümüne katkıları son derece önemlidir. 
Bu nedenle Türkiye, Suriye ile İsrail arasında gerçekleştirilen dolaylı mü
zakerelere aracılık etmiştir. Türkiye, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları 
çerçevesinde, taraflara haklarının iadesini de içerecek şekilde, bölgede barış 
sürecini desteklemeye devam edecektir.

Bu arada, ortak komşumuz Irak’taki mevcut durum ve bu ülkenin 
geleceği Türkiye ve Suriye’yi yakından ilgilendirmektedir. Irak’ın toprak 
bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korunması temel önemdedir. Irak’ın 
halkıyla barış içerisinde, komşularıyla uyumlu, özgür ve egemen bir devlet 
olarak uluslararası toplum içindeki yerini en kısa sürede alması ortak ama
cımızdır. Iraklı mülteciler sorununun da dost ve kardeş Suriye’yi derinden 
etkilediğini üzülerek görmekteyiz.

Bu konuda Suriye’nin çabalarını takdirle karşılıyor ve sorunun çözü
mü için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri,

Sevgili kardeşlerim Suriye’ye gerçekleştirmekte olduğum resmi ziyaret 
sırasında yüce Suriye Halk Meclisi’nde sizlere hitap etmekten büyük mut
luluk duyduğumu yineliyor ve hepinize teşekkür ediyorum. Suriye halkını 
temsil eden sizlere en derin saygılarımı sunuyorum.

Aşat Al Sadaka Al Turkiyya Al Suriyya
(Yaşasın Türkiye-Suriye Dostluğu)

Aşat Al Uhuvva Bayna Al Şaabayn Al Turki Wa Al Suri
(Yaşasın Türkiye ve Suriye halklarının kardeşliği)



Kosova Meclisi Genel Kuruluna Hitap /  Kosova
(6 Temmuz 2009)

Sayın Meclis Başkanı,

Bağımsız Kosova Cumhuriyetinin Değerli Milletvekilleri,

Bağımsızlık ilanının ikinci yılında Kosova Cumhuriyetini ziyaret eden 
ve sizlere hitap eden ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Ortak tarihi ve kaderi paylaştığımız kardeş Kosova halkına ve siz de
ğerli Milletvekillerine, Türk halkının ve Meclisimizin sevgi ve dostluk me
sajlarını ileterek sözlerime başlamak istiyorum.

Şunu ifade etmeliyim ki, buraya geldiğimizden bu yana kendimizi evi
mizde hissetmekteyiz.

Heyetimize gösterilen konukseverlik ve yakın ilgiden dolayı teşekkür 
ediyorum.

Çok etnili ve demokratik Kosovanın en güzel yansıması olan Yüce 
Meclisten Kosova halkına seslenirken, Kosovanın bağımsızlığını bir kez 
daha en içten dileklerimle kutluyorum.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ilişkiler, her türlü siyasi yaklaşı
mın ötesinde gücünü ortak geçmişimizden alan köklü kardeşlik ve dostluk 
bağlarını ifade etmektedir.

Yüzyıllara dayanan tarihi, kültürel ve beşeri birliktelik, bugün 
Kosovanın ve kardeş Kosova halkının Türkiye açısından taşıdığı önemde 
kendini göstermektedir.

Türk halkı, Kosova çok acı günlerden geçerken kederinizi nasıl paylaş
tı ise, bağımsızlığın ilan edildiği gün de kardeş Kosova halkıyla aynı hisleri, 
aynı heyecanı paylaşmıştır.

Kosovada Türk toplumunun varlığı ve Türkiye’de Kosova kökenli pek 
çok vatandaşımızın bulunması, ilişkilerimizin yoğunluğunu daha da arttır
maktadır.

Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un babası Mehmet Tahir Efendinin Kosovalı olması da 
kültürel ilişkilerimize güç katan unsurlardan birisidir.

TÎKA’nın (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) katkılarıyla 
milli şairimizin babasının doğduğu Suşitsa köyünde yaptırılan ve Mehmet



Akif Ersoyun ismini taşıyan okulun da ülkelerimiz arasında dostluk köp
rüsü olduğuna inanıyorum.

Türkiye, ortak tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerle bağlı bulunduğu 
Balkanlarda barış ve istikrarın korunmasına bir dış politika önceliği olarak 
her zaman büyük önem vermektedir.

Bölge ülkelerinin, geçmişten alman dersleri, uyum ve işbirliği yönünde 
kullanarak kalıcı barışın sağlanması için ortak çaba sarf etmelerinde büyük 
yarar görüyoruz.

Balkanlarda huzur ve refahın tüm dünya için ne kadar önemli oldu
ğunu son yirmi yıl içinde yaşadığımız acı tecrübelerle görmüş bulunmak
tayız.

Bu çerçevede, Kosova Cumhuriyetinin toprak bütünlüğü ve istikrarı, 
Balkanlarda ve Avrupa coğrafyasında barışın korunması bakımından ulus
lararası toplumun üzerinde hassasiyetle durması gereken bir konudur.

Çünkü Kosova’nın huzur ve istikrarı, aynı zamanda Balkanlar ve Avru
pa barışının anahtarı durumundadır.

Türkiye, Kosova’nın Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyonuna 
güçlü bir şekilde destek vermektedir.

Bu hedefe ulaşılması, işleyen ve etkin devlet kurumlan oluşturarak ve 
geçmişin ağır yükünden arınmış bilinçli nesiller yetiştirerek, ayrıca çevre
siyle diyalog içerisinde olan ve işbirliği yapan bir yapının bölge genelinde 
egemen kılınmasıyla mümkün olabilecektir

Yine bu ortamın yaratılmasında başlıca sorumluluğun da bölge ülkele
rine ait olduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye, Kosova’da, çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, evrensel 
insan hakları ve azınlık haklarına saygı gibi çağımızın temel değerlerinin 
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi gereğine inanmaktadır.

Ayrıca, Kosova ile komşuları arasında karşılıklı güven ve işbirliği orta
mı oluşturulması gerektiğine büyük önem vermektedir.

Kosova Cumhuriyetinin milletler ailesinin, bölgesel barış ve istikrara 
katkıda bulunan sorumluluk sahibi bir üyesi olarak tüm komşularıyla iyi ve 
dostane ilişkiler kurma yönündeki tutumunu destekliyoruz.

Kosova, temel kurumlarını oluşturma ve işleyen çok etnili demokratik 
bir hukuk devletini hayata geçirme yolunda büyük mesafe kat etmiştir.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin atanması da, Kosova’nm kurumsal ya
pısının güçlenmesi bakımından önemli bir adım olmuştur.



Bağımsızlık ilanından bu yana geçen sürede Kosova Cumhuriyetinin 
uluslararası toplumda giderek artan oranda kabul görmesi ve tanınmasın
dan memnuniyet duyuyoruz.

Kosovanın IMF ve Dünya Bankası üyeliklerine kabulü de bu yönde 
kuvvetli bir mesaj olmuştur.

Dünyada büyük ilgiyle karşılanan Kosovanın bağımsızlığının daha 
fazla ülke tarafından tanınması için Türkiye olarak ikili ilişkilerimizde ve 
uluslararası platformlarda etkin bir çaba içerisinde olduğumuzu bilmenizi 
isterim.

Türkiye, kardeş Kosova Cumhuriyeti nin bugüne kadar sağladığı ba
şarılarını devam ettirmesi için geçmişte olduğu gibi desteğini daima sür
dürecektir.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

İkili ilişkilerimizin parlamenter boyutu, ülkelerimiz ve halklarımız 
arasındaki bağların daha da güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Meclis Başkanı, Değerli Meslektaşım Sayın Jakup Krasniqi,nin Meclis 
Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte geçtiğimiz Ocak ayı başında ilk ziyaret
lerini ülkemize ve Meclisimize yapmasından büyük mutluluk duyduğumu
zu belirtmek isterim.

Bu ziyaret sırasında imzaladığımız işbirliği protokolü de parlamento
larımız arasındaki ilişkilere ivme kazandırmıştır.

Türk halkı ve onun temsilcisi olan Parlamentomuzun kardeş Kosovaya 
karşı çok derin sevgi ve dostluk duyguları vardır.

Bunun en önemli kanıtı, parlamentomuzda oluşturulan Kosova Dost
luk Grubuna 544 milletvekilinden 384 ünün üye olmasıdır.

Elim bir helikopter kazasında kaybettiğimiz Dostluk Grubu Başkanı- 
mız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nu burada anmak isterim.

Ülkemizin yetiştirdiği değerli siyasi liderlerden biri olan Merhum Ya- 
zıcıoğlu, Kosovaya büyük önem vermiş ve parlamentolarımız arasındaki 
dostluğun güçlendirilmesi için yoğun çaba göstermiştir.

Mükemmel düzeyde seyreden parlamentolarımız arasındaki ilişkinin 
önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

İstikrar ve refahın sağlanması için ekonomik kalkınma vazgeçilmez 
bir unsurdur.

Bu çerçevede, uluslararası toplumun Kosova’nın gelişmesine ve kal
kınmasına desteğini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.



Türk yatırımcılar artan oranda Kosovaya gelerek ekonomik kalkınma
ya katkılarını sunmaktadırlar.

Geleceğin kalkınmış Kosovasının inşa edilmesi için hep beraber çalış
maya devam edeceğiz.

Bu bağlamda önümüzdeki dönemde de Kosovanın başta gelen ticaret 
ortaklarından biri olmayı sürdüreceğimize inanıyoruz.

Geçtiğimiz ay içerisinde Priştine’de imzalanan Ekonomik İşbirliği An
laşması, Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin hukuki zemine 
oturtulması bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Kosovanın ekonomik ve sosyal kalkınmasını tamamlayarak uluslara
rası toplum içinde hak ettiği yeri alması başlıca dileğimiz ve beklentimiz
dir.

Bildiğiniz üzere, Kosovanın kalkınması yönünde, önümüzdeki üç yıl
lık bütçe planlamaları göz önünde bulundurularak, uluslararası toplumun 
Kosovaya yapacağı bağışların ele alındığı Bağışçılar Konferansında Türki
ye, 30 milyon Euro ayni yardım taahhüdünde bulunmuştur.

Bu çerçevede, devam eden diğer yardımların yanı sıra söz konusu ta
ahhüdümüzü tüm Kosovada eğitim, sağlık ve altyapı projelerine yönlendir
meyi öngörmekteyiz.

Sayın Başkan,

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Ekonomik ilişkilerin gelişebilmesi için uluslararası ticaret büyük önem 
taşımaktadır.

Kosovalılara, uluslararası seyahatlerde kolaylık sağlanmasının ekono
mik hayata doğrudan katkıda bulunacağı açıktır.

Bu çerçevede Ocak ayında Priştine’de imzalanan Vize Muafiyet 
Anlaşmasının Haziran ayı başında yürürlüğe girmesinden büyük memnu
niyet duyuyoruz.

Artık Kosova Cumhuriyeti pasaportu sahibi Kosovalılar Türkiye’ye vi
zesiz seyahat edebilmektedirler.

Ülkelerimiz arasında önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı üst 
düzey ziyaretler ve işbirliğimizin tüm alanlarını kapsayacak şekilde tamam
lanacak anlaşmalarla ilişkilerimizin hukuki zemininin de güçlendirileceği
ni düşünüyoruz.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye, Kosovanın ekonomik kalkınmasının yanı sıra güvenlik ve is
tikrarının sürdürülmesine de büyük önem vermektedir.



1999 yılından itibaren BM ve AB’nin buradaki görev güçleri nezdinde 
faaliyet gösteren asker, polis ve uzmanlarımız aracılığıyla Kosovaya güven
lik alanında sağladığımız katkıları, ihtiyaç duyulduğu sürece devam ettire
ceğiz.

Bu ülkeyi vatanları olarak gören ve tüm kurumlarıyla sahiplenen Ko- 
sovalı Türkler, tüm Kosova halkıyla ortak bir kaderi gururla paylaşmakta
dırlar.

Kosovalı Türklerin siyasi hayatta bir istikrar unsuru olarak yer almala
rı bizleri memnun etmektedir.

Kosovalı Türkler, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerde köprü ol
makta ve Kosovaya her türlü katkıyı sağlamaya çaba göstermektedirler.

Şu anda Kosova Hükümetinde bir bakan ve Mecliste üç milletvekiliyle 
temsil edilen Türk toplumunun, Ahtisaari planıyla garanti altına alman çok 
etnili, çok kültürlü Kosova için olumlu bir örnek teşkil ettiğini düşünüyo
ruz.

Ahtisaari planının uygulamaya geçirilmesinin, yasal düzenlemeler ka
dar önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu bağlamda, Kosova yönetiminin Türkçenin ve diğer topluluk dille
rinin kullanımı konusundaki çabalarından duyduğumuz memnuniyeti de 
özellikle dile getirmek istiyorum.

Türkiye-Kosova dostluğunun gün geçtikçe daha da güçleneceği
ne inancım ız tamdır.

Türk ve Kosova halkları arasındaki kardeşlik geleceğe doğru 
aynı kuvvetle taşınacaktır.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri,

Sözlerime son verirken, Sayın Başkana ve Yüce Kosova M eclisi ne, 
bana bu fırsatı verdikleri için teşekkürlerim i ve en iyi dileklerim i bir 
kez daha sunm ak istiyorum.

Bağımsız genç Kosova Cumhuriyeti, Kosova halkının ortak 
azim ve sağduyusunun sonucudur.

Kosova C um huriyetinin, Balkanlarda kalıcı barış ve istikrar 
doğrultusunda oynamakta olduğu olumlu rolü sürdüreceğine inanı
yoruz.

Kosova halkını temsil eden sizlere, Yüce Kosova M eclisine en 
derin saygılarımı sunarım.









İstiklal Marşı'nın Kabulünün 
87. Yıldönümü Etkinlikleri /  Ankara

(12.03.2008)

Q ir  gün cephede, bir gün Meclis'te ölümle yaşam arasında milli direnişi yöneten millet- 
U  vekilleri, bağımsızlığa o kadar inanmışlardı ki; özgürlüğümüzü sembolleştirecek milli 

bir marşın kabulüyle ilgili müzakereler yapılıyordu. Böyle bir ortamda yapılan oturumun 
ardından 724 şiirin arasından seçilen ve Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından okunan 
İstiklal Marşımız, hep birlikte ayakta dinlenerek coşkulu alkışlar eşliğinde kabul edildi.

İstiklal Marjımız, Mehmet Akif in Milletine En Kıymetli Hediyesi
Bağımsızlık tutkumuzun vatan şairimiz Mehmet Akif’in kaleminde 

eşsiz bir şahesere dönüştüğü İstiklal Marşımızın kabulünün 87. Yıldönü
münde böylesine anlamlı bir törende sizleri Meclisimizde ağırlamaktan bü
yük memnuniyet duyuyor, hepinize “hoş geldiniz” diyorum. Bundan tam 
87 yıl önce Birinci Meclisimiz, bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde esarete karşı verilen milli mücadeleyi yönetirken, bir taraftan 
da doğması beklenen Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atıyordu.

Milli Mücadelenin sürdüğü, ülkenin dört bir yanından acılı haberlerin 
geldiği bir ortamda kahraman Milletvekilleri, 12 Mart 1921 günü İstiklal 
Marşımızın kabulünü görüşmek üzere bir araya geldiler. Henüz bağımsız
lığımızın kilometre taşları olan Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muha
rebesi gibi çok önemli zaferler kazanılmamış, düşman ülkeden tamamen 
sökülüp atılmamıştı.

Bir gün cephede, bir gün Meclis’te ölümle yaşam arasında milli direni
şi yöneten milletvekilleri, bağımsızlığa o kadar inanmışlardı ki; özgürlüğü
müzü sembolleştirecek milli bir marşın kabulüyle ilgili müzakereler yapılı
yordu. Böyle bir ortamda yapılan oturumun ardından 724 şiirin arasından 
seçilen ve Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından okunan İstiklal Marşımız, 
hep birlikte ayakta dinlenerek coşkulu alkışlar eşliğinde kabul edildi. Kendi 
ifadeleriyle “Benim milletime en kıymetli hediyemdir” diye tanımladığı İs
tiklal Marşı’nın yazarı ise, vatan şairimiz Burdur Milletvekili Mehmet Akif 
Ersoy’du.

Mehmet Akif, Gazi Meclisin üyesi Erdem Sahibi Bir Milletvekili

Mehmet Akif;

- Çağının tanığı ve vicdanı olan hilale aşık bir vatan şairi,

- Söylemi ile eylemi örtüşen, sözleri ile gözleri aynı şeyi ifade eden bir 
aydın,

- Milletinin var olma mücadelesine katılmış bir vatanperver,



- Toplumun değerleriyle kendi ahlakını bütünleştirmiş geniş ufuklu 
bir insan,

- Milli mücadelemizi yöneten Gazi Meclis’in üyesi kahraman bir 
Milletvekiliydi. O milletimize armağan ettiği İstiklal Marşını para karşılığı 
yazmayı reddederek ödül olarak konulan 500 lirayı yaralı gazilere bağışla
yacak kadar yüksek erdem sahibi bir şairimizdi.

D u  marş sıradan bir şiir değil, vatanımızın bağımsızlığı için feda edilmiş bedenlerin, aşk 
D ile şehitliğe koşan ruhların arkasından yazılmış bir destandır. Her mısrası söz ve mana 
mimarisinin en güzel örnekleriyle dolu böylesine eşsiz bir İstiklal Marşı'na sahip olduğu
muz için ne kadar övünsek azdır. Millet olarak her ortamda gururla ve coşkuyla söylediği
miz İstiklal Marşı milli mutabakat metnimizdir.

Milli iradeyi vücuda getirmek için ölümün eşlik ettiği çetin ve tehlikeli 
yolculuktan sonra Ankara’ya gelen Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı 
milletimizin özgürlüğünün gür sesi oldu. Türkçe’nin bütün inceliklerini ve 
ifade gücünü büyük bir ustalıkla kullanan Mehmet Akif, İstiklal Marşıyla 
milletimizin çelikleşmiş iradesini ve mücadele azmini ölümsüzleştirmiştir.

Mehmet Akif, Bir Aksiyon Adamı...
Zaten İstiklal Marşı gibi bir destanı da ancak hayatı vatanı için müca

deleyle geçmiş Akif gibi bir aksiyon adamı yazabilirdi. Onun Anadolu’yu 
karış karış dolaşarak, Milli Mücadelemizin tohumlarını nasıl attığını ve 
bağımsızlığımızın bu şuurla nasıl kazanıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Esarete karşı milli ruhun uyanması ve özgürlük mücadelesine dönüşmesin
de onun vatan ve bayrak aşkını haykıran mısralarının katkısı kuşkusuz çok 
büyüktür. Mehmet Akif;

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocakn

mısrasıyla başlayan İstiklal Marşında ülkenin her karış toprağının bağım
sızlığa kavuşacağına olan güçlü inanç veciz bir şekilde dile getirilmiş, aydın
lık gelecek milletimize müjdelenmiştir.

Yokluklar arasında var edilen Gazi Meclis’in buram buram milli irade ko
kan duvarlarında yankılanan bu marş, tüm dünyaya milletimizin özgürlüğe 
olan inancını haykırmıştır. Kendini milletinin bağımsızlığına adamış vatan 
şairi Akif’in kaleminde hayat bulan İstiklal Marşı, milli iradenin kalbi olan 
Gazi Meclis’ten yurdun her yanına yayıldı.

Bağımsızlık aşkının, vatan ve bayrak sevgisinin birbirinden eşsiz mısralar
la işlendiği İstiklal Marşı, ülkenin her köşesinde dalga dalga yankılanarak 
milletimizin özgürlük umudunu filizlendirdi. İstiklal Marşının kabulüyle 
bağımsızlığa olan inancı perçinlenen Milletimiz, ard arda zaferler kazana
rak esaretin prangalarını kırmış ve genç Cumhuriyetimiz parıltılar saçarak 
doğmuştur.



İstiklal Marşı Sıradan Bir Şiir Değil, Bir Destan, 
Bir Milli Yemindir

Bu marş sıradan bir şiir değil, vatanımızın bağımsızlığı için feda edil
miş bedenlerin, aşk ile şehitliğe koşan ruhların arkasından yazılmış bir 
destandır. Her mısrası söz ve mana mimarisinin en güzel örnekleriyle dolu 
böylesine eşsiz bir İstiklal M arşına sahip olduğumuz için ne kadar övünsek 
azdır. Millet olarak her ortamda gururla ve coşkuyla söylediğimiz İstiklal 
Marşı milli mutabakat metnimizdir.

Hepimizin ortak paydası, buluşma noktamızdır. Cumhuriyeti kuran 
iradenin bizlere bıraktığı en eşsiz hatıradır. Ülkemizin bağımsızlığına ve 
bütünlüğüne göz dikenlere en asil cevabimizdir. Vatan topraklarının ay 
yıldızlı bayrağımızın altında her zaman bağımsız kalacağına edilmiş milli 
yeminimizdir. O yeminizin gereğidir ki; vatanımızın birlik ve beraberliğini 
bozmak için hain emeller besleyenlere, terörist eylemler gerçekleştirenlere 
karşı yıllardır kararlılıkla mücadele veriyoruz. Bunun için son yapılan sınır 
ötesi operasyonda, 27 fidanımız gül bahçesine girercesine vatan için topra
ğa düştü.

Tıpkı vatanın sinesinden çıkarak bize bu ülkeyi bırakan kahramanlar 
gibi, onlar da şehitliğe koştular. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuze
yine yönelik başarılı operasyonda aziz canlarını feda eden şehitlerimize 
A kif’in Çanakkale Zaferini abideleştirdiği şiirinden; “Ey, bu topraklar için 
toprağa düşmüş, asker!.. Gökten ecdâd inerek öpse opâk alnı değer” mısrasıy
la sesleniyor, onları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

"Allah Bir Daha Bu Millete Bir İstiklal Marşı Yazdırmasın"

İşte milletimizi var eden, İstiklal Marşımızda ifadesini bulan bu ba
ğımsızlık ruhudur. Bu ruha sahip olduğumuz sürece veremeyeceğimiz mü
cadele, aşamayacağımız engel yoktur.

Meclisimiz, Cumhuriyetimizi kuran, İstiklal Marşı gibi bir destanı 
bizlere miras bırakan iradeden aldığı ilham ve güçle ülkemizin kalkınması, 
özgürlüğü için çalışmaktadır. Millet olarak hepimiz bayrağımızı daha yük
seklere taşımak, İstiklal Marşımızı coşkuyla söyleyeceğimiz daha büyük ba
şarılar kazanmak için gayret göstermeliyiz.

Bu duygularla İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy başta 
olmak üzere Birinci Meclisin kahraman milletvekillerini, bu mücadelenin 
Büyük Önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygıyla anıyorum. Söz
lerimi merhum Akif’in; “Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdır
masın” sözleriyle tamamlıyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.



2009 Yılı Uzman Yardımcıları Eğitim Programı /  
Ankara

(27.04.2009)

A Meclisimizde görev yapan personelimizin mesleki donanımlarının, bilgi ve becerilerinin 
I V I  artırılması için hizmet içi eğitim faaliyetlerine ağırlık vermekteyiz. Meclisimizin asli 
görevi olan yasama faaliyetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 
hizmet içi eğitim faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.

Cumhuriyeti Kuran Medis
Geçtiğimiz hafta 89. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kut

ladığımız Meclisimiz tarihte olduğu gibi bugün de büyük görevler üstlen
mektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin çağdaşlaşma hedefinin, 
demokrasisi daha güçlenmiş, özgürlükleri gelişmiş bir ülke haline gelme 
özleminin ifadesidir.

Yokluklar içerisinde var edilen Meclisimiz, Aziz Atatürk başta olmak 
üzere kurucu kahramanların demokrasi ve milli iradeye duydukları inanç
tan aldığı ilhamla geleceğe yürümektedir. Dünyada kurtuluş mücadelesini 
yöneten, ülkesini bağımsızlığa kavuşturan ve yeni bir Cumhuriyeti kuran 
başka bir Meclis yoktur. Bu nedenledir ki Meclisimize “Gazilik” unvanı ve
rilmiştir. Polatlı’da top sesleri duyulurken, bir yandan ülkemizin geleceği 
için yasal çalışmalar yapan, diğer yandan da milli mücadelemizi yöneten bir 
Meclise sahibiz. Gazi Meclisin bugünkü temsilcileri olarak sahip olduğu
muz büyük tarihi sorumluluğu daima hissetmekteyiz. Böylesi bir Meclisin 
mensubu olmak milletvekilinden, memuruna kadar bütün çalışanlar için 
büyük bir onurdur. Bu onuru TBM M nin her ferdi hissetmektedir.

Temel Sorumluluklarımız
Milli iradenin en yüksek temsil makamı olan TBM M ’yi milletimize 

layık, etkin ve verimli çalışan bir kurum haline getirmek temel sorumlu
luğumuzdur. Meclisimizi, milletimizin beklentilerine uygun bir işleyiş ve 
çalışma kapasitesine ulaştırmak zorundayız.

Kaliteli ve başarılı yasa yapım sürecini gerçekleştirmek, katılımcı ve 
paylaşımcı bir çalışma anlayışını yerleştirmek için çalışıyoruz. Personelimiz 
böylesi şerefli bir tarihe sahip büyük bir kurumun mensubu olarak disiplin
li, planlı ve programlı bir çalışma anlayışı içerisinde olmalıdır.

Büyük bir kurumun mensubu olduğunu unutmamalı, daima kendisini 
geliştirmek için gayret sarf etmelidir. Kuruluşundan beri milletimizin ka
derine yön veren Meclisimiz, ülkemizin sorunlarına demokrasi içerisinde 
çare üretmekte, ülkemizin gelişmesi için demokratik bir anlayışla çalışmak
tadır. Milletimize layık olmaya ve onun temsil edildiği en yüksek kurum



olan Meclisimizi en iyi noktaya getirmeye çabası içerisindeyiz. Meclisimiz
de görev yapan personelimizin mesleki donanımlarının, bilgi ve becerile
rinin artırılması için hizmet içi eğitim faaliyetlerine ağırlık vermekteyiz. 
Meclisimizin asli görevi olan yasama faaliyetlerinin daha etkili ve verimli 
bir şekilde yürütülebilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetleri büyük önem 
taşımaktadır. Ağır ve sorumluluğu büyük çalışma koşullarını ancak kendi
mizi geliştirerek başarabiliriz.

n /r  taraftan demokrasimizin kalbi olan yüce Meclisimizin teknik altyapısını güçlendirir- 
D ken , diğer taraftan bu yüce kurumda görev yapmakta olan personelimizin birikim ve 
donanımlarını artırmak için çalışıyoruz.

Öncü Kurum Olarak TBMM

Personelimizin temel eğitimleri yanında zaman zaman düzenlenen 
seminer ve kurslarla da meslek içi eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ülkemiz 
AB üyelik müzakerelerini yürütürken, düzenlediğimiz programlarla perso
nelimizin AB kurumlan ve Avrupa ülkelerinin parlamentoları arasındaki 
çalışma ilişkisini öğrenmelerini istiyoruz. Böylece yasama işleyişi açısından 
da Avrupa Birliği standartlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün Meclisimiz
de görev yapmakta olan uzman yardımcılarımız için 36 ay sürecek kapsamlı 
bir eğitim programını başlatmaktayız.

Uzman yardımcısı değerli arkadaşlarımız Meclisimizin yasama faali
yetlerinin yürütülmesine çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Düzenle
necek programlarla arkadaşlarımıza TBM M  idari Teşkilatı, yasama, kanun 
geleneği, parlamento hukuku, kamu politikası, AB hukuku gibi çok çeşitli 
konularda eğitimler verilecektir. İnanıyorum ki, bu hizmet içi eğitim faali
yetleri, personelimizin birikimlerini artırırken Meclisimizin çalışmalarının 
da etkin ve verimli hale gelmesine de yardımcı olacaktır. Meclisimiz öncü 
bir kurum olarak daima kendisini geliştirmekte ve modern imkânlarla ye
nilemektedir. Meclisimiz, bu açıdan vizyon ve ilkeleriyle gelişime en açık 
kurumlardandır.

Meclisimiz son dönemde gerek altyapı, gerekse de hizmet sürecine 
ilişkin önemli atılımlar yapmıştır. Yeni Hizmet binaları yanında TBM M  
tutanaklarına internetten erişilmesini sağlayan Mevzuat Bilgi Sistemi gibi 
önemli projeleri hayata geçirmiştir. Bir taraftan demokrasimizin kalbi olan 
yüce Meclisimizin teknik alt yapısını güçlendirirken, diğer taraftan bu yüce 
kurumda görev yapmakta olan personelimizin birikim ve donanımlarını 
artırmak için çalışıyoruz.

Yaptığımız tüm bu çalışmalar hedefimiz güçlü, etkin, iyi işleyen bir 
Meclise sahip olma gayretlerimizin parçasıdır. Biz biliyoruz ki, Meclisimiz 
ne kadar güçlü olursa, demokrasimiz o kadar köklü hale gelir. Meclisimiz 
ne kadar iyi işlerse milletin iradesi o kadar çok siyasete yansır, toplumumu- 
zun sorunlarına çözüm sağlar. Saygın, güçlü ve itibarlı bir parlamento için 
bundan böyle de var gücümüzle hep birlikte çalışacağız.



92. Dönem Kaymakam Adaylarının Kabulü/Ankara
(26.03.2008)

Ç iz devletimizin halka dönük yüzüsünüz. Eğer asık suratlı olursanız halk devleti öyle bilir. 
J  Güler yüzlü olursanız halk devleti güler yüzüyle tanır. Mütevazı, adil ve alçak gönüllü 
olmak bizim kültürümüzün temel parçasıdır. Bunu asla unutmayın.

Kaymakamlık Devlet Yönetimimizin Temel Taşıdır
Değerli Kaymakamlar, 92. Dönem Kaymakamlık Kursuna katılan ve 

başarıyla tamamlayan sizleri, milletimizin temsil edildiği bu yüce çatı altın
da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Üniversite eğitim hayatının 
ardından Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak, önemli bir aşa
mayı daha geride bıraktınız. Devlet yönetimimizin temel taşlarından olan 
kaymakamlık gibi çok kutsal bir göreve başlıyorsunuz. Devleti temsil etmek; 
halkın tüm sorumluluğunu ve ağır yükünü omuzlarında taşımak demektir.

Böylesine önemli ve zor bir görevi üstleniyorsunuz. Sizler çalışmaları
nızla ülkemizi yüceltecek, Cumhuriyetimizi güçlendirerek geleceğe taşın
masına hizmet edeceksiniz. Kamu hizmetlerinin aksamadan, adil ve sağlıklı 
biçimde yürütülmesini sağlayacak, milli çıkarlarımızı koruyan ve halktan 
destek gören çalışmalarınızla devlete saygıyı ve güveni artıracaksınız. Gö
rev aldığınız yerlere gittiğinizde sizden adalet, iyi bir yönetim, ilgi, sevgi ve 
yeni projeler bekleyen halkı bulacaksınız.

Siz devletimizin halka dönük yüzüsünüz. Eğer asık suratlı olursanız 
halk devleti öyle bilir. Güler yüzlü olursanız halk devleti güler yüzüyle tanır. 
Mütevazi, adil ve alçak gönüllü olmak bizim kültürümüzün temel parçası
dır. Bunu asla unutmayın.

Millete Hizmet Birinci Görevimizdir

Sürekli kendini yenileyen Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedefleyen büyük bir ülkedir. 
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te dünyanın en güçlü 10 ekonomi
sinden biri olma vizyonuna ulaşmamızı sağlayacak önemli projeler ve işler 
yapacağınıza eminim. Millete hizmet, biz siyasetçilerin de, kamu görevli
lerinin de birinci görevidir. Unutmayın ki, devletimizin varlık nedeni, yet
kisini ve gücünü aldığı vatandaşımıza en iyi biçimde hizmet etmektir. Sivil 
toplum örgütleriyle sürekli iletişim içerisinde bulunmaya ve onlara gerekli 
desteği vermeye gayret gösterin. Halkın mutluluğu, refahı ve huzuru için 
gayret edin.

Hukuktan ayrılmayın, hukuksuzluğa göz yummayın. Bizi büyük dev
let yapan köklü tarihimize, geleneklerimize, milletimize ait değerlere sahip 
çıkın. Gittiğiniz ilçeleri sevin. Onları eviniz bilin. Evinizi nasıl koruyorsanız 
orayı öyle koruyun ve güzelleştirin.



F\emokratikleşme ve hukuk standardının yükseltilmesi için yaptığımız bu reformları 
Uuygulayacak olan makamların başında sizler geliyorsunuz. Demokrasi kültürünün 
yerleşmesi için yoğun çaba içerisinde olun. Uygulamaları yaparken cesur olun. İlçeniz için 
daha iyi ve daha güzel olacağına inandığınız uygulamalarda tereddüt etmeyin.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi ve ül
kemizin kalkınmasına katkı sunabilmeleri için eğitim konusundaki çalış
malara özel önem verin. İlçenize sanatı, teknolojiyi, bilimi, kültürü, sporu 
götürün. Sizler devletimizin şefkat elisiniz.

Bunun yanında, imkanı bulunmayan, özürlü ve yaşlı vatandaşlarımı
zın yanında olmaya özen gösterin. Hastaneleri, çocuk yuvalarını, huzur ev
lerini ve benzer faaliyetlerde bulunan sosyal kurumlarımızı sık sık ziyaret 
edin. Onlara destek olun.

Yerel Düzeyde Katılım Demokrasimizi Güçlendirir
Görev alacağınız Mahalli İdareler, hizmetlerin ülkemizin en ücra kö

şelerine ulaşması konusunda merkezi idare ile halk arasındaki köprü oluş
turmaktadır. Yerel düzeyde katılım mekanizmalarını ne ölçüde geliştirebi
lirsek demokrasimizi de o orarrcfa güçlendirir ve sağlam temeller üzerinde 
yükseltiriz. Merkezi yönetil#anlayışıyla kamu kaynaklarının yerini tam an
lamıyla bulamadığı ve illerimizin temel sorunlarının çözümüne yeterince 
katkı sağlayamadığı açıktır. Bu nedenle son dönemde yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi yönündeki atılan adımları ülkemizin kaynaklarının doğru 
ve etkin kullanılması bakımından çok önemsiyorum.

Sizlerin de, devletimizin ilçelerinize göndereceği kaynakların en iyi şe
kilde değerlendirilmesi konusunda hassas olacağınıza inancım tamdır.

Görevinizin Dayanağı Anayasadır
Türkiye Büyük Millet Meclisi bugüne kadar çok önemli işler yaptı.

Gazi Meclisimiz, Kurtuluş Savaşını yönetmiş ve aynı zamanda yıkılmış bir 
imparatorluktan Cumhuriyete dayalı yeni bir devlet kurmuştur. Ülkedeki 
en büyük reformların gerçekleştirilmesini sağlamış ve onların uygulamasını 
da bizzat yönetmiştir. Ülkemizin önünü açan parlamentomuz, çok önemli 
düzenlemeleri hayata geçirmiştir, bundan böyle de gayretle çalışmaya de
vam edecektir. Demokratikleşme ve hukuk standardının yükseltilmesi için 
yaptığımız bu reformları uygulayacak olan makamların başında sizler ge
liyorsunuz. Demokrasi kültürünün yerleşmesi için yoğun çaba içerisinde 
olun. Uygulamaları yaparken cesur olun.

İlçeniz için daha iyi ve daha güzel olacağına inandığınız uygulamalar
da tereddüt etmeyin. Biz bu kanunları milletimiz için yaptık. Dolayısıyla, 
bu reformları uygulamak en başta gelen görevinizdir. Görevinizin dayanağı 
Anayasadır. Milletinize güvenin, gücünüzü milletten alm. Hepinize bu kut
sal ve zor görevde başarılar diliyorum. Milletimize en iyi hizmetleri verece
ğinize inanıyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.



Milli Egemenlik Haftası Fotoğraf Sergisi/Ankara
(21.04.2008)

lAışkusuz, Meclisimizin kuruluşundan bugüne kadar düzenlenen kutlamalara ait fotoğ- 
A raflara en büyük güzellik katan geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır;

Dünyada, Çocuklarına Bayram Hediye Eden Tek Ülke 
Türkiye'dir
Milli Egemenlik Haftası nedeniyle düzenlediğimiz etkinliklerin en 

anlamlılarından biri olan “Bahar Yazın, Çocuklar Geleceğin Habercisidir” 
konulu fotoğraf sergisine hepiniz hoş geldiniz. Bildiği üzere 23 Nisan, mil
letimizin kendi yazgısına el koyarak başlattığı Milli Mücadeleyi başarıya 
ulaştıran ve Cumhuriyeti ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurul
duğu gündür. Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 88 yılda kurucu güçten 
aldığı ilhamla yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Bağımsızlık ve kararlılığımızın açık bir ifadesi olan bu tarihi gün, ce
saret ve kahramanlıklarla dolu Milli Mücadele’nin Önderi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan 
edilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarımızın omuzlarında 
yükseleceğine olan güçlü inanç vurgulanmıştır. 23 Nisan, her ülkeden ço
cukların sevgi ve dostluk duygularıyla, kaynaştığı evrensel bir bayram ha
line gelmiştir.

Şunu gururla ifade etmeliyim ki, dünyada çocuklarına bayram hediye 
eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiyedir. 
Böylece farklı ülkelerin ve kültürlerin genç temsilcileri arasında sevgi ve 
dostluk köprüleri kurulmaktadır. Büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 
Milli Egemenlik Haftasında balo gösterisinden fidan dikimine, satranç tur
nuvasından kültür evi açılışına kadar çok çeşitli faaliyetler düzenledik.

Çocuklar; İnsanlığın Ortak Geleceği ve Gerçek Hâzineleridir
Biraz önce de bağımsızlık ve özgürlüğümüze olan tutkumuzu simge

leyen Milli Egemenlik Meşalesi’ni yaktık. Milletimizin gönlünde böylesine 
anlamlı bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlamalarına ait birbirinden güzel 61 fotoğrafın yer aldığı bu sergiyi ha
zırladık.

Kuşkusuz, Meclisimizin kuruluşundan bugüne kadar düzenlenen kut
lamalara ait fotoğraflara en büyük güzellik katan geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızdır.

Sergide yer alan çocuk fotoğrafları Türkiye’nin nereden nereye geldi
ğini de açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 1980’li yılların başına kadar 
siyah beyaz olan fotoğraflar, yaşadığımız hızlı gelişmelerle birlikte renk-



lenmektedir. Titiz bir çalışma sonucunda arşivlerden çıkartılan fotoğraflar, 
aslında çocuklarımıza verdiğimiz önemi de göstermektedir. Çocuklar, in
sanlığın ortak ümidi, geleceği ve gerçek hâzineleridir.

Çocuklar; Ülkelerine Büyüyünce Meyvelerini Verir

Bu nedenle sergimizin adını çok anlamlı buluyorum: “Bahar Yazın, 
Çocuklar Geleceğin Habercisidir.” Bahar canlanma, yenilenme, tazelik an
lamlarına gelir. Baharda canlanan doğa yazın meyvelerini verirler. Çocuk
lar da bahar gibidir. Onlar da ülkelerine büyüyünce meyvelerini verirler. 
Çocuklarını iyi eğiten, onlara iyi imkanlar sunan ülkeler geleceğine yatırım 
yaparlar. Bizler de çocuklarımızı çok seviyoruz.

Onlar için çalışıyor, çabalıyoruz.

Bütün gayretimiz onları bilgi çağına hazır hale getirmektir. Büyük 
ön d er Atatürk’ün bize hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ancak, iyi 
eğitim almış, bilgi çağının önem ve imkânlarını kavramış, çalışkan, dürüst, 
sevgi dolu, öz değerlerine sahip çocuklarımızla ulaşabiliriz.

Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve ül
kemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın milli bilinçle yetişmesi için bu 
bayram günleri önemli birer vesiledir. Büyük bir keyifle gezeceğinize inan
dığım milletimizin tarihinin de saklı olduğu bu sergimizde tüm Türkiye’nin 
ilk kez göreceği belge niteliğinde fotoğraflar da bulunmaktadır. Şimdi sözü 
fotoğraflara bırakıyorum.



Türkiye Öğrenci Meclisi 5. Dönem Özel Birleşimi /  
Ankara

(25.04.2008)

geleceğimiz olan siz çocuklarımızın demokrasi pratiğini küçük yaştan itibaren yaşayarak 
U  öğrenmelerini amaçlayan Türkiye Öğrenci Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en 
önemli projelerinden biridir. Türkiye Öğrenci Meclisi projesi ile çocuklarımızın ve gençleri
mizin demokrasinin temeli olan, eşit ve adil rekabeti, saygı ve uzlaşı kültürünü, katılım ve 
işbirliğini öğrenmelerini amaçlamaktayız.

Geleceğimizin Teminatı Sevgili Çocuklar,

Türkiye Öğrenci Meclisi 5. Dönem Özel Birleşimini açarken hepinize 
“hoş geldiniz” diyorum.

Türkiye Öğrenci Meclisi 5. Dönem çalışmalarının başarılı geçmesini 
diliyor, bu vesileyle sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde görmekten 
duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ideallerinin 
taşıyıcısı olan siz gençleri böyle bir demokrasi uygulamasında görmekten 
de büyük bir gurur duyuyorum. Sîzlerin toplumsal dayanışmaya, barış ve 
huzura, sevgi, hoşgörü ve diyalog kültürüne katkıda bulunduğunuza ina
nıyorum.

Demokrasi aslında sürekli gelişen dinamik bir olgudur. Her gün yeni 
yorumlarla zenginleşmekte ve gelişmektedir. Çağdaş demokrasiler, özellikle 
İkinci Dünya Savaşının ardından ortaya çıkan insan hakları ve özgürlükler 
kültürü ve son dönemdeki katılımcı anlayışı ile bugün çok ileri bir düzeye 
ulaşmıştır. Demokrasiye inanan toplumlar da bu ileri düzeye ulaşmak için 
yoğun çaba sarfetmektedirler. Çünkü ileri demokrasi temel hak ve özgür
lüklerin hakim olduğu, sorunların diyalogla çözüldüğü, korku ve ümitsizli
ğin yerine sağduyunun hakim olduğu bir ortam demektir.

Sevgili Gençler,

Geleceğimiz olan siz çocuklarımızın demokrasi pratiğini küçük yaştan 
itibaren yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan Türkiye öğrenci Meclisi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin en önemli projelerinden biridir.

Türkiye Öğrenci Meclisi projesi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin 
demokrasinin temeli olan, eşit ve adil rekabeti, saygı ve uzlaşı kültürünü, 
katılım ve işbirliğini öğrenmelerini amaçlamaktayız. Demokrasimizin bu 
şekilde kökleşerek, bu bilinçte yetişen gençlerimizin deneyim ve birikimle
riyle daha ileri noktalara geleceğine inanıyorum.

Çocuklarımızın kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini, 
çağın gereklerini idrak ederek, bu gereklerle donanımlı olmalarını istiyo-



ruz. TBM M  ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen bu 
projede, gençlerimizin demokrasi bilincini okul çağından itibaren öğren
melerini ve bu bilincin eğitim ve okullar aracılığıyla ülkemizin her köşesine 
yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Sizler ülkemizin 81 ilinden, demokratik süre
cin en önemli parçası olan seçme ve seçilme aşamalarından geçerek buraya 
geldiniz.

Bu süreçte demokratik rekabeti yaşadınız ve o havayı soludunuz. Ül
kemizde genel ve yerel seçimlerden sonraki en büyük seçim olan Türkiye 
Öğrenci M eclisini oluşturmak için 46 binden fazla okulda, 14 milyonun 
üzerinde öğrencinin katılımıyla seçimler yapıldı.

Yaşadığınız demokrasi deneyiminin sizlerin yetişmesine önemli bir 
etkisi olacağı kanaatindeyim. Bu projenin önemli yanlarından biri de de
mokrasinin bir eğitim konusu olmasıdır. Demokrasi, çeşitli toplumsal saf
halarda yaşanarak gelişen, sevgi, saygı, uzlaşı ve rekabetle olgunlaşan bir 
süreçtir.

Siz bunları genç yaşınızda öğreniyorsunuz. Birbirinize kırılmadan ve 
darılmadan, demokratik olgunlukla mücadele veriyorsunuz ve bunu bir 
kültür olarak öğreniyorsunuz. Dolayısıyla ileride daha köklü ve yerleşmiş 
bir demokrasiye sahip olacağımıza yürekten inanıyorum. Yarın topluma 
hizmet etme konumuna geldiğinizde, doktor, mühendis, öğretmen, mil
letvekili ya da bakan olarak topluma çok iyi hizmet edeceğinize, adalet ve 
iyilikle çalışacağınıza yürekten inanıyorum.

O u projenin önemli yanlarından biri de demokrasinin bir eğitim konusu olmasıdır. 
D Demokrasi, çeşitli toplumsal safhalarda yaşanarak gelişen, sevgi, saygı, uzlaşı ve 

rekabetle olgunlaşan bir süreçtir. Siz bunları genç yaşınızda öğreniyorsunuz. Birbirinize 
kırılmadan ve darılmadan, demokratik olgunlukla mücadele veriyorsunuz ve bunu bir 
kültür olarak öğreniyorsunuz.

Türkiye Öğrenci M eclisinin Değerli Üyeleri,

Bildiğiniz gibi Meclisimizin açılışının bizim tarihimiz açısından öne
mi, Anadoluda başlayan milli mücadelemizin yeni bir döneme girmesi, bir 
ivme kazanmasıdır.

İlk Meclis Başkanımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
Anadoludaki kongrelerle bağımsızlık bilincini uyandırmış ve ardından 
açılan Meclisimiz, milli mücadelemizi yönetmiş ve başarıya ulaştırmıştır. 
Anadoluda başlayan halk hareketinin içinden gelen temsilcilerin milli mü
cadelemizi yürütmesinin bir anlamı da artık milli egemenlik kavramının 
esas alındığıdır. Yani artık milletin kaderini ve geleceğini tayin hakkı mil
lettedir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Millet bu hakkı seçilmiş temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bunun diğer 
adı demokrasidir. Meclisimiz bu hakkın tecelli ettiği en yüce makamdır. 
Halkımızın seçtiği milletvekilleri yine halkımızın haklarını ve çıkarlarını 
korumak için çalışmaktadır.



Sevgili Gençler,

Hepinizin geleceğe dair özlemleri heyecanları var. Bizlerin de sizlere 
dair umutları var. Daha iyi şartlarda yaşamanızı, daha eğitimli ve bilgili bir 
şekilde hayata atılmanızı istiyoruz. Sizlerin bilgi çağı koşullarında edindi
ğiniz bilgi, beceri ve donanımla ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, de
mokrasi ve siyasi hayatına büyük katkı sunacağınız kanaatindeyim. M illeti
miz yokluklardan bugün dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmiştir. 
Sizlerin de çağın koşullarından yararlanarak daha iyi işler yapacağınıza yü
rekten inanıyorum.

Yapmanız gereken Cumhuriyetin ideallerine, aklın, bilimin ve çağın 
gereklerine sıkı sıkıya sarılarak çalışmaktır. Bu düşüncelerle Türkiye Öğ
renci Meclisi 5. Dönem Özel Birleşim inin başarılı geçmesini diliyorum. 
Bu projeye emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin Çelik 
olmak üzere tüm eğitimcilerimizi ve yetkilileri tebrik ediyorum. Hepinizi 
sevgiyle kucaklıyorum.



18. Milli Egemenlik Sempozyumu /  Bursa
(12.05.2008)

nüyük Önder Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadeleyi başlatmak için daha ilk adımını 
D Samsun'a attığında bağımsızlığa ulaşmanın yolunun milli iradeye dayalı bir Meclis 
oluşturmaktan geçtiğini çok iyi biliyordu. İşte bu nedenle milletimizin bağrından çıkan 
kahramanlar, önce Erzurum ve Sivas kongreleriyle Anadolu'da filizlenen direniş hareketleri
ni adım adım örgütlediler. Ardından Meclisimizin temellerini attılar.

88 Yıl Önce Anadolu'da Özgürlük Destanı Yazıldı
Halk iradesinin hayat bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

açılışının 88. yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz Milli Egemenlik 
Sempozyumunda siz saygıdeğer Bursalılarla birlikte bu tarihi kentte bera
ber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Tarih boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yapan yeşil Bursa, Türkiye’nin 
en önemli sanayi ve tarım merkezlerinin başında gelmektedir. Dünyanın 
en büyük üç imparatorluğundan biri olan Osmanlı’nın temellerinin atıldığı 
bu güzel kentimiz aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında bir geçiş merkezi 
olması nedeniyle de farklı kültürleri bünyesinde barındıran zengin bir coğ
rafyadır. Böylesine önemli bir şehirde Milli Egemenlik Sempozyumunda 
konuşmanın sevinci içersisindeyim.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuz tarafından 1985 yılından 
bu yana düzenlenen sempozyumlarla, hepimiz için vazgeçilmez olan mil
li egemenlik anlayışına bilimsel bir yaklaşım sergilemeyi amaçlıyoruz. Bu 
sempozyumlarda tartışarak, yeni açılımlar ortaya koyarak, düşüncelerimizi 
söyleyerek ve halkımızla bütünleşerek Cumhuriyetimizin ve demokrasimi
zin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan değerli bilim adamlarımızın 
“milli egemenlik” konusunda ortaya koyacakları görüşlerin, hepimiz için 
aydınlatıcı olacağına yürekten inanıyorum. Bu sene 18.sini gerçekleştirdiği
miz böylesine anlamlı sempozyumumuzun düzenlenmesinde emeği geçen 
başta TBMM Kültür Sanat Yayın Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Pakdil ol
mak üzere Bursa Milletvekilleri, Valiliği ve Belediye Başkanlığı olmak üzere 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Uygarlıkların beşiği Anadolu’da bundan 88 yıl önce milletimizin 
önünde yepyeni ufuklar açan bir özgürlük destanı yazılmıştır. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk önderliğindeki bu mücadelede yokluklar içinden yepyeni 
bir devlet ve Cumhuriyet parıltılar saçarak doğdu.

Bağımsızlık Mücadelemiz Milli İradeye Dayanır
Savaş, acı ve imkânsızlıklar içerisinde gerçekleştirilen bağımsızlık mü

cadelemizin en dikkat çekici yanı hiç kuşkusuz milli iradeye dayanması ol
muştur.



il Milli Mücadeleyle ortaya çıkan ulusal egemenlik şuuru sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni 
I V I  kuran büyük milletimiz, yine bu bilinç ve güçle sonsuza kadar var olacaktır. Büyük 
Atatürk'ün yaktığı milli egemenlik meşalesi daima yanacak, hepimize yol gösterecek ve 
demokrasi yolunda ilerleyen ülkelere örnek olacaktır.

Milletimizin kaygılarını umuda dönüştüren bu direnişi yürüten kahra
manlar, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan ancak milli iradenin reh
berliğinde kurtulabileceğine yürekten inanmışlardı. Büyük Önder Mustafa 
Kemal Paşa, Milli Mücadeleyi başlatmak için daha ilk adımını Samsuna 
attığında bağımsızlığa ulaşmanın yolunun milli iradeye dayalı bir Meclis 
oluşturmaktan geçtiğini çok iyi biliyordu.

İşte bu nedenle milletimizin bağrından çıkan kahramanlar, önce Er
zurum ve Sivas kongreleriyle Anadolu’da filizlenen direniş hareketlerini 
adım adım örgütlediler. Ardından Meclisimizin temellerini attılar. Büyük 
Ö nderin çağrısıyla yapılan seçimler sonucunda bağımsızlık mücadelesinde 
alman kararlara halkın geniş katılımı sağlanmış oldu.

Devlet bile kurulmadan halkın kendi iradesiyle seçtiği milletvekil
lerinin katılımıyla açılan Gazi Meclisimiz, mücadelenin beyni ve harekat 
merkezi olmuştur. Tüm farklılıklarına rağmen vatan için kenetlenen ve bir 
gün cephede çarpışan bir başka gün Meclis kürsüsünde konuşan kahraman 
milletvekilleri, top sesleri Ankara yakınlarından duyulduğunda bile çalış
malarını kesintisiz sürdürmüştür.

Memleketin alın yazısını elinde tutan Meclisimiz, bağımsızlık müca
delesini örgütleyerek tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin kendi 
yeniden külleri üzerinde yeniden dirilişini sağlamıştır. Kuşkusuz böylesine 
bir ortamda Meclisin açılması, mücadeleyi yürüten kahramanların milli 
egemenliğe olan inançlarının ve demokrasi anlayışlarının ne kadar ileri dü
zeyde olduğunun en açık göstergesidir.

O zor ve çetin günlerde ortak bir bilinçle milletimizi tek yürek hali
ne getiren Meclisimiz, zaferin kazanılmasının ardından da ülkemizin ihti
yaç olan atılımları ve reformları hızla gerçekleştirmiştir. Meclisimiz, genç 
Türkiye Cumhuriyetinin dünya milletler camiası içerisindeki onurlu yerini 
almasını sağlamıştır. Dünyada ilk ve tek kurtarıcı ve kurucu parlamento 
niteliğine sahip olan Meclisimizle ne kadar övünsek azdır.

Meclisimizi kuranlara çok şeyler borçluyuz. Bugünümüz ve yarınımız 
onların armağanı ve bize emanetidir. Bugün eğer bu topraklar üzerinde öz
gürce yaşıyorsak, Cumhuriyeti kurmuş ve O’nu demokrasi ile taçlandırarak 
yaşatıyor ve dünya durdukça da yaşatacak bir inanç ve kararlılığa sahipsek, 
bu onların fedakârlıkları sayesindedir.

Buradan bize özgür ve bağımsız bir vatan bırakan o kahramanları ve 
vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyo
rum. Atatürk milli iradeyi ve onu temsil eden Meclisi her şeyin üstünde 
tutmuştur.



Egemenliğin Tek Kaynağı ve Sahibi Millet...
Meclisimizi “En büyük eserim” sözleriyle öven Atatürk, egemenli

ğin tek kaynağının ve sahibinin millet olduğunu defalarca vurgulamıştır. 
Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü sadece Meclis du
varlarını süsleyen bir yazı değil, milletimizin vicdanlarını aydınlatan bir 
ışık, meşale ve rehberdir.

Bu söz bu özelliğini bugün de korumaktadır. Bizi çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaştıracak, dünyada lider yapacak hedeflere bu rehber eşliğinde 
ulaşacağız. Yapmanız gereken Cumhuriyetin ideallerine, aklın, bilimin ve 
çağın gereklerine sıkı sıkıya sarılarak çalışma ama çok çalışmaktır.

Yapmamız Gereken Demokrasimizi Geliştirmek ve 
Daha da Kökleştirmektir
Bu konuda siyasetçisinden işadamına, işçisinden mühendisine, öğre

tim üyelerinden gençlerine kadar toplumun her kesimine büyük görevler 
düşmektedir.

Bu ülkenin hangi şartlar içinde kurulduğunu ve bizlere emanet edildi
ğini çok iyi bilmek durumundayız.

Milli Mücadeleyle ortaya çıkan ulusal egemenlik şuuru sayesinde Tür
kiye Cumhuriyetini kuran büyük milletimiz, yine bu bilinç ve güçle sonsu
za kadar var olacaktır.

Büyük Atatürk’ün yaktığı milli egemenlik meşalesi daima yanacak, 
hepimize yol gösterecek ve demokrasi yolunda ilerleyen ülkelere örnek ola
caktır. Bizlerde kurucu iradeden aldığımız ilham ve güçle Cumhuriyetimi
zin ve demokrasimizin değerlerini yüceltme konusunda kararlılıkla çalış
maya devam edeceğiz.



"Yeni Kamu Maliye Sistemi Çerçevesinde 
Parlamentonun Gözetim Fonksiyonu ve Yüksek 
Denetim" Sempozyumu /  Ankara
115.04.2009)

f ideki kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan alanlarda en doğru 
planlamanın yapılması geçmişten beri insanoğlunun önemli sorunlarından biri olma 

özelliğini korumaktadır. Halkların kamu kaynaklarını denetleme ihtiyacı, tarihi süreç 
içerisinde parlamentoların doğuşuna yardımcı olmuş ve ilk yasama yetkileri bu alanda 
kullanılmıştır.

Bütçe Hakkı
Demokrasimizin gelişmesi ve parlamentomuzun güçlenmesi bakımın

dan büyük önem taşıyan böylesine anlamlı uluslararası sempozyumda sîz
lerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Alanlarında 
uzman seçkin konukların katıldığı sempozyumda iki gün boyunca, kamu 
mali yönetim sistemi çerçevesinde parlamentonun gözetim fonksiyonu ve 
yüksek denetim konuları çeşitli açılardan ele alınacaktır.

Sempozyum kapsamında yapılacak oturumlardan çıkacak görüşlerin 
parlamentomuzun denetim alanındaki çalışmalarına yeni ufuklar açaca
ğına inanıyorum. Meclisimizin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma 
katılan tüm değerli konuklara “hoş geldiniz” diyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum.

Eldeki kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, ihtiyaç duyulan 
alanlarda en doğru planlamanın yapılması geçmişten beri insanoğlunun 
önemli sorunlarından biri olma özelliğini korumaktadır.

Halkların kamu kaynaklarını denetleme ihtiyacı, tarihi süreç içerisin
de parlamentoların doğuşuna yardımcı olmuş ve ilk yasama yetkileri bu 
alanda kullanılmıştır. “Bütçe hakkı” olarak kavramlaşan bu gelişme, temsili 
demokrasinin kökleşmesine büyük katkılar sağlamıştır. Bugün evrensel bir 
demokrasi kurumu olarak benimsenen bütçe hakkı, parlamentoların bütçe
yi onay ve denetim yetkilerini ifade etmektedir.

Parlamentonun yetkilerinin merkezinde yer alan bütçe hakkıyla bütün 
olarak ekonomi ve mali sistem arasında da çok güçlü bir etkileşim ve ba
ğımlılık söz konusudur.

Anayasalarda yer alan bütçe hakkı, parlamentoya vatandaşlar adına 
gelir toplama ve bu gelirleri belirli alanlara ve amaçlara tahsis etme yetkisini 
vermektedir. Bu hakkın kullanılması kamu mali yönetim sisteminin belir
lenen usullere uygun şekilde denetlenmesi sorumluluğunu da beraberinde 
getirmiştir.



Hesap Verme Sorumluluğu
Yürütme organlarının mali yetkilerinin ve uygulamalarının parla

mentolar tarafından denetlenmesi, demokrasinin gelişimi bakımından çok 
önemli bir kazanım olmuştur. Yaşanan ekonomik kriz dönemleri de kamu 
maliye sisteminde etkin parlamenter denetimin önemini daha da net bir 
şekilde ortaya koymaktadır.

l/am u Mali Sistemi içerisinde parlamenter denetime büyük önem veren Meclisimiz, bu 
A alanda önemli bazı düzenlemeleri de hayata geçirmiştir. Sayıştay denetiminin kap
samı, yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kanunla daha genişletilmiş harcama sonrası "yüksek 

denetim"yeniden düzenlenmiştir.
Kamu mali yönetim alanında zaman içinde yaşanan değişimler, hesap 

verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda bütçe hakkını 
güçlendiren ve geliştiren yeni yaklaşımları gündeme getirmiştir.

Parlamentolar, kamu kaynaklarının etkili, verimli, ekonomik bir şekil
de oluşturulması ve kullanılması konusunda yüksek denetim fonksiyonunu 
Sayıştaylar aracılığıyla yerine getirmektedir.

Performans Denetimi
Gelişen demokratik süreç içerisinde Sayıştaylar, klasik denetim fonk

siyonlarının yanı sıra performans denetimi gibi çağdaş teknikleri de kullan
maya başlamıştır. Bu çerçevede yeni kamu mali yönetim anlayışı doğrultu
sunda parlamenter denetimin niteliği ve etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla 
yapılan çalışmalar büyük önem kazanmıştır.

Yaklaşık 150 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Sayıştayı, kamu 
kaynakları üzerindeki denetim yetkisini Meclisimiz adına kullanmaktadır.
Sayıştay, Cumhuriyet tarihimiz boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütçe hakkının kullanımına ve denetim görevini yerine getirmesine başarılı 
çalışmalarla katkılar sunmuş çok önemli bir anayasal kuruluşumuzdur.

Bu sempozyumda, kamu mali denetimi konusunda vazgeçilmez bir 
yere sahip olan Sayıştay’la ilgili yapılacak değerlendirmelerin de parlamen
tomuzun denetim fonsiyonunun güçlendirilmesine yardımcı olacağı kana
atindeyim.

Kamu Mali Sistemi içerisinde parlamenter denetime büyük önem ve
ren Meclisimiz, bu alanda önemli bazı düzenlemeleri de hayata geçirmiştir.
Sayıştay denetiminin kapsamı, yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kanunla daha 
genişletilmiş harcama sonrası “yüksek denetim” yeniden düzenlenmiştir.

2003 yılında yapılan bütçe reformu, kamu mali yönetimi ve kontrol 
sistemimizde kapsamlı bir değişimi gerçekleştirmiştir. Bütçe sürecinde 
yeni bir dizi norm kamu mali sitemimize kazandırılmıştır. Bütçe denetimi 
açısından temel değişiklik; artık yüksek denetimin, bütçenin sadece mali 
işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığının tespiti ile sınırlı kalmaması 
konusunda olmuştur. Artık Sayıştaydan, kamu kurumlarının kaynaklarını 
etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanıp kullanmadıklarının belirlen-



mesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans kriterleri çerçevesinde 
değerlendirilmesi de beklenmektedir. Böylece, Sayıştay tarafından Mecli
simize sunulacak raporlarla kamu kaynaklarının kullanımı ve elde etme 
süreçlerinin daha etkin bir şekilde denetleme ve değerlendirme imkânı 
sağlanmıştır.

Parlamentonun Mali Denetim ETkinliği Genişletilmeli
Bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mali 

denetim gücünü artıracak çok önemli bir İçtüzük değişikliğine ilişkin ka
nun teklifi tarafımdan hazırlanmıştır.

Anayasa Komisyonunca kabul edilerek Genel Kurul gündemine gelen 
kanun teklifiyle, Parlamentomuzun mali denetim alanındaki etkinliğinin 
önemli ölçüde genişletilmesi hedeflenmektedir. Teklifimiz, kamu idareleri
nin kendilerine bütçe ile verilen kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kul
lanıp kullanmadıklarını denetlemek amacı ile Bütçe ve Kesin Hesap Kanun 
Tasarıları yanında; mali nitelikli doküman ve raporların da Parlamentomu
za sunularak değerlendirilmesini öngörmektedir.

Meclisimizin denetim gücünü artıracak bu düzenlemeyle Plan ve Büt
çe Komisyonu bünyesinde daimi olarak görev yapacak ve siyasi kuvvet ora
nına göre belirlenecek; -Bütçe Alt Komisyonu-Kesin Hesap Alt Komisyonu 
kurulması öngörülmektedir. Yine aynı konuyla ilgili Meclisimizde temsil 
edilen dört siyasi partimizin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İçtüzük 
Uzlaşma Komisyonu da hazırladığı taslakta bu değişikliklere yer vermiştir.

Yapılacak düzenlemeyle oluşturulacak Kesin Hesap Alt Komisyonunun 
yakın işbirliği halinde çalışacağı kurum Sayıştay olacaktır. Böylece Sayıştay 
raporları ihtisaslaşmış bir zeminde teknik inceleme ve değerlendirmeye 
tabi tutulabilecektir. Sayıştay’ın da bu değişim sürecine en iyi şekilde uyum 
sağlayacağına inanıyorum. Çağdaş parlamenter demokrasilerde yaşanan 
gelişmeleri yakından takip eden Meclisimiz tarafından yapılan bu çalışma
ların hayata geçeceğini umuyoruz.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Kaynakların daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesinin, 

kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesinin 
en etkili yolu denetim süreçlerinde parlamentoların etkinliğinin artırılma
sından geçmektedir. Bu nedenle Meclisimizin daha etkin bir denetim ger
çekleştirmesi yolunda yapılan çalışmalara ışık tutan böylesine anlamlı ve 
seçkin toplantıları takdirle karşılıyorum.

Kamu mali yönetim siteminin parlamenter denetimi konusunda iler
lemeler kaydetmiş ülkelerin deneyimlerinden yararlanılması bakımından 
da bu sempozyumun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Sempozyuma katılan milletvekillerimize, Sayıştayın Değerli Başkan 
ve üyelerine, Dünya Bankasının temsilcilerine, yerli ve yabacı konuklara 
ve tüm değerli davetlilere teşekkür ediyorum. Zamanlaması ve içeriği iti
barıyla son derece iyi hazırlanmış bu uluslararası sempozyumun başarılı 
geçeceğini umuyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Sait Açba 
başta olmak üzere sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik 
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.



Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar 
Uluslararası Sempozyumu

(29.04.2009)

lyinyamızın geleceğini şekillendirecek çocuklarımızın daha mutlu yarınlara ulaşmaları 
U iç in  düzenlenen, uluslararası nitelikteki bu sempozyum, Meclisimizin himayesine 
alınarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında her yıl düzenlenmesi 
geleneksel hale getirilmiştir.

Çocukların Toplumlar için Önemi
Hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen dünyada ülkelerin en 

büyük zenginliği ve güç kaynağı hiç kuşku yok ki, yetişmekte olan kuşak
lardır. Toplumlar çocuklarının iyi eğitimli, sevgi, şefkat ve güven içerisinde 
büyümelerini istemektedirler.

Dünyamızın umudu ve geleceği olan çocuklara, çağdaş yaşam olanak
ları sunmak ve bu yönde yetişmelerini sağlamak, tüm insanlığın işbirliği
ni gerektiren bir konudur. Çocuklarımızı ne kadar iyi eğitebilir, tehlike ve 
risklere karşı koruyabilirsek geleceğimizi de o kadar sağlam temeller üzeri
ne kurma imkânı buluruz.

Çocuklarımızın bilgileri, hayalleri, ilgileri gelecek dünyamızı sorun
lardan arınmış hale getirecektir. Sevgiyi temsil eden, yaşamı her yönüyle 
güzelleştiren çocuklara, tüm haklarının korunduğu, suçtan uzak yaşanabi
lir bir dünyanın bırakılması, insanlığın, bizim ortak sorumluluğudur.

Geleceğimizi yakından ilgilendiren bu alanda yapılan çalışmalara her 
zaman değer veriyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle böylesine 
önem taşıyan risk altındaki çocuklarla ilgili uluslararası bu etkinliğe de 
TBMM olarak destek verdik.

Çocuklarla ilgili çalışmalar bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. 
Meclisimizin kuruluş günü olan 23 Nisan, devletimizin kurucusu, ilk Mec
lis Başkanımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ço
cuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Çocuklarına bayram armağan 
eden, hem de çok önemli bir günü armağan eden tek ülke olan Türkiye, 
her yıl dünya çocuklarına kollarını açarak, onların bu coşku ve mutluluğu 
paylaşmalarına imkan tanımaktadır.

Çocuklarımız ülkemize gelen konuklarını en iyi biçimde ağırlamakta, 
onlarla bilgi ve kültür alışverişinde bulunarak köklü dostluklar kurmakta
dır. Böylece evrensel bir bayrama dönüşen 23 Nisan da ülkemizde buluşan 
dünya çocukları, kendi aralarında sevgi ve dostluk köprüleri kurarak insan
lık barışına önemli katkılar sağlamaktadır.

Risk altındaki çocukların konu edildiği bu sempozyum, 23 Nisan Ulu
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ayrı bir anlam ve önem 
kazandırmıştır. Bilimsel yönü ağır basan bu etkinlik, 23 Nisan coşkumu
zu ve geleceğe olan güvenimizi daha da artırmıştır. Dünyamızın geleceğini 
şekillendirecek çocuklarımızın daha mutlu yarınlara ulaşmaları için dü-



zenlenen, uluslararası nitelikteki bu sempozyum, Meclisimizin himayesine 
alınarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında her yıl 
düzenlenmesi geleneksel hale getirilmiştir. Bunu ülkemiz ve dünya çocuk
ları adına çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

• •
1 İlkemizin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunların başında gelen risk 
U altındaki çocukların durumuyla hep birlikte yüzleşmemiz ve çözüm çareleri beraber 
üretmemiz gerekmektedir. Böylesine hayati sorunlara sadece yasal düzenlemelerle ya da 
polisiye önlemlerle çözüm bulmak kolay değildir.

Çocuk Çocukluğunu Yaşamalı
Risk altındaki çocuklar tanımlaması, sokak çocukları, suça itilen ço

cuklar, çalışan çocuklar ve istismara maruz kalan çocuklar gibi çok geniş 
yelpazeyi içermektedir.

Gerek toplumun her kesimini etkilemesi, gerekse de bir toplumdan 
diğerine sınır tanımaz yaygınlığı nedeniyle, risk altındaki çocukların duru
mu çağımızın en öncelikli sorunlarının başında gelmektedir. Bu durumda 
olan çocukların ortak özelliği bulundukları yaşın gerektirdiği hayatı yaşa- 
yamamaları ve aile ortamının sağladığı sevgi, güven, dayanışma ve diğer 
değerlerden yoksun kalmaları tehlikesidir.

Risk altındaki çocuklar, okulda, oyunda veya ailesinin yanında olma
sı gerekirken sokakta, çalışma hayatında ya da suç örgütlerinin elinde her 
türlü tehlikeye maruz ortamlarda bulunmaktadır. Çocuğun çocukluğunu 
yaşayamaması, aileden, okuldan kopması, kötü alışkanlıklara ve suça doğru 
yönlenmesi en önemli toplumsal sorunlarımızın başında gelmektedir.

Çocuklarımıza sahip çıkmak ve onları tüm risklere karşı korumak her 
şeyden önce insani ve vicdani bir görevdir. Biz toplum olarak çocuklarına 
önem veren, çocuklarını çok seven ve onların üzerine titreyen bir milletiz. 
Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir. 18 yaş grubunda 26 milyon gencimiz 
ülke nüfusumuzun yüzde 34 Hine tekabül etmektedir. Çocuk hakları konu
sunda sürekli ilerlemeler kaydediyoruz. Ancak bunların yeterli olmadığını 
biliyoruz.

Çocuklarımıza Özen Göstermeliyiz...
Çocuklara karşı şiddet, istismar gibi suçlarda maalesef giderek art

maktadır. Çocuk suçluluğu ve mağdur çocuk sayısı hiç de küçümsenme
yecek düzeylerdedir. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası ile; - 
Çocukların cinsel istismarı, - Çocuklara yönelik şiddet, - Çocukların suçta 
kullanılması, - Çocuk suçlulukla ilgili tedbirler ve rehabilitasyon, - Çocuk 
haklan konularında reform niteliğinde düzenlemeler hayata geçirilmesine 
rağmen uygulamalarda eksiklikler olduğunu kabul etmeliyiz.

Çocuklarımızı suçlardan toplum olarak korumaya özen göstermeliyiz. 
Aile içi şiddete maruz kalmış, sokaklarda yaşayan çocuklarımızın hali vic
danları yaralamaktadır, özellikle büyükşehirlerimizin korkulu rüyası olan 
kapkaç ve hırsızlık vakalarına çocuklar karıştırılmakta ve maalesef onlara



suç işletilmektedir. Başta terör olmak üzere çok sayıda suçta çocuklarımızın 
kullanıldığına tanık oluyoruz.

Yapılan istatistiklerde uyuşturucu kullanımının gençler arasında yüz
de 75 oranında arttığını görmekteyiz. Anne ve babalarını hunharca katle
den gençlerimizin varlığına üzülerek şahit oluyoruz. Böylesine ciddi sosyal 
sorunlarla karşı karşıyayız.

TBMM, çocuk haklarının geliştirilmesi yönünde yaptığı çalışmaları kurumsal bir yapıya 
I  kavuşturarak Çocuk Hakları izleme Komitesi oluşturmuştur. Bu amaçla siyasi parti 

gruplarından temsilcilerin yer aldığı Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin çalışmaları çocuk 
hakları konusunda yol gösterici olacağı kanaatindeyim.

Çocuklarımıza Özen Göstermeliyiz...
Ülkemizin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunların 

başında gelen risk altındaki çocukların durumuyla hep birlikte yüzleşme
miz ve çözüm çareleri beraber üretmemiz gerekmektedir. Böylesine hayati 
sorunlara sadece yasal düzenlemelerle ya da polisiye önlemlerle çözüm bul
mak kolay değildir.

Çocuklara yönelik suçlar sadece parlamentoların yapacağı yasal dü
zenlemelerle hayatımızdan çıkmayacak kadar çok yönlüdür. Yaşanan bu so
runlar karşısında yasal düzenlemelerin yanı sıra sosyal politikalar üretmeyi 
ve bunu topluma yaymayı sorunun çözümü için çok önemli görmekteyiz.
Bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek için öncelikle toplumun en te
mel taşı olan aileden başlayarak herkesin elbirliğiyle ortak bir anlayışla çaba 
göstermesi gerekmektedir.

Sağlıklı bireyler yetiştirebilmemiz için sağlıklı ailelerin olması kaçınıl
mazdır. Çocukların yaşadığı tüm sorunların aşılmasında aile içerisindeki 
sevgi bağlarının güçlü olması hayati önem taşımaktadır. Toplumun aynası 
olan ailenin dışında kamu kurumlan başta olmak üzere eğitimcilere, sivil 
toplum örgütlerine ve toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşmek
tedir. Bu sorunların aşılmasında görsel ve yazılı medyanın sorumluluğu da 
gerçekten büyüktür.

Reyting kaygısıyla şiddeti özendiren yayınların çocuklarımıza verdiği 
tahribatı herkesin çok iyi görmesi ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket 
etmesi gerektiği kanaatindeyim. Teknolojinin sınır tanımaz bir hızda iler
lediği günümüzde çocuklarımızı çağın sunduğu bu imkânlardan en güzel 
şekilde faydalanan, ancak tehlikelerine karşı duyarlı bir hale getirmeliyiz.
Geleceğin devlet adamları, öğretmenleri, doktorları, hukukçuları, mühen
disleri olacak çocuklarımızı; şiddetten, zararlı alışkanlıklardan ve bütün kö
tülüklerden korumalıyız.

Geleceğimizi inşa edecek en kıymetli hâzinelerimiz olan çocuklarımızı 
suçun ve kötülüklerin karanlık ellerine bırakamayız. Bu konuda toplumsal 
ve küresel dayanışmaya ve seferberliğe bizim ve tüm insanlığın ihtiyacı var.



Çocuklarımızın Yanında Olmalıyız...

Toplumsal sorunlarımızın çözümünde son derece hassas olan Türki
ye Büyük Millet Meclisimiz, her zaman çocuklarımızın yanında olmuştur, 
bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Geleceğimizin aydınlık parıltıları olan sevgili çocuklarımızın suça 
itilmemesi ve istismar edilmemeleri için her türlü desteği vermeye hazırız. 
Yaptığımız yasal çalışmaların yanı sıra kurduğumuz araştırma komisyonla
rıyla da bu önemli sorunların çözümü için çaba sarf ediyoruz. Bu konuda 
attığımız yeni ve önemli bir adımı da sizinle paylaşmak istiyorum.

TBM M , çocuk haklarının geliştirilmesi yönünde yaptığı çalışmaları 
kurumsal bir yapıya kavuşturarak Çocuk Hakları İzleme Komitesi oluştur
muştur. Bu amaçla siyasi parti gruplarından temsilcilerin yer aldığı Çocuk 
Hakları İzleme Komitesinin çalışmaları çocuk hakları konusunda yol gös
terici olacağı kanaatindeyim.

Değerli bilim adamlarımızın, risk altındaki çocuklarla ilgili çözüm 
amaçlı projeler ve uygulamalar geliştirilmesi adına bilgilerini bizimle pay
laşmalarına zemin hazırlaması bakımından bu organizasyon ayrı bir öneme 
sahiptir. Bu sempozyumun, çocuklarımızın acil ve ertelenemez sorunları
nın tespiti, analizi ve çözümlenmesi bakımından ortaya konulan ulusal ve 
uluslararası çalışmalara ışık tutacağına yürekten inanıyorum.

Dünya çocuklarının sorunlarının çözümüne ve daha mutlu bir dün
yanın oluşturulmasına önemli katkıda bulunacağını düşündüğüm bu sem
pozyumun, önümüzdeki yıllarda daha çok ülkenin dahil olduğu bir plat
form niteliği kazanması da temel hedefimiz olmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin himayesinde gerçekleştirilen bu 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Emniyet Genel Müdürlü
ğümüz ve UNICEF olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyo
rum. Hedefimiz çocuklarımızın, çocukluklarını yaşayabilecekleri ortamları 
oluşturarak, ülkelerimizi ve dünyamızı emanet edebileceğimiz insanlar ola
rak yetişmelerini sağlamaktır.



Gaziantep'e İstiklal Madalyası Teslim Töreni /  
Gaziantep
(06.06.2008)

f a z i  unvanı olan 3 kişi ve kurum vardır. Birincisi, ülkemizin kurucusu büyük önder Mus- 
vJ tafa Kemal Atatürk, İkincisi TBMM, üçüncüsü de Gaziantep'tir. Bu madalya, yokluklar 
içerisinde aziz canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ateşini yakan şehitlerimiz ve gazileri
mizin hatıralarına Meclisimizin bir armağanıdır.

Gazi Unvanı Alan 3 Kişi ve Kurum Var

Saygıdeğer Gaziantepliler; bu mutlu ve anlamlı günde sizlerle birlik
te olmaktan, bu şehrin tarihteki kahramanlıklarının belgesi olan İstiklal 
Madalyasının teslim edilmesi nedeniyle düzenlenen törende sizlerle bir 
arada bulunmaktan büyük sevinç duyuyorum. 1925 yılından beri bekledi
ğiniz İstiklal Madalyasına bu törenle kavuşuyorsunuz. Bu, aslında geç kal
mış bir borcun ifasıdır.

Yüce Meclisimiz, 7 Şubat 2008 tarihinde çıkardığı 5734 Sayılı Kanunla 
bağımsızlık mücadelemizde gösterdiği kahramanlıkla “Gazi” unvanını alan 
ilimize, İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmıştır. “Gazi unvanı olan 3 
kişi ve kurum vardır. Birincisi, ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk, İkincisi TBM M , üçüncüsü de Gaziantep’tir.

Bu madalya, yokluklar içerisinde aziz canlarını ortaya koyarak bağım
sızlık ateşini yakan şehitlerimiz ve gazilerimizin hatıralarına Meclisimizin 
bir armağanıdır. O kahramanları bu vesileyle rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum. Başta Gaziantep Milletvekilleri olmak üzere, bu kanunun çıkm a
sında tüm emeği geçen herkes teşekkür ediyorum.

Gaziantep Direniş Destanı İle İlham Kaynağı Olmuştur

İstiklal Madalyasının önemini daha iyi kavramak için o günleri hatır
lamakta yarar vardır. Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mü
cadele ateşini yakan, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir 
direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır.

Yıllar önce Şahin Bey, Fedai Mehmet, Şehit Kamil, Aslan Bey gibi kah
ramanların bize yaşattığı o büyük direniş destanı bir ulusun kurtuluşunun 
da ilham kaynağı olmuştur. Tam 11 ay bu şehrin sokaklarında bir ulusun 
kahraman evlatları canlarını vererek direndiler. 11 ay açlık, yokluk ve baş
larına yağan 70 bin mermi, bu kahraman insanların direnişini bir an bile 
kıramadı. Bu kahramanlar hiçbir yerden yardım görmedi.

Sadece onlara inançları ve vatan sevgisi yardım etti. Bu topraklara dü
şen 6 bin şehidin kanı sadece bu şehirde değil, bütün ülkede özgürlük ate-



şini yaktı. Bu yüzden bu şehrin, bu halkın milletimizin tarih yolculuğunda 
çok özel ve güzel bir yeri vardır.

Bir daha asla bu şehrin kahramanlığının unutulmamasını sağlayacak 
olan payeyi veren kurum da, bugün başkanı olmaktan büyük gurur duydu
ğum Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Destansı Antep savunması ve milli 
mücadeleyi ateşleyen cesaretinden dolayı TBMM, 8 Şubat 1921 tarihinde 
bu şehre “Gazi” unvanı vererek bu şehrin ismini ve kahramanlığını ölüm- 
süzleştirmiştir.

Gazi Meclis İstiklal Madalyası ile Vefasını Gösteriyor

Şimdi de Yüce Meclisimiz, bu kahramanlara vefasını İstiklal Madalyası 
vererek göstermektedir. Bu unvanları veren yüce Meclisin Başkanı olarak 
sizin aranızda bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum. Yüce Meclis, 
tarih yolculuğumuzdaki o en parlak zaferleri hazırlayan, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde milletiyle bütünleşen bir kurumdur.

Gazi Meclisimiz, o tarihlerde bir yandan var olma mücadelemiz Kur
tuluş Savaşını yönetirken, aynı zaman da yıkılmış bir büyük imparatorlu
ğun küllerinden yeni bir devlet kurma savaşı da veriyordu. Çok şükür ki, 
yıllar süren ve bir çok cephede devam eden savaşlar kazanılmış ve bugün 
bağımsız ve güçlü bir devlete sahip olduk.

Dünyanın hiçbir yerinde; hem bağımsızlık mücadelesini veren, bu 
mücadeleyi örgütleyen ve devletini kuran hem de büyük bir kalkınma ha
reketi başlatan bir başka Meclis yoktur. Bu yüzden yüce Meclisimizle ne 
kadar övünsek azdır. O özgürlük sevdalısı kahramanların başlattıkları şanlı 
yürüyüş, büyük bir azim ve kararlılıkla hala devam etmektedir.

Q u  güzel şehir, tarihin içinde bir altın gibi parlayan kahramanlığının yanı sıra kendi 
D ayakları üzerinde duran bir şehir olduğu için de gurur duyulacak bir yerdir. Gaziantep 
bugün Türkiye'nin en gelişmiş, en önde şehirlerinden biri durumuna gelmiştir.

Yaşadığımız 0 Günleri Asla Unutmamalıyız

Bizi biz yapan, bu milleti büyük yapan, bu ülkeyi güçlü yapan şey de 
işte bu fedakarlıktır. Bu toprakların nasıl kazanıldığını, özgürlük ve bağım
sızlığımızın hangi şartlarda korunduğunu asla unutmamalıyız.

Eğer o kahramanlar olmasaydı bugün biz burada olamayacaktık. Böyle 
bir vatanın sahibi olarak onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Kahraman 
bir milletin çocukları olarak tarihimize, şehitlerimize, gazilerimize sahip 
çıkmalıyız. Bize düşen; yöneticilere ve vatandaşlara düşen, bu adı bilin
meyen kahramanların hatırasını yaşatarak, yeni kuşaklara aktarmaktır. Bu 
fedakârlıkları, cesareti, ulvi davranışları en iyi şekilde çocuklarımıza aktar
malıyız.

Bunları tüm halkımıza ulaştırarak dersler alarak vatanlarına daha çok 
sahip çıkmalarını sağlamalıyız.



Gaziantep, Ekonomiye Katkısı ile de Örnek Teşkil Ediyor

Bu güzel şehir, tarihin içinde bir altın gibi parlayan kahramanlığının 
yanı sıra kendi ayakları üzerinde duran bir şehir olduğu için de gurur du
yulacak bir yerdir. Gaziantep bugün Türkiye’nin en gelişmiş, en önde şehir
lerinden biri durumuna gelmiştir.

Ticarette, sanayide, imalatta Gaziantep, Türkiye’nin parmakla gös
terilen illerinden biri olmuştur. Buram buram tarih kokan bu güzel şehir, 
Anadolu girişimcilerinin doğduğu yerdir. Evler dahi birer imalathaneye 
dönüşmüştür. Burada üretim vardır, emek vardır, çalışkanlık vardır, birlik 
ve beraberlik vardır, refah ve mutluluk vardır. Modern fabrikaları, organize 
sanayi bölgeleri ve tarımsal faaliyetleri ile Gaziantep adeta yeniden bir milli 
mücadele vermektedir. Herkes Türk ekonomisine nasıl katkıda bulunacağı
nı düşünüyor. Gaziantep Türkiye’ye güç veriyor, moral veriyor, azim veri
yor. Bu nedenle milletvekillerimizi, valimizi, belediye başkanlarımızı ve siz 
değerli vatandaşlarımızı kutluyorum.

İstiklal Madalyasını Gaziantep’e vermekten gurur duyuyorum. Yıllar 
sonra verdiğimiz bu madalya ile o kahramanlara vefa borcumuzu ödeme
nin huzurunu yaşıyoruz.



'TBMM Üstün Hizmet Ödülü'Töreni /  Ankara
(10.07.200S)

H u  ödülü almaya hak kazananlar; karşılıksız yardım yapan, kişisel hiçbir çıkarı düşün- 
D meden sadece destek olmayı ve ülkesinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı 
sağlamayı kendilerine ilke edinmiş olan insanlardır. H H H İ İ H İ H H I H

Türk Milletini Durdurmaya Hiçbir Güç Yetmez
Hepimizi üzen ve İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu önünde meyda- 

na gelen hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ai
lelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. 
Bilinmelidir ki bu ve buna benzer, Türk milletinin birliğini, bütünlüğünü, 
huzurunu, kalkınma heyecanını örselemeye, durdurmaya hiçbir güç yet
mez, yetmeyecektir.

Her şart altında Türkiye, kendisine hedef olarak koyduğu istikamette, 
modernleşme, çağdaşlaşma, kalkınma yolunda; heyecanından, azminden, 
kararlılığından zerrece kaybetmeden yoluna devam edecektir. Bugün bizim 
için son derece anlamlı bir etkinlik için buradayız.

Ülkemizin çeşitli illerinde milletine ve şehrine hizmet etmiş 74 kişi 
ve kuruma TBMM Üstün Hizmet Ödülü veriyoruz. Bu ödülü almaya hak 
kazananlar; karşılıksız yardım yapan, kişisel hiçbir çıkarı düşünmeden sa
dece destek olmayı ve ülkesinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı 
sağlamayı kendilerine ilke edinmiş olan insanlardır.

Yardımlarınızla Ülke Kalkınmasına Katkı Yapıyorsunuz
Aziz Atatürk’ün en büyük amacı, yokluklar içerisinde azim ve kararlı

lıkla kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş ve gelişmiş demokratik ül
keler topluluğu içinde hak ettiği yerini almasıydı. Hepimiz bu büyük hedef 
için çabalıyoruz.

Sizler ülkemizin bu büyük hedeflere ulaşmasında, en büyük güç kay- 
nağımızsınız. Türkiye’nin daha mudu, daha kalkınmış ve lider bir ülke 
özlemini gerçeğe dönüştürmek için bilgisini, birikimini, yeteneğini, yaratı
cılığını, heyecanını kullanarak çalışan sizlere Türk Milleti adına gönül bor
cumuzu sunmak istiyorum.

Kurtuluş Savaşımızı yöneten Gazi Meclisimiz, Üstün Hizmet Ödülü 
ile Türkiye için çaba gösterenleri desteklemeyi, onurlandırmayı ve sonraki 
kuşakları yüreklendirmeyi hedeflemektedir.

Sizin gibi yürekli insanlarımız ve kuruluşlarımız sayesinde gelecekten 
çok ümidiyiz.

Biliyoruz ki sizler, veren elin alan elden daha hayırlı olduğunu bilen
lerdensiniz. Biliyoruz ki siz, Türkiye’de ve dünyada eğitimin, iyiliğin, güzel-



liğin, yoksullukla savaşın da öncülüğünü yapıyorsunuz. Yine sizler, eğitim 
başta olmak üzere çeşitli alanlarda yaptığınız yatırımlar ve yardımlarla, ka
ranlıkta ışık oluyorsunuz.

lAırtuluş Savaşımızı yöneten Gazi Meclisimiz, Üstün Hizmet Ödülü ile Türkiye için çaba 
A gösterenleri desteklemeyi, onurlandırmayı ve sonraki kuşakları yüreklendirmeyi 
hedeflemektedir. Sizin gibi yürekli insanlarımız ve kuruluşlarımız sayesinde gelecekten çok 
ümitliyiz. Biliyoruz ki sizler, veren elin alan elden daha hayırlı olduğunu bilenlerdensiniz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’de dünyanın en büyük on eko
nomilerinden biri haline gelme hedefine milletçe ulaşacağız. Ben buna bu
gün bir kez daha yürekten inandım. Bu umudu ve heyecanı bize bir kez 
daha verdiğiniz için, beni yeniden umutlandırdığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum.

Toplum Yararına Yapılan Tüm Çalışmaları Takdir Ediyorum

Meclisimizin sosyal duyarlılığını gösteren bu anlamlı törende sevin
ci ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Sevinçliyiz çünkü ülkemize hizmet eden, 
milletimizin sorunlarının çözümü için gönül veren insanlarla beraberiz ve 
onlara ödül vereceğiz.

Hüzünlüyüz çünkü Üstün Hizmet ödülümüzü takdim edeceğimizi 
açıkladığımız Milletvekili, Şair ve Yazar Erdem Bayazıt çok kısa bir süre 
önce aramızdan ayrıldı.

Ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş seçkin bir şairimiz olan Mer
hum Bayazıt’ın kendisine ödülümüzü takdim edememiş olmanın hüznünü 
yaşıyoruz. Buradan bir kez daha eserleriyle derin izler bırakmış olan Mer
hum Bayazıt’a Allah’tan rahmet, başta değerli ailesi olmak üzere tüm edebi
yat dünyasına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, hayır işleyen, yardımda bulu
nan herkese, Meclis Başkanı olarak teşekkür ediyor, toplum yararına yapı
lan tüm çalışmaları takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum.



Prof. Dr. Halil İnalcık'a TBMM Onur Ödülü 
Takdim Töreni/Ankara
(30.07.2008)

lymokrasinin kalbi, millet iradesinin temsil yeri olan 7ürkiye Büyük Millet Meclisi, yap
ış tıkları örnek hizmetlerle ülkemizin çağdaş uygarlık yürüyüşüne katkıda bulunanları 
desteklemeyi ve ödüllendirmeyi kendisini ilke edinmiştir.

Terör, Türkiye'yi Hedeflerinden Vazgeçiremez

Dünyaca ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Sayın Halil İnalcık’a TBMM Onur 
Ödülü takdim edilmesi töreninde siz değerli konuklarımızı Meclisimizde 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Sözlerimin başında, milletimizi derinden yaralayan İstanbul 
Güngören’deki terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir 
kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize baş
sağlığı diliyorum.

Bu saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni edi
yorum. Yaşlı genç, kadın erkek, bebek, çocuk demeden masum insanları 
hedef alan bu terör saldırısı, toplumsal huzurumuzu ve barışımızı bozmayı 
amaçlamaktadır. Ancak Türkiye terör eylemleri nedeniyle hedeflerinden ve 
hayallerinden asla vazgeçmeyecektir. Bu tür saldırılardan hiçbir zaman yıl
mayacaktır.

2005 Yılından Beri TBMM Onur ödülü Vermekteyiz

Meclisimiz bugün, önemli bir törende bir arada olmamızın nedeni 
ömrünü tarihi gerçekleri ortaya çıkarmaya adayan Prof. Dr. Sayın Halil 
İnalcık’a TBM M  Onur ödülünün takdim edilmesidir. Eminim ki; benim 
duyduğum heyecanı sizler de paylaşıyorsunuz.

Demokrasinin kalbi, millet iradesinin temsil yeri olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, yaptıkları örnek hizmetlerle ülkemizin çağdaş uygarlık yü
rüyüşüne katkıda bulunanları desteklemeyi ve ödüllendirmeyi kendisini 
ilke edinmiştir.

Meclisimiz, bu amaçla 2005 yılından beri uluslararası alanda kazan
dıkları üstün başarılarla ülkemizin adını gururla tüm dünyaya duyurarak 
milletimize hizmet edenlere “TBM M Onur ödülü” vermektedir. Meclisi
mizin bu anlamlı ödülü, ilk olarak dünyaca ünlü beyin cerrahımız Prof. 
Dr. Sayın Gazi Yaşargil’e ardından da 2007 yılında Prof. Dr. Sayın İhsan 
Doğramacıya verilmişti.

TBM M  Başkanlık Divanımız bu yılki Onur ödülünü ülkemizin ye
tiştirdiği dünyaca tanınmış tarihçilerimizden biri olan Prof. Dr. Sayın Halil



İnalcık’a verilmesini kararlaştırmıştır. Bu ödül bizim için çok değerli ve an
lamlıdır.

Bu ödül ile milletimize hizmeti arttırmayı ve sahip olduğumuz değer
lerin kıymetini bildiğimizi göstermeyi amaçlamaktayız. Halkımıza hizmet 
eden herkesin, ülkesi için emek sarf eden her bireyin kıymetli olduğunu 
göstermek istiyoruz.Yüce Meclisimiz, bu ödülleri milletimiz adına büyük 
bir gururla vermektedir.

O u ödül bizim için çok değerli ve anlamlıdır. Bu ödül ile milletimize hizmeti arttırmayı 
D ve sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bildiğimizi göstermeyi amaçlamaktayız. 
Halkımıza hizmet eden herkesin, ülkesi için emek sarf eden her bireyin kıymetli olduğunu 

göstermek istiyoruz.

Çağı Yakalamak Tarihi Doğru Okumaktan Geçer

Milletlerin kimliğinin ayrılmaz öğesi olan tarih, geçmişle gelecek ara
sında çok önemli bir köprüdür. Hiç kuşkusuz tarih sadece yaşanan ve ya
zılan olaylar dizisi değil, derslerle dolu, başarı ve başarısızlık hikayeleriyle 
örülü zengin bir hazinedir.

Milletler, tarihlerini ne kadar iyi ve doğru araştırır ve yorumlarlarsa, 
geleceğe de daha emin adımlarla yürür. Şanlı geçmişimizdeki insanlığı ay
dınlatan değerleri ve evrensel mesajları bizlere sunan tarihçilerimize çok 
şey borçluyuz ve müteşekkiriz. Tarihi doğru okumak, yorumlamak, kimi 
olay ve deneyimlerden gerekli dersleri çıkarmak, çağı yakalamanın temel 
şartlarından biridir.

Bu gerçeğin bilincinde olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurmuş olduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin ilk öğrencileri 
arasında yer alan Sayın İnalcık, tarihin doğru öğrenilmesi için hayatı bo
yunca mücadele vermiştir ve vermektedir.

Sayın İnalcık eserleri, tarih bilgisi, akademik üslubu ve derinliğiyle bu 
alanda çok saygın bir yer edinmiştir. Büyük fedakarlıklarla yaptığı eşsiz ça
lışmalar sayesinde, ifade edildiği gibi tarihçilerin kutbu olmayı fazlasıyla 
hak etmektedir. Seçkin bir tarihçi olarak tarihimizin doğru okunmasına, 
yorumlanmasına ve anlaşılmasına çalışmaktadır.

Tarih birikimi ve yetkinliğiyle geleceğimize ışık tutarak çağdaşlık yarı
şında ön saflarda yer almamıza önemli katkı sunmaktadır. Amaç, üniversi
tede ve değişik ortamlarda, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 
tarih bilinciyle yetişmesini sağlamaktadır. Onlara ve bizlere tarihi sevdir
mekte, tarih bilinci konusunda farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

Tarihini Bilmeyen Milletler Yükselemez

Tarih bilincinden yoksun toplumların, kimliklerini koruyarak yük
selmesi, uygarlık ailesinin saygın üyelerinden biri konumuna gelmesinin 
mümkün olamayacağı açıktır. Kurduğu devletler, kazandığı zaferler ve ye-



tiştirdiği liderlerle, dünya tarihinin biçimlenmesinde, uygarlığın gelişme
sinde önemli rol oynayan Türk Milleti, bizlere her zaman gurur duyacağı
mız bir miras bırakmıştır.

Tarihimizin bilimsel yöntemlerle araştırılarak gün ışığına çıkarılması, 
geçmişi iyi kavrayan, bugünü iyi değerlendiren ve geleceği iyi gören bir ta
rih bilincinin oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunacaktır. Sayın İnal
cık, tarihin tozlu raflarında duran olayları en doğru biçimde bizlere anlatan 
bilimsel çalışmaları başarıyla gerçekleştirmektedir.

Ömrünü tarih alanındaki çalışmalara adayan Prof. Dr. Halil İnalcık, 
yüzyılların belgeleri arasında sadece gerçeği insanlığa sunmak için çaba 
gösteren seçkin bir bilim adamımızdır. Tarihin bilinmeyen gerçeklerini ay
dınlığa kavuşturan Sayın Hocamız, titiz çalışmalar sonucunda hazırladığı 
çok sayıda eser, dünya tarihçilerinin referans kaynağı niteliğindedir.

Özellikle tarihimizin en tartışmalı bölümü olan Osmanlı hakkında 
yaptığı çalışmalarla, yanlış bilinen gerçekleri belgelerle aydınlığa kavuştura
rak tüm dünyada yankı uyandırmıştır. Bizler de birçok tarihi olay hakkında 
onun çalışmaları sayesinde doğru bilgileri öğrenme fırsatı bulduk.

İnalcık'la Milletimiz Övünmektedir

Sayın İnalcık, gerçekten çok büyük işler başarmış, hayatı hepimize ör
nek olacak bir şahsiyettir. Milletimiz, İnalcık ile haklı olarak övünmektedir. 
Biraz sonra takdim edeceğimiz Onur Ödülümüz, çalışmalarıyla tarih dün
yasının saygın bir ismi durumuna gelen Sayın Halil İnalcıka Milletimizin 
minnet ve şükran duygularının anlamlı bir ifadesidir.

Halkımızı temsil eden Yüce Meclisimiz, bu ödülü milletimiz adına bü
yük bir gururla vermektedir. Bu anlamlı günde Sayın İnalcık’ı tebrik ediyor, 
Allah’tan sağlıklı uzun ömür ve yeni başarılar diliyorum.



TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Parti 
Genel Başkanlarına Gönderilen Mektup

105.09.2008)

A ziz Atamız ve Birinci Balkanımız Atatürk'ün her zaman övündüğü ve övdüğü TBMM 
f i  bugün de aynı kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Bu kararlılığın gelecek kuşaklarda 
da korunacağından kuşkum yoktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı günden bu yana milletimizin üs
tün iradesinin en büyük tecelli yeri olma özelliğini hiçbir zaman kaybetme
miş, kuruluş inanç, heyecan ve felsefesinde azalma olmamıştır.

Demokrasimizin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın en büyük itici gücü 
olan Yüce Meclisimiz, yüksek sorumluluk bilincini her zaman korumuştur.
Aziz Atamız ve Birinci Başkanımız Atatürk’ün her zaman övündüğü ve öv
düğü TBM M  bugün de aynı kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Bu karar
lılığın gelecek kuşaklarda da korunacağından kuşkum yoktur. Bu anlayışın 
sonucu olarak TBM M  geçen yasama döneminde birçok konuda işbirliği ve 
uzlaşma örnekleri vererek, özellikle Avrupa Birliği Uyum Yasalarında ba
şarılı çalışmalar ortaya koymuş ve AB ile müzakere yolunu açmıştır. Aynı 
işbirliği ve uzlaşmanın içinde bulunduğumuz dönemde de önemli bazı ko
nularda sağlanabileceği kanaatindeyim.

Başlangıç olarak düşündüğüm aşağıdaki 4 ana başlık altında yapılacak 
ortak çalışmalar milletimizin bizden beklentilerini de önemli ölçüde karşı
layacaktır. Bu konular hakkında, gerektiğinde parlamento içi ve dışı siyasi 
partiler ve sivil toplum örgütleri ile de çalışmalar yapmanın, ortak düşünce 
zeminleri aramanın ve bulmanın mümkün olacağını düşünmekteyim.

Parlamentomuzda grubu bulunan 4 siyasi partinin eşit sayıda temsil 
edilmesi öngörülen bu komisyonların başarılı ve örnek çalışmalar yapacak
larına inanıyorum. Bu çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak amacı ile 
görevlendireceğiniz her komisyon için 2 kişinin yeni yasama yılının baş
langıcı olan 1 Ekim 2008 tarihine kadar Başkanlığımıza bildirmenizi rica 
ederim. Saygılarımla.



Yahya Kemal Beyatlı'nın Ölüm Yıldönümü 
Töreni/Ankara

(03.11.2008)

Hüyük Millet olmanın en önemli göstergelerinden biri de hiç kuşkusuz kültür ve sanat 
D alanındaki birikimleridir. Mevlana'dan Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Dede Korkut'tan Yunus 
Emre'ye kadar çok sayıda bilgeyi yetiştiren Türkiye, bu zenginlikleriyle dünya milletler 
camiasında farklı ve önemli bir yere sahiptir.

Çok Bilinen Şiirlerin Şairi

Şair, yazar, milletvekili, diplomat, tarihçi gibi birçok sıfata sahip Yah
ya Kemal Beyatlı’nın aramızdan ayrılışının 50. yıldönümü nedeniyle Yüce 
Meclisimizde böylesine bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutlu
luk duyuyoruz.

Milletler, ekonomik zenginliklerinin ötesinde, bilim, kültür ve sanat 
gibi değerleriyle varlık gösterdiklerinde çağdaş dünyayla bütünleşebilir, ge
lişip saygınlık kazanabilirler. Büyük Millet olmanın en önemli göstergele
rinden biri de hiç kuşkusuz kültür ve sanat alanındaki birikimleridir.

Mevlana’dan Hacı Bektaş-ı Veliye, Dede Korkut’tan Yunus Emre’ye ka
dar çok sayıda bilgeyi yetiştiren Türkiye, bu zenginlikleriyle dünya milletler 
camiasında farklı ve önemli bir yere sahiptir. Bizi büyük ve farklı yapan işte 
bu zenginliklerimizdir. Büyük şair Yahya Kemal Beyatlı da, bize zenginlik 
katan müstesna bir kişiliktir. Yahya Kemal denince aklımıza ne kadar çok 
özellik geliyor.

O, çok bilinen şiirlerin şairidir. Yokluklar içerisinde zaferle taçlandı
rılan Milli Mücadeleye kalemiyle destek veren yazardır. Hayatının bazı dö
nemlerinde verdiği derslerle bilinçli gençleri yetiştiren öğretmendir. Halkı
mızın temsil edildiği en yüce makam olan Meclisimizde milletvekilidir.

Yahya Kemal Urfa milletvekili, Yozgat milletvekili Tekirdağ milletvekili 
ve İstanbul Milletvekili olarak beş dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
bu onurlu çatı altında görev yapmıştır.

Medeniyet Taşıyıcısı Şair

Yahya Kemal aslında bir medeniyet taşıyıcısıdır. Büyük ve köklü bir 
tarihin yükünü omuzlamış ve bir nesle aktarma sorumluluğunun anıtlaş
mış ismidir. Tarihimize altın harflerle kazınmış büyük zaferleri şiirlerinde 
su gibi anlatmıştır.

Eserlerinde milletimizin kazandığı parlak zaferleri, kültürümüzün eş
siz değerleri, mimarimiz, şehirlerimiz, hayatımız, en güzel Türkçemiz ve 
musikimiz vardır.



Süleymaniye’de Bir Bayram Sabahının heyecanını, Bir Başka Tepeden 
aziz İstanbul’un güzelliklerini, Mohaç Türküsü ve Akıncılar ile tarihimizin 
ihtişamını, Sessiz Geminin zamandan demir alırken kadere boyun eğişinin 
psikolojisini onun sihirli kalemiyle hissettik.

Yahya Kemal hiç kuşkusuz, Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın en 
önemli isimlerinden biridir. Edebiyatımız, bu dev çınardan beslenmiştir.
Yetiştirdiği öğrencilerle de beslenmeye devam etmektedir.

5'üleymaniye'de Bir Bayram Sabahı’nın heyecanını, Bir Başka Tepe'den aziz İstanbul'un 
güzelliklerini, Mohaç Türküsü ve Akıncılar ile tarihimizin ihtişamını, Sessiz Geminin 

zamandan demir alırken kadere boyun eğişinin psikolojisini onun sihirli kalemiyle hissettik.

Büyük Toplumun, Uygarlığın Şairi

Yahya Kemal gibi büyük değerlerimizi gençlerimize ve yeni kuşaklara 
anlatmalıyız. Unutmayalım ki, her toplumun Yahya Kemal’i yoktur.

Yahya Kemal’ler büyük toplumların, büyük uygarlıkların çocuğudur.
Bu nedenle onlara sahip çıkmalı ve her zaman gurur duymalıyız. Yeni Yah
ya Kemaller yetiştirmek zorundayız. Yahya Kemalleri hep yaşatmak zorun
dayız.

İçinde bulunduğumuz 2008’in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Yahya Kemal Yılı olarak ilan edilmesini bu nedenle çok anlamlı buluyo
rum.

Beş dönem milletvekili olarak görev yaptığı TBM M ’de böylesine an
lamlı bir etkinlik ile Yahya Kemal’i anmaktan da ayrıca mutluluk duyuyo
rum. Her zaman ilham almaya devam edeceğimiz Yahya Kemal’e vefamızı 
ve aziz hatırasına olan saygımızı da böylesine anlamlı etkinlikle göstermiş 
oluyoruz.

Müstesna Bir Edebiyatçı, Bir Şair

Sözlerimin sonunda bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. 1985 yılın
da Paris’te bir dostumuz bizi bir kafeye götürdü. Kafeden içeri girdik, içerisi 
çok kalabalıktı. Dostumuz, garsonun kulağına bir şeyler söyledi.

Garson da ona bir şeyler söyledi. Anladık ki yer sorunu var. Biraz son
ra garson bir masadaki genç kız ile delikanlıya bir şeyler söyledi, onlar da 
itiraz etmeden masadan kalktılar. Sonra geldi, bizi oraya davet etti.

Onları kaldırdı, bizi oturttu diye rahatsız oldum. Oturunca masanın 
üzerinde Yahya Kemal Beyatlı yazısını gördüm. Heyecanlandım... Son
radan anlatıldı ki; Yahya Kemal Beyatlı, Paris’te kaldığı süre içerisinde o 
kafeye gelirmiş ve o masada otururmuş. Sonradan dikkat ettim, bütün ma
salarda böyle isimler vardı.



Denildi ki; ‘Burası ünlü edebiyatçı ve sanatçıların yeridir ve Yahya Ke
mal de dünyanın diğer yerlerinden gelen edebiyatçı ve sanatçılar gibi burada 
bulunurdu, kimi eserlerini de bu masada yazardı. Buranın yazılı olmayan 
bir kuralı vardır; Bu sanatçıların, edebiyatçıların geldiği ülkeden biri gelirse 
ve o anda o masada o ülkeden olmayan biri oturuyorsa, onun oradan kalkıp 
yerini o ülkeden gelene terk etme zorunluluğu vardır! Gönül dünyamıza unu
tulmaz izler bırakan Yahya Kemal Beyatlıyı bir kez daha rahmet ve minnet 
ile anıyorum.



"Milli Egemenliğe Doğru 90. Yıl Kutlaması" 
Hazırlık Toplantısı /  Ankara

(02.02.2009)

7'arihî belgelere baktığımız zaman, devletler kurulur, o devletlerarasından meclislerini, 
parlamentolarını kurarlar ve yollarına devam ederler. Türkiye'de öyle olmamış. Önce 

Atatürk önderliğinde Meclis kurulmuş, açılmış ve arkasından genç Türk devleti meydana 
getirilmiştir.

Türk Milleti; Atatürk önderliğinde Önce Meclisini 
Sonra Devletini Kurdu
2010 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 90’ıncı yıl dönü

mü.

Bu 90’ıncı yılı bir dizi etkinlikle kutlamak ve gençlerimize, yeni ku
şaklarımıza “Türkiye Büyük Millet Meclisi” ve “egemenlik” kavramını iyi
ce anlatabilmek ama ondan belki daha da önemlisi; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılış sürecinde Türkiye’de yaşananları öğretmek için bu toplan
tıyla bir start vermek istiyoruz.

Türkiye, 23 Nisan 1920’ye giden yolda bildiğiniz gibi, tarihimizin, ya
kın tarihimizin çok önemli kilometre taşlarını yaşadı.

Büyük Atatürk’ün 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a gidişi ve 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basışıyla başlayan süreçte; Amasya Tamimi,
Erzurum ve Sivas Kongreleri, arkasından Büyük Atatürk’ün Ankara’ya ge
lişleri ve 23 Nisan 1920 tarihi bizim için çok büyük bir önem taşımaktadır.

Böylelikle tarihte bir daha eşine rastlanmamış olan çok önemli bir 
olguyla insanlık tarihi karşılaşmış ve Türkiye, Türk Milleti önce Meclisini 
kurmuş, arkasından genç bir devleti, Türkiye devletini, daha sonra da 29 
Ekim 1923’te onu cumhuriyetle taçlandırmak suretiyle genç Türkiye Cum
huriyeti devletini kurmuştur.

Tarihî belgelere baktığımız zaman, devletler kurulur, o devletlerara- 
sından meclislerini, parlamentolarını kurarlar ve yollarına devam ederler.
Türkiye’de öyle olmamış, ön ce Atatürk önderliğinde Meclis kurulmuş, açıl
mış ve arkasından genç Türk devleti meydana getirilmiştir.

Gelecek Kuşaklar Tarihimizi Daha İyi Öğrenmeli
Genelde bu söylediklerimiz çocuklarımıza, gençlerimize ders kitapla

rında öğretilmekte, anlatılmakta, her bir etkinlik kendi ilinde kutlanmak
tadır.



İşte Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi il bazında anlatılmakta, anla
tılmaya çalışılmakta ve gençlerimizin, çocuklarımızın bu duyguyu yeniden 
yaşamasına çalışılmaktadır.

Oysa Amasya Tamimi sadece Amasya’nın değil, Erzurum Kongresi, 
Sivas Kongresi sadece Sivaslıların değil, bütün Türkiye’nin çok önemli baş
langıç noktalarını teşkil etmektedir.

O nedenle biz; Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu 90’ıncı yılda, 
yani 23 Nisan 1920’ye giden bir yıl önceki 90’ıncı yılda, dozunu artırmak 
suretiyle -deyim yerindeyse- Türkiye’mizin her tarafında gençlerimizin, ço
cuklarımızın bu tarihi daha iyi anlayabilmeleri, öğrenebilmeleri bakımın
dan etkinlikler düzenleyelim istedik.

Bu Toprakların, Bu Vatanın Değerini Bilelim...

Amacımız bu toprakların vatan haline gelişinin çok kolay olmadığının 
çocuklarımız, gençlerimiz tarafından bilinmesi, kurtuluş mücadelesinin, 
millî egemenliğe doğru giden yolda Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 
çok kolay anlaşılabilmesi, bilinebilmesidir.

O bakımdan, bu toplantı ilk toplantı olması itibarıyla bizim için önem
li bir başlangıç teşkil edecektir.

Biz Meclis olarak bir süredir bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere 
bir taslak da sunduk. Ama bu kesinlikle taslaktır. Amacımız 23 Nisan 2010 
yılına giden süreci çok iyi değerlendirmek, çok önemli etkinlikler yapmak 
ve bu konuda sîzlerin düşüncelerini paylaşmaktır.

İlk planda düşündüğümüz ilgili kurumlar, kuruluşlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ankara, Amasya, Samsun, Sivas, Erzurum Valilikleri, 
TRT Genel Müdürlüğü olmuştur. Ancak bugünkü toplantıda buna ekleme
ler de yapma imkânımız vardır.

Öyle umuyorum, öyle diliyorum ki, 16 Mayıs 2009’dan başlayarak, yani 
Atatürk’ün İstanbul’dan hareketinden başlayarak 23 Nisan 2010 yılına kadar 
olan süreçte hep beraber çok güzel etkinlikler yapma imkânı bulacağız.



İstiklal Marşı'nın Kabulünün 
88. Yıldönümü Etkinlikleri /  Ankara
(12.03.2009)

Gazi Meclis

İstiklal Marşımızın TBM M ’de kabul edilişinin 88. Yıldönümünü, ba
ğımsızlık mücadelemizi destanlaştıran milli şairimiz Mehmet A kif Ersoy’un 
çok önem verdiği sevgili gençlerimizle birlikte kutluyoruz. Bu etkinlik 
TBM M  Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi işbir
liğinde düzenlenmektedir. İki gazi kurumun ortaklaşa düzenlediği törenin, 
bu açıdan da önemi üzerinde durmak gerekir.

Gazi Meclis ve Gazi Üniversitesi...

İstiklal Marşı'nı okurken o günün Türkiye’sinin düşünülmesinde yarar vardır, istiklal 
IMarşı'nı okurken o günü düşünmezsek, o günü iyi hatırlayıp İstiklalMarşı'na bakmazsak, 
çok doğru bir analiz yapamayız. Ülkenin topraklarının büyük bölümünün işgal altında 
olduğu o günlerde, rahmetli Akif, 'korkma'diyor. Kime diyor?

Bir Varoluş Destanı;'istiklal Marşı'.

Ülkenin, İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemdeki durumunu bilmeden,
İstiklal M arşının yazılmasını anlamak zor olacaktır. Misakı Milli sınırların
daki vatan toprağının çok büyük bir bölümünün işgal edildiği o günlerde,
Gazi Meclis ve milletvekilleri, bir taraftan cephede savaşırken diğer taraftan 
Ankara’da, Ulus’taki küçük binada, Türkiye’nin geleceğini kurmaktaydılar.
Türkiye’nin milli marşının belirlenmesi için yanşamaya sunulan 724 şiirin 
içerisinde Mehmet A kif’in şiiri, Hamdullah Suphi tarafından Meclis kür
süsünden defalarca okunmuş ve bu marş milletvekillerinin alkışları ara
sında Milli Marş olarak kabul edilmişti. İstiklal Marşı’nı okurken o günün 
Türkiye’sinin düşünülmesinde yarar vardır. İstiklal Marşı’nı okurken o günü 
düşünmezsek, o günü iyi hatırlayıp İstiklal Marşına bakmazsak, çok doğru 
bir analiz yapamayız. Ülkenin topraklarının büyük bölümünün işgal altın
da olduğu o günlerde, rahmetli Akif, ‘korkma’ diyor. Kime diyor? Elinde 
doğru dürüst silahı, topu, olmayan, Türkiye’nin her tarafından getirilmiş 
olan orduya diyor.

Ordu da bildiğimiz modern anlamda teşkil eden ordu değil. Eli silah 
tutan herkesin cepheye koştuğu bir ordudur. Kadınlarımızın cephenin ge
risinden başlayarak askerlerimize silahları sırtında taşıdığı bir ordu... Böy
le bir orduya Akif, ‘korkma’ diyor. ‘Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ 
diyor. Ne zamana kadar, bu topraklarda en son ocak tütünceye kadar... Bu 
bizim milletimizin duruşudur.

Bu, milletimize karşı olan güven duygusunun ifadesidir.



Atatürk, Bu Destanı Türk Gençliğine Emanet Etti
Büyük Atatürk’ün önderliğindeki ordu düşmanı topraklardan, bir 

daha gelmemek üzere göndermiştir.

Türk Devleti daha sonra Cumhuriyetle taçlandırılarak gençlere ema
net edilmiştir. Sizlerin, o günün şartlarını bir daha yaşatmaması için, bir 
daha bu milletin İstiklal Marşı yazmak zorunda bırakılmaması için büyük 
bir çalışkanlıkla geleceğe yürüdüğünüzü biliyoruz. Size güveniyoruz...

Türkiye’nin büyümesi konusunda sizin heyecanınıza, hayallerinize, ça
lışmalarınıza bundan sonra da ihtiyaç duyacağız. 5-10 gün sonra ABD’nin 
yeni Başkanı Türkiye’ye gelecek. İlk defa bir ülkeye resmi ziyarette buluna
cak.

Resmen ziyaret edeceği tek ülke Türkiye olacak. Bu, Türkiye’nin gücü
nü, büyüklüğünü gösterir. Ama bulunduğumuz nokta bize yeter bir nokta 
değildir. Gençlerimizin Türkiye’yi daha büyük hedeflere taşıması gerekir’ 
Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 2023 yılında, Türkiye’nin, 
dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına girmesidir.

Türkiye gücünü zengin petrol, doğalgaz yataklarından, orman varlığı 
ya da maden varlığından değil, insan gücünden almaktadır. Bu inancımı 
ben hiç bir zaman kaybetmedim. Türkiye’nin aldığı mesafeye baktığım za
man yanılmadığımızı da görüyoruz.

A kifrın bağımsızlığı müjdeleyen, milletimizin çelikleşmiş iradesini ve mücadele azmini 
/ İ  ölümsüzleştiren bu şaheseri Meclis'te ilk okunduğunda milletvekillerinin ayakta alkış
ları arasında kabul edildi. İlk olarak Gazi Meclis'te yankılanan bu marş, milletimizin özgür
lüğe olan inancını, bu yoldaki milli kararlılığını tüm dünyaya en güçlü şekilde haykırmıştır.

Duyguların Dışa Vurumu; istiklal Marjı
Vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en eşsiz ifadesi olan İstiklal 

Marşımız tam 88 yıldır ülkemizin her köşesinde yediden yetmişe tüm mil
letimiz tarafından gururla, coşkuyla söylenmektedir.

Uğruna her türlü fedakârlığı gösterdiğimiz bu vatan topraklarında ba
şımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan İstiklal Marşımız, 
hepimizin duygularına tercüman olmaktadır. Kurtuluş Savaşı; vatan sevgi
sini tüm değerlerin üstünde tutan Milletimizin, Aziz Atatürk önderliğin
de, özveriyle zafere ulaştırdığı, tarihin akışını değiştirdiği bir kahramanlık 
destanıdır.

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un kaleminde hayat bulan İstiklal Mar
şı da, yokluklar içerisinde verilen bu direniş destanının en veciz ifadesidir. 
Akif’in bağımsızlığı müjdeleyen, milletimizin çelikleşmiş iradesini ve mü
cadele azmini ölümsüzleştiren bu şaheseri Meclis’te ilk okunduğunda mil
letvekillerinin ayakta alkışları arasında kabul edildi. İlk olarak Gazi Meclis’te 
yankılanan bu marş, milletimizin özgürlüğe olan inancını, bu yoldaki milli



kararlılığını tüm dünyaya en güçlü şekilde haykırmıştır. Nasıl ki; daha ordu 
kurulmadan, devlet ortada yokken açılan Gazi Meclis mücadelenin beyni 
olmuşsa, henüz bağımsızlık kazanılmadan kaleme alman İstiklal Marşı da 
mücadelenin güç ve ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle Gazi Meclisin de, 
İstiklal Marşının da dünyada bir başka örneği yoktur. Kendini ülkesine ve 
milletine adamış vatan şairi Akif’in büyük bir ustalıkla kaleme aldığı İs
tiklal Marşı, ülkenin her köşesinde dalga dalga yankılanarak milletimizin 
özgürlük umudunu güçlendirmiştir.

İstiklal Marşı; Bağımsızlığa Olan İnancın Dışa Vurumu

İstiklal Marşının kabulüyle bağımsızlığa olan inancı perçinlenen Mil
letimiz, peş peşe kazandığı tarihi zaferlerle şahlanmış ve ardından genç 
Cumhuriyetimiz parıltılar saçarak doğmuştur. Milletimizin var olma mü
cadelesinde böylesine önemli bir yeri sahip olan İstiklal Marşıyla ve onun 
yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’la ne kadar övünsek azdır. İstiklal 
Marşı gibi milli ruha tercüman olan bir destanı ancak yüreği vatanı için 
çarpan Akif gibi bir mücadele adamı yazabilirdi.

Çanakkale Zaferini mısralarıyla destanlaştıran Akif, çıkardığı gazete
siyle, şiirleriyle, kürsülerde ve meydanlarda yaptığı coşkulu konuşmalarıyla 
bağımsızlık mücadelesine büyük destek vermiştir. Vatan topraklarının işga
line karşı milli ruhun uyanması ve özgürlük mücadelesine dönüşmesinde 
onun etkili mısralarının yeri çok önemlidir. O zor ve çetin günlerde mille
timizin kaderine yön veren mücadelenin kalbi Gazi Mecliste Burdur Mil
letvekili olarak görev yapan Mehmet Akif, birçok özelliği üzerinde taşıyan 
bir insandı.

Mehmet Akif Ersoy; Hilâle Aşık Bir Vatan Şairi

Çağının tanığı olan hilale âşık vatan şairi Akif, söyledikleri ile yaptık
ları örtüşen; toplumun sorunlarını çok iyi özümsemiş bir aydındı. O, mil
letinin değerleriyle kendi karakterini bütünleştirmiş geniş ufuklu bir insan, 
Milletinin var olma mücadelesine ön saflarda katılmış bir vatanperverdi. 
İstiklal Marşını para karşılığı yazmayı reddederek, ödül olarak konulan 500 
lirayı çok ihtiyacı olmasına rağmen geri çevirecek kadar erdem sahibi bir 
şairimizdi. Bu nedenle İstiklal M arşını şiirlerinin yer aldığı Safahat eserine 
almayan Akif; “O şiir bir daha yazılamaz, onu ben de yazamam.

O’nu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir 
artık benim değil, milletin malıdır.

Benim, millete en kıymetli hediyem budur” demiştir. Dilimizin bütün 
inceliklerini ve ifade gücünü büyük bir ustalıkla kullanan Mehmet A kif’in 
yazdığı İstiklal Marşı; - Özgürlüğümüzün simgesi, - Vatan ve bayrak sevgi
sinin en güzel ifadesi, - Topraklarımıza göz dikenlere milletimizin yükselen 
gür sesi, - Vatan topraklarının ebediyen işgale uğramayacağının güvencesi 
olmuştur. Akif’in önce kaldığı Tacettin Dergâhının duvarlarına, sonra mil
letin gönlüne ve hafızasına yazdığı bu şaheser hepimizin ortak paydasıdır.



Söz ve mana mimarisinin en eşsiz örneklerinden birini oluşturan İstiklal 
Marşı; vatanımızın bağımsızlığı için kendini feda edenlerin, gül bahçesine 
girercesine şehitliğe koşan kahramanların arkasından yazılmış destandır.

Mehmet Akif Ersoy; Milletimizin Vicdanının Sesi

İstiklal Marşında ifadesini bulan milli ruhla bağımsızlığımızın nasıl 
kazanıldığını çok iyi öğrenmeli ve üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatanı 
bizlere bırakan kahramanları hiçbir zaman unutmamalısınız. Böylesine asil 
bir geçmişe layık olmak için çok çalışmalı, büyük düşünmeli ve büyük ha
yaller kurmalısınız. Akif gibi topluma yön veren, ufuk gösterebilen, sorunlar 
karşısında mücadele azmi ve kararlılığını artıran aydınlara her zaman çok 
ihtiyacımız var. Milletimizin vicdanının sesi olan Mehmet Akif’i kendinize 
örnek almalı, ülkemizi daha ileri taşımak için gayret göstermelisiniz. Yüce 
bir milletin mensupları olarak, bayrağımızı dimdik ayakta tutmak ve onu 
ebediyen dalgalandırmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmalısınız.

Türkiye; Milletimizin Ortak Sevdası

Hepimizin ortak sevdası olan Türkiye’nin çağdaşlık yürüyüşündeki 
en büyük güç kaynağı sizlersiniz. Bunun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
destansı mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyeti sizlere emanet etti. 
Sizlerin, Türkiye’nin ufkunu genişleterek, çağdaş uygarlık hedefine ulaşma
sını sağlayacağınıza olan inancımız tamdır. İstiklal Marşında ortaya konan 
ve bizi büyük bir millet yapan milli ruha her zaman ihtiyacımız vardır. Bu 
ruha sahip olduğumuz sürece veremeyeceğimiz mücadele, aşamayacağımız 
engel yoktur.

"Allah Bir Daha Bu Millete Bir İstiklal Marşı Yazdırmasın"

Meclisimiz, Cumhuriyetimizi kuran, İstiklal Marşı gibi bir destanı biz
lere miras bırakan iradeden aldığı ilham ve güçle ülkemizin kalkınması ve 
özgürlüğü için çalışmaktadır. 12 Mart’m bağımsızlık mücadelemizdeki yeri
ni çok iyi bilen Meclisimiz, 2007 yılında çıkardığı kanunla İstiklal Marşının 
kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü ilan ederek bu konudaki has
sasiyetini ortaya koymuştur.

Millet olarak hepimiz bayrağımızı daha yükseklere taşımak, İstiklal 
Marşımızı coşkuyla söyleyeceğimiz daha büyük başarılar kazanmak için 
gayret göstermeliyiz. Bu duygularla İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet 
Akif Ersoy başta olmak üzere Gazi Meclisin kahraman milletvekillerini, bu 
mücadelenin Büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve şükranla 
anıyorum. Sözlerimi merhum Akif’in, “Allah bir daha bu millete bir İstik
lal Marşı yazdırmasın” sözleriyle tamamlıyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.



Türkiye Öğrenci Meclisi 
6. Dönem Özel Birleşimi /  Ankara
124.04.2009)

sene 6'ncısı gerçekleşen bu projede temel amaç, çocuklarımıza, gençlerimize de
mokrasi fikrini ve demokrasinin olmazsa olmaz önemli şartlarından biri olan seçim 

olgusunu hem anlatmak hem de yaşatmaktır. Şimdi sizler, en azından, aday olmanın ne 
olduğunu biliyorsunuz. Seçimin ne olduğunu biliyorsunuz. Seçilmenin kolay olmadığını 

biliyorsunuz.

Demokrasi; Düşüncelerin Özgürce Ortaya Konulabilmesi

Anayasa Mahkememizin hem yeni binasının açılışı nedeniyle ve hem 
de kuruluşunun 47 ’nci yılı nedeniyle birtakım etkinlikler vardı, onlara ka
tılmamız gerekiyordu. O nedenle, bu sabahleyin başlayan oturumunuza 
ben katılamadım. En azından bir kısmınızla çeşitli nedenlerle bir araya gel
miş olsak bile yine de toplantınızın sonunda sizlere bir iki şeyi söylemek 
istiyorum.

Sizler, Türkiye’mize, yaklaşık 18 milyon çocuğumuz, gencimiz tara
fından okullarınızdan başlamak suretiyle süzüle süzüle illeriniz tarafından, 
ildeki görevli arkadaşlarımız tarafından Ankara’ya gönderilen ve illerinizi 
temsilen burada hem illerinizin birtakım sorunlarını ve hem de genel ola
rak Türkiye’nin sorunlarını konuşmak, tartışmak için bir araya geldiniz.

Bu sene 6 ’ncısı gerçekleşen bu projede temel amaç, çocuklarımıza, 
gençlerimize demokrasi fikrini ve demokrasinin olmazsa olmaz önemli 
şartlarından biri olan seçim olgusunu hem anlatmak hem de yaşatmaktır.

Şimdi sizler, en azından, aday olmanın ne olduğunu biliyorsunuz. Seçi
min ne olduğunu biliyorsunuz. Seçilmenin kolay olmadığını biliyorsunuz.

Tartışarak pek çok konuda aynı noktada buluşmanın bir kültür hâline 
dönüştüğünü de gördünüz, yaşıyorsunuz.

Burada, zaman zaman televizyondan, zaman zaman da kısa süreli de 
olsa burada bulunmak suretiyle yapılan konuşmaları, tartışmaları izledim.

Birbirini eleştiren görüşlerin yanında birbirini destekleyen görüşler de 
ortaya çıktı. Bizim aradığımız da zaten buydu. Önemli olan, düşüncelerin 
ne ihtiva ettiği, ne içerdiği değil, düşüncelerin özgürce, serbestçe ortaya ko- 
nulabilmesidir. Demokrasi bunun için bize lazımdır. Ortaya konulan dü
şüncelerin çarpışması suretiyle doğru fikirler ortaya çıkacaktır. Siz bunu, 
sabahtan beri yaptığınız çalışmalarda, tartışmalarda ortaya koydunuz.



H en buradan, bu kürsüden izleyebildiğim konuşmalardan bu söylediklerimle ilgili, 
D doğrusunu isterseniz, Türkiye'm adına, geleceği adına çok mutlu oldum. Hepiniz, hangi 
ilden gelirseniz geliniz, hep kardeşlikten, birlikten bahsettiniz. İşte, 23 Nisan 1920ruhu 
dediğimiz de o idi.

Top Sesleri Altında Kurulan Medis

Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemini size tekrar anlatmaya ge
rek görmüyorum ama sizden ricam, illerinizin buraya seçerek gönderdiği 
ve sorumluluk yüklediği kişiler olarak sizden ricam, Türkiye Büyük M il
let Meclisinin hangi şartlarda kurulduğunu hiçbir zaman unutmamanız ve 
unutturmamanızdır.

Hep konuştuk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920de kurulduğunda bugün
kü topraklarımızın büyük bir bölümü işgal altındaydı. Bir ordumuz yoktu. 
Devlet organlarımız yoktu. Meclis yoktu.

Ve 23 Nisan 1920de kuruldu.

Türkiye’nin her köşesinden seçilmiş olan milletvekilleri, İstanbul’dan 
kaçıp Ankara’ya gelebilen milletvekilleri, 23 Nisan 1920’de Ankara’da ilk 
toplantılarını yaptıklarında, buradan 75 kilometre uzaklıktaki Polatlı’da Sa
karya Meydan Muharebesinin en kanlı, en şiddetli çarpışmaları yapılıyordu 
ve top sesleri Ankara’dan duyuluyordu.

23 Nisan 1920’de açılan bu Meclis, ilk başkanlığını Atatürk’ün yaptığı 
bu Meclis, bu şartlar altında göreve başladı, ö n ce  orduyu kurdu. Bu orduyu 
kurarken Anadolu’nun her tarafında herkese çağrı yapıldı. Elde doğru dü
rüst silah da yoktu. Ama on altı-on yedi yaşındaki çocuklar, gençler evinde 
ne varsa, eli neyi tutabiliyorsa, gücü neyi taşımaya yetiyorsa onu kaparak 
cephelere koştular.

Orada Atatürk gibi bir önder...

Unutulmaması Gereken Destan

Sevgili gençler, sevgili çocuklar; Atatürk ne dedi taa Çanakkale’den 
başlayarak? “Ben size ölmeyi emrediyorum.” dedi ve onun askerleri, bu mil
letin çocukları öldüler.

Atatürk “Ölmeyi emrediyorum size” dediği zaman kimse “Yok, bu ha
yat tatlıdır. Ben bu yaşta, on yedi-on sekiz yaşında ölmek istemiyorum.” 
deyip cepheden kaçmadı, ö ld ü ler...

O Meclisin milletvekilleri bir gün Mecliste -orayı gördünüz- Birinci 
Mecliste gaz lambalarının ışığı altında, okullardan getirilen derme çatma 
sıralarda bir taraftan yasa çıkarıyorlardı, kararlar alıyorlardı, ama akşam 
Meclisin çalışması bittiği zaman ilk bulabildikleri araçla, neyse o, cepheye 
gidip orada savaş yapıyorlardı, savaşıyorlardı.



^  iz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bu zor coğrafyada lider durumundayız, önder 
durumundayız. Dünkü konuşmamda söyledim: Türkiye'nin stratejik önemi, konumu 

hepsinden önemlisi eğitilmiş insan gücü bu coğrafyada onu söz sahibi yapmaktadır.

Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, sevgili gençlerimiz, 
bir destandır, unutulmaması gereken bir destandır. Bunları niçin söylüyo
rum?

Şayet bu büyük mücadeleyi bilmez isek, bu büyük mücadeleyi unutur 
isek, bu toprakların vatan hâline gelmesinin ne şartlar altında gerçekleşti
ğini bilmez ve başkalarına da anlatmaz isek o zaman Meclisimizin de, m il
letimizin de, devletimizin de değeri konusunda içimizde şüpheler ortaya 
çıkar.

O Meclis, o kahraman milletvekilleri o şartlar altında bu büyük müca
deleyi yapıp bize 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetle birlikte bugünkü 
Türkiye’yi bıraktılar.

Büyük Atatürk, Türkiye’yi, Türkiye’nin geleceğini sizlere emanet etti.

Gençliğe hitabesi odur. Başka, gençlerle ilgili konuşmaları odur. 23 
Nisan 1920’nin Ulusal Egemenlik Bayramı olması dışında Çocuk Bayramı 
olarak da Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi odur. O sebeple, 
sevgili gençlerimiz, bunları çok iyi bilmek ve herkese anlatmak durumun
dayız.

23 Nisan 1920 Ruhu
Ben buradan, bu kürsüden izleyebildiğim konuşmalardan bu söyle

diklerimle ilgili, doğrusunu isterseniz, Türkiye’m adına, geleceği adına çok 
mutlu oldum. Hepiniz, hangi ilden gelirseniz geliniz, hep kardeşlikten, bir
likten bahsettiniz. İşte, 23 Nisan 1920 ruhu dediğimiz de o idi. Atatürk’ün 
“Ben size ölmeyi emrediyorum” dediği zaman, hiçbir şey düşünmeden, 
düşmana karşı bu toprakları kurtarmak için mücadeleye o insanları iten 
ruh o idi. Ben onu sizde buldum burada, duymaktan, teneffüs etmekten çok 
mutlu oldum.

Bu Meclis Gereksiz Toplanmıyor
Eleştiriler de geldi “Acaba bu Meclis gereksiz yere mi toplanıyor?” diye. 

Kesinlikle o kanaatte değilim.

Sizin, illerinizden seçilerek, süzülerek buraya gelmeniz çok önemli bir
olay.

Burada sizin birbirinizi tanımanız suretiyle, uzaktan arkadaşlığı sıkı 
bir kardeşliğe dönüştürmeniz de çok önemli ve sonuçta burada yaptığınız 
konuşmalar da çok önemli.

Ben, buradaki müzakerelerle ilgili tutanakları bastıracağız, televizyo
numuz biliyorsunuz, canlı olarak sabahtan beri sizi yayınlıyor, onların da 
CD’lerini arkadaşlarım tarafından hazırlatıp, size göndereceğim.



O konuşmaları, bulunduğunuz illerde diğer arkadaşlarımız da izle
sinler. O konuşmaları başka arkadaşlarınız da okusunlar. Burada gerçekten 
çok güzel şeyler söylendi; gerçekten. Bizleri Türkiyemizin geleceği adına 
umutlandıran, heyecanlandıran şeyler söylendi.

Türkiye'nin Sizin Heyecanınıza İhtiyacı Var

Öğrenci Meclisimiz önümüzdeki yıllarda da devam edip gidecektir. 
Öyle inanıyorum, öyle ümit ediyorum ki, şimdi buraya illerinin temsilcisi 
olarak gelen siz sevgili gençlerimizin içinden buraya milletvekili olarak ge
lecek olan da çok arkadaşımız vardır.

Şu sıralara oturacak çok bakan arkadaşlar olacaktır, şuraya oturan çok 
genç arkadaşımız olacaktır. Türkiye’nin sizin heyecanınıza, büyük hayalle
rinize, büyük iddialarınıza ihtiyacı var.

Benim hemşerim, Zonguldak temsilcisi, Zonguldak’taki sosyal haya
tın eksikliğinden bahsetti. Kendi çocukluğumu anlatayım: Ben lisenin üç 
sınıfında da Zonguldak’ta Kültür Edebiyat Kolu Başkanı olarak her hafta 
okulun içinde, okulun dışında etkinlik yaptım.

Okul içerisinde yaptığımız etkinlikler o kadar çok ses verdi ki, o günkü 
vilayet yöneticileri, il yöneticileri bize o zamanki halkevi salonlarını açtılar, 
etkinliklerimizi oralarda yapmaya başladık. Siz de bunu yapın.

Okullarınızda fırsat bulduğunuz her an ya bir sosyal etkinlikle ya spor
la, bunları da yapmıyorsanız mutlaka kitap okumayla vakit geçirin. Çok 
okuyun. Sanatın kendi yeteneğinize göre uygun bulduğunuz dalında iler
lemek için uğraş verin. Mutlaka çok iyi bir yabancı dili öğrenin. Bilgisayar 
okuryazarı olun. Bilgisayar öğrenin demiyorum, bilin demiyorum, o artık 
yetmez, “Bilgisayar okuryazarı olun.” diyorum.

Sizler önümüzdeki yıllarda dünyanın başka ülkelerindeki arkadaşla
rınızla, akranlarınızla acımasız bir rekabet yapacaksınız. Dünya büyük bir 
etkileşim çağı yaşıyor. Olumlu yahut olumsuz her şey gelip sizin kapınızı 
çalacaktır. Olumlulardan yararlanmayı ama olumsuzlara karşı da mücadele 
edebilmeyi mutlaka bilmek durumundasınız.

Türkiye, Meclisin açıldığı günden itibaren, cumhuriyeti ilanından iti
baren çok büyük bir iddia içerisinde kendisine büyük ve iddialı bir vizyon 
çizerek çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı ve Aziz Atatürk’ün ver
miş olduğu hedefi yakalamayı gerçekleştirmek için büyük uğraş vermekte
dir. Şu anda biz dünyanın en güçlü 17’nci ekonomisiyiz.

Bir iddia ortaya koyduk, bir hedef tespit ettik, dedik ki: Cumhuriyetin 
100’üncü yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomi
sinden biri olacağız, olmalıyız. İşte bu kavgayı sizler vereceksiniz, sizin ku
şaklar verecektir.



Bu Coğrafya Bizden Sorulur

Türkiye’nin gücü nedir? Bizim gücümüz petrol değildir. Bizim gücü
müz doğal gaz değildir. Üzülerek söyleyeyim, orman varlığımız da değildir. 
Üzülerek söyleyeyim madenlerimiz de değildir. Bizim zenginliğimiz eğitil
miş insan gücüdür. Yani sizsiniz.

Bizi dünyanın en büyükleri arasına sokan güç nasılsa ki insan gücü
müz ise bizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak olan güç de insan 
gücümüzdür, sizlerin cesareti, sizlerin çalışkanlığı, sîzlerin bilgisidir.

Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bu zor coğrafyada lider du
rumundayız, önder durumundayız. Dünkü konuşmamda söyledim: 
Türkiye’nin stratejik önemi, konumu ve hepsinden önemlisi eğitilmiş insan 
gücü bu coğrafyada onu söz sahibi yapmaktadır.

Ve konuşmamda dün dedim ki: Bu coğrafya bizden sorulur demem 
ama bu coğrafyada kalıcı bir barış tesis etmek için bizim katkımız olmadan 
sağlam bir zemin bulunamaz.

İşte siz bu Türkiye’nin çocuklarısınız.

Biz, Bizim İçiniz.

Son olarak sizden ricam, birbirinizi sevmeye, birbirinizle dayanışma
ya, birbirinizi her zaman kucaklamaya ve sevgilerinizi her zaman birbirini
ze iletmeye mutlaka gayret sarf edin.

Zaman zaman bizim içimize bir şeyler sokmaya çalışırlar, onlara yüz 
vermeyin. Bu devleti, biraz evvel size anlatmaya çalıştığım şartlarda kuran
lar bizim insanlarımızdı, bizim atalarımızdı, bizim dedelerimizdi, büyük 
dedelerimizdi.

O nedenle, bizim birbirimizi sevmemize, birbirimize yanlış gözle bak
mamıza sebep olanlar yahut o yolda teşvikler ve tahrikler yapanlar bizi se
venler değildir sevgili gençler, sevgili çocuklar. Onları siz koyun bir tarafa. 
O nlar kendi küçük dünyalarında oyalansınlar dursunlar. Siz Atatürk’ün 
gençleri olarak her zaman ileriye bakın, geleceğe bakın.





Kültürel Etkinlikler





"İtalyan Oryantalist Ressamlar Sergisi" 
Töreni/İstanbul

(06.10.2007)

İnsanlık tarihine baktığımızda, sanata ve sanatçıya önem veren ülkelerin kalkınma yolun- 
I  da emin adımlarla ilerleyen toplumlar olduğunu görüyoruz. Sanat alanında gelişmemiş 
ülkelerin ise duygu ve düşünce fakirliğinden kurtulamadığına şahit oluyoruz.

Sanat; İnsanlığın Geleceğe Dönük Yüzü
Osmanlı Sarayında görev yapan İtalyan Oryantalist Ressamlar 

Sergisinin, uygarlıkların buluştuğu güzel İstanbulda ve bir döneme tanıklık 
etmiş bu anlamlı mekanda, açılmasından büyük memnuniyet duyuyorum.
İnsanlığın geleceğe dönük yüzünün simgesi olan sanat, evrensel bir anlayışa 
kavuştuğu zaman, tüm dünyanın konuştuğu ortak dile dönüşebilir. İnsanlık 
tarihine baktığımızda, sanata ve sanatçıya önem veren ülkelerin kalkınma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen toplumlar olduğunu görüyoruz.

Sanat alanında gelişmemiş ülkelerin ise duygu ve düşünce fakirliğin
den kurtulamadığına şahit oluyoruz. Yeteneği ve özverili çalışmalarıyla in
sanlığa en anlamlı eserleri sunan sanatçılar; barışın, umudun ve dostluğun 
elçiliğini yaparak toplumların yakınlaşmasına en büyük katkıyı sağlamak
tadır. Her alanda köklü ilişkiler içerisinde bulunan Türkiye ve İtalya sanat 
konusunda da birbiriyle diyalog içerisinde olan iki dost devlettir. Türkiye ve 
İtalya arasındaki ilişkiler, 19. yüzyıldan itibaren sanatsal bir kimlik kazana
rak daha da derinleşerek günümüze kadar güçlenerek gelmiştir.

Sanatın Gücü ve Evrenselliği
Bünyesinde farklı kökenden ve inançtan çok çeşitli insanları barış içe

risinde yüzyıllarca yaşatmayı başarabilen Osmanlı İmparatorluğu, sanata 
büyük önem vermiştir. Ülkelerinde umduklarını bulamayan birçok sanat
çıya sahip çıkarak kapılarını açan Osmanlı, sanatın gücünü ve evrenselli
ğini kullanabilen nadir devletlerdendir. Bu sayede döneminin önderi olan 
büyük imparatorluk, her alanda ileri bir noktaya gelmiştir.

Böyle bir dönemde yeni arayışlar içerisine giren İtalyan sanatçılar da 
İstanbul’a gelmiş ve burada rahat bir çalışma ortamı bulmuştur. Bir kül
tür şehri olan güzel İstanbul, İtalyan sanatçılara ilham kaynağı olmuş ve en 
güzel eserlerini burada üretmişlerdir. İtalyan sanatçılar özellikle, yüzyıllar 
boyunca Doğu dünyasının etkisinde kalmışlar ve bu etkileri hemen her dö
nem sanatlarına yansıtmışlardır.

Gentile Bellini; ilk İtalyan Sanat Elçisi
Osmanlı toprakları ile ilk kez tanışan ve belki de oryantal anlamda 

Doğu yolculuğuna ilk çıkan İtalyan sanatçı Gentile Bellini olmuştur. Döne-



min hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’in portresini yapmak üzere Osmanlı 
topraklarına davet edilen İtalyan sanatçı ile başlayan bu süreç, 19. yüzyılda 
artarak devam etmiştir.

Sultan II. Abdülhamid döneminde pek çok İtalyan sanatçı Osmanlı 
topraklarına gelirken, bunlardan; Luigi Acquarone ve Fausto Zonaro “Saray 
Ressamlığı” payesine ulaşmışlardır. İtalyan mimar ve tasarımcı Raimando 
D’Aranco ise mimari anlamda önemli işlere imza atmıştır. Özellikle Zonaro 
ve D’Aranco aynı dönemde bulundukları bu topraklarda, iki kültür arasın
da mükemmel bir yansımaya vesile olmuşlardır. Türk resminin gelişiminde 
önemli bir yere sahip olan Sanayi-i Nefıse’nin hocaları arasında ise yine; 
Salvatore Valeri, Leonardo de Mango gibi İtalyan Oryantalist sanatçılar var
dır.

/ y  manii topraklan ile ilk kez tanışan ve belki de oryantal anlamda Doğu yolculuğuna 
U ilk  çıkan Italyan sanatçı Gentile Bellini olmuştur. Dönemin hükümdarı Fatih Sultan 
Mehmedln portresini yapmak üzere Osmanlı topraklarına davet edilen İtalyan sanatçı ile 
başlayan bu süreç 19. yüzyılda artarak devam etmiştir.

Sanat; Dostluk ve Barış Köprüsü

Milli Saraylar Daire Başkanlığı, bu zengin geçmişten hareketle, son 
birkaç yıldır İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ile işbirliği yaparak birçok gü
zel projeye imza atmıştır. Daha önce çeşitli tarihlerde İstanbul ve Roma’da 
“Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro”, İstanbul ve İtalya’nın Bari’de “Leo
nardo de Mango” sergileri açılmıştır.

Bugün de “Osmanlı Topraklarında İtalyan Oryantalistleri” sergisini 
sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu toprakları resmetmiş İtalyan sanatçıla
rın eserlerini topluca görmemizi sağlayan bu sergi, 42 seçkin sanatçının 150 
ayrı tablosundan oluşuyor. Medeniyetler arasında dostluk ve barış köprüle
ri kuran, birbirinden değerli eserlerin yer aldığı böyle bir sergiyi açmaktan 
büyük onur duyuyorum.

Köklü medeniyetimizin sanata ve sanatçıya verdiği değerin en açık 
göstergeleri olan bu eşsiz eserlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesi
ne katkıda bulunacağına inanıyorum.



Hazreti Mevlana'nın 734. Vuslat Yıldönümü /  Konya
(17.12.2007)

^ ugün, içinde bir kor gibi ilahi aşkı taşıyan Mevtana Celaleddin-i Rumi'nin, özlemini 
çektiği makama ulaştığı gündür. Şeb-iArus, yani "düğün gecesi". Öyle ya; ömrünün 

tamamını vuslat heyecanı içerisinde geçiren birinin ölüm gecesine, sevgiliye kavuşacağı 
geceye, “düğün gecesi" denmez de ne denir ki!

"Düğün Gecesi"

Böyle bir gecede, bu denli manevi rüzgarların estiği bir ortamda sizler- 
le birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bugün, içinde bir kor gibi ilahi aşkı taşıyan Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin, özlemini çektiği makama ulaştığı gündür. Şeb-i Arus, yani “dü
ğün gecesi”.

Öyle ya; ömrünün tamamını vuslat heyecanı içerisinde geçiren birinin 
ölüm gecesine, sevgiliye kavuşacağı geceye, “düğün gecesi” denmez de ne 
denir ki!

Bu gece; Mevlana’nın binlerce yıldır insanlığı aydınlatan rubailerinden 
derlenen muhteşem sözlerinin, onlardan esinlenerek bestelenen musikinin 
ihtişamını yaşıyoruz.

17 Aralık 1273 tarihinde, son nefesini verirken, çok sevdiği Allah’a ka
vuşmadan önce şöyle seslendi bize:

“Hakka kavuştuğum gün tabutum yürüyünce,

Şu dünyanın dertleri ile dertleniyorum sanma,

Bana ağlama, ‘yazık yazık’ deme.

Cenazemi görünce ayrılık, ayrılık’ diye feryat etme,

Beni toprağa verirken ‘elvada, elveda’ diye ağlama.

Gün batımmı gördün ya gün doğumunu da seyret,

Hangi tohum yere atıldı da çıkmadı.

însan tohumu hakkında niye yanlış bir zanna düşüyorsun.”

Ondan geriye sadece bir isim kaldı ama Mevlana isminin içinde büyük 
bir ilim hâzinesi de kaldı. Ve biz bu büyük hâzinenin ev sahipliğini yapma 
sevincini yaşıyoruz.

İlham Kaynağımız
İnsanlığın kardeşliğine gönül vermiş dostlarım,

Yüzlerce yıldır gönül kaplarından dolup boşalan bir gelenekle bize ula
şan Hz. Mevlana öğretisi, bütün insanlık için derslerle doludur.

O nun öğretisi, çağlan aşarak tam 800 yıldır bizlere ışık tutuyor, ilham 
kaynağımız oluyor.



Mevlana; güzeli doğruyu, iyiyi, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü arayanlara 
müjdeler veren Yüce bir sestir...

Karanlıklarda kalanlara ışıktır...
Ayrılıktan inleyenlere şifa veren devalı bir nefestir...

Mutluluk arayanlara yol gösteren güneştir...
Yoksulların, ıstırap çekenlerin, gariplerin yoldaşıdır...

İnsana insanı gerçek anlamda öğreten öğretmendir...
Barışı, dostluğu arayanlara en güzel yol göstericidir...
Dünya, Hz. Mevlananm;

“Ne olursan ol yine de gel,
Yüz kere tövbeni bozsan da yine gel,

Nasılsan öyle gel” 

sözüne kulak vermelidir.

Bu insani yaklaşım, bir ayağını bulunduğu yere sabitlemiş, diğer ayağı 
ile medeniyetleri, ülkeleri, diyarları dolaşan dervişin ritmi gibi, insanlığa bir 
şeyler öğretiyor.

il Mevlana; güzeli doğruyu, iyiyi, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü arayanlara müjdeler veren Yüce 
I V I  bir sestir... Karanlıklarda kalanlara ışıktır... Ayrılıktan inleyenlere şifa veren devalı 
bir nefestir... Mutluluk arayanlara yol gösteren güneştir... Yoksulların, ıstırap çekenlerin, 
gariplerin yoldaşıdır... İnsana insanı gerçek anlamda öğreten öğretmendir... Barışı, 
dostluğu arayanlara en güzel yol göstericidir...

Büyük Düşünür Mevlana
Biz, kolları herkese açık, barışı, sevgiyi, ilahi aşkı önceleyen, önemse

yen bir dinin mensubuyuz.

Bu din insanlığa, Hz. Mevlana aracılığı ile bir şey söylüyor: 

“Ümitsizlik semtine gitme, ümitler vardır.

Karanlık tarafa gitme, güneşler vardır.”

Hayata tutunmak, yaşama sevincini tatmak için daha güzel bir söz var 
mıdır?

Saygıdeğer Misafirler,

Toplumsal barış, bir arada yaşama, medeniyetlerin dostlukları için 
Mevlananm kardeşlik felsefesinden daha iyi bir formül, daha iyi bir mesaj 
yoktur kanaatimce...

Mevlana bu toprakların barışçıl yanını, sevgi felsefesini anlatmıştır.

Büyük düşünür Mevlana, bu topraklardan, bu medeniyetten beslen
miş ve yine bizlere evrensel mesajlar bırakmıştır. Bugün özellikle küresel 
çağda bu evrensel mesaja çok ihtiyacımız var.



Iraklı çocuğun gözyaşının dinmesi, Afrikalı çocuğun karnının doy
ması, hain terörün canlar almaması kısacası daha barışçıl ve hoşgörülü bir 
dünya için buna ihtiyacımız var.

Millet olarak ne büyük değerlere sahip olduğumuzun bilinmesi, bizi 
biz yapan değerlerin yaşatılması için ihtiyacımız var.

Birbirimize kin ve nefret duymanın değil, sevgi ve saygı göstermenin 
en büyük erdem olduğunun bilinmesi için ihtiyacımız var. Tüm dünyanın 
Mevlana’nın varlık sevgisine ihtiyacı var. Bu varlık sevgisi ki, bütün canlı
lara ayrım yapmadan aynı nazarla bakmayı emreder. Bütün insanlığı aynı 
gözle eşit birer varlıklar olarak sevmeyi ve sevgi duymayı öğütler.

Savaşların, soykırımların, kan dökmelerin sebep olduğu doymak bil
mez ihtiraslar yerine, asıl sevginin yaratanı ve yaratılanı sevmek olduğunu 
öğretir.

Bütün dünyaya ışık saçan Hz Mevlanayı, daha çok tanıtmak, daha da 
evrenselleştirmek, barışı arayan insanlık adına yapacağımız en büyük gö
revdir. Bu görev de hepimize düşmektedir.

Mevlana; 800 Yıldır Sönmeyen Işık
Unesco’nun son günlerini yaşadığımız 2007 yılını Mevlana Yılı olarak 

ilan etmesi çok önemlidir.

Aynı zamanda 800. doğum yıldönümü olan yıl boyunca dünyanın 
çeşitli ülkelerinde yüzlerce organizasyonla Mevlananın evrensel sesi tüm 
dünyaya ulaştırıldı.

Mevlanayı yeterince anlatabildik mi? Tabii ki hayır!

Onu daha çok anlamaya ve anlatmaya ihtiyacımız olduğu düşüncesin
deyim ... Bunu hem kendimiz, hem de tüm insanlık için yapmalıyız.

İnsanlık tarihine bakarsak; savaşlar, istilalar, isyanlar, kardeş kavgaları
nın hiç eksik olmadığını görürüz. Bugün dahi dünyanın birçok noktasında 
savaşlar sürmektedir. Türkiye bile kardeş kavgasına çekilmek istenmekte
dir.

İşte Mevlana tüm insanlığa bir reçete sunuyor.

O bütün bu gürültüye, silahlara, paraya kısaca tüm belalara karşı in 
san yüreğinin tükenmek bilmeyen insan sevgisi ile karşı koymuştur. Onun 
insan sevgisi o kadar büyük bir silahtır ki, önünde dağlar duramaz. Bütün 
sorunların, anlaşmazlıkların, problemlerin çözümlerinin anahtarıdır. Bu 
anahtar tüm kapıları açar.. .Bunu dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün 
insanlara anlatmalıyız.

Dostlar, ışığı arayan kardeşlerim,

Bizim sözlerimizden çok dervişlerin semahı, neyin sesi, kudümün rit
mi, semazenin Allah’a dönüşü ve gönüllerde coşan “hu” sesleri daha kıy
metlidir.

Bu gece onun; yaşadığı, olgunlaştığı, özdeşleştiği ve Yaradan’a kavuştu
ğu Konya’da onu anlatan törenlerin en görkemlisine tanık oluyoruz. İnanın 
bu gece burada bulunmaktan, bu manevi havayı solumaktan büyük mutlu
luk duyuyorum.



Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 
12. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Töreni /  
Türk Ocağı-Ankara

(27.02.2008)

Tbrih boyu kültürler atlası haline gelen bu coğrafyanın zenginlikleri bizim olduğu kadar 
I  tüm insanlığın da birikimidir. Dede Korkut'tan Hoca Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den 

Hacı Bektaş-ı Veli'ye, Mevlana'ya, Karacaoğlan'a, Cengiz Aytmatov'a kadar tüm ilim ve fikir 
adamları Türk Dünyasının ortak hafızasına mal olmuş eserlerini bu coğrafyada vermiştir.

Aynı Kökten Beslenen Ulu Çınarın Dalları
Böylesine güzel ve tarihi bir mekanda Türk Dünyasına hizmet eden siz 

değerli insanlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ortak bir 
geçmişi, kültürü ve dili olan Türk Dünyası arasındaki ilişkileri bir sanatçı 
hassasiyeti ve duygusallığı ile geliştirme çabası içerisinde olan Türk Dün
yası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı Sayın Yahya Akengin başta olmak 
üzere tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Daha önce bana 
da verilen ve bu yıl 12.sini düzenlenen Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerine 
layık görülen değerli konukları da kutluyorum.

Bu yoldaki çalışmalarında onlara üstün başarılar diliyorum. Orta 
Asya’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğ
rafyada hayat bulan Türk Dünyası ulu bir çınara benzemektedir. Türk dev
letleri ya da toplulukları aynı kökten beslenen, güç ve kudret alan bu ulu çı
narın dalları gibidir. Tarih boyu kültürler atlası haline gelen bu coğrafyanın 
zenginlikleri bizim olduğu kadar tüm insanlığın da birikimidir.

Dede Korkut’tan Hoca Ahmet Yesevi’ye, Yunus Emre’den Hacı Bektaş-ı 
Veliye, Mevlana’ya, Karacaoğlan’a, Cengiz Aytmatov’a kadar tüm ilim ve 
fikir adamları Türk Dünyasının ortak hafızasına mal olmuş eserlerini bu 
coğrafyada vermiştir.

Tarihi mirasımızı, kültürümüzü ve medeniyetimizi inşa eden bilgeleri
mizin, ilim adamlarımızın eserlerini korumak, yaşatmak ve onların evrensel 
mesajlarından ilham alarak geleceği yakalamak hepimizin en büyük göre
vidir. Devletler ve toplumlar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde siyasetçiler 
kadar sanatçı, yazar ve bilim adamlarına da önemli roller düşmektedir.

Toplumlarımızın ortak dil, kültür ve geleneklere sahip bulunmaları, bu 
alanlardaki ilişkilerimizin daha da üst düzeylere çıkarılmasını kolaylaştır
maktadır. Türk Dünyası; aynı dili konuşan, aynı soydan gelen insanlardan 
oluşmaktadır. Dolayısıyla böyle devletler arasındaki dostluk, kardeşlik, mu
habbet, dayanışma ve işbirliği de farklı olacaktır. Bu çerçevede, Türk Dün
yası ülkeleri arasında üst düzeydeki yakın, dostça ve kardeşçe temasların, 
toplumlarımızın tüm kesimlerine yayılması gerektiği kanaatindeyim.



O ı/ coğrafyanın ortak düşüncelerini, duygularını kısaca hayatını ifade eden yazar ve 
D sanatçılar hiç kuşkusuz ilişkilerin geliştirilmesinde, ortak geçmişin gelecek nesillere 
aktarılmasında önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu zenginlikleri yeni nesiller bilmelidir. 

Yeni nesillerimiz tarihin çok derinliklerinde büyük kökleri bulunan bir ulu çınar olan bu 
medeniyeti öğrenmelidirler.

Ortak Bilinç
Aramızdaki dostluğa dayalı ilişkilerimizin; üniversiteleri, bilim, spor, 

kültür, sanat kumrularını ve ülkelerimizin gelişmesine katkıda bulunan di
ğer oluşumları da kapsayacak geniş bir yelpazeye yayılmasının yararlı ola
cağı düşüncesindeyim.

Bu coğrafyanın ortak düşüncelerini, duygularını kısaca hayatını ifade 
eden yazar ve sanatçılar hiç kuşkusuz ilişkilerin geliştirilmesinde, ortak geç
mişin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir misyon üstlenmektedir.
Bu zenginlikleri yeni nesiller bilmelidir.

Yeni nesillerimiz tarihin çok derinliklerinde büyük kökleri bulunan bir 
ulu çınar olan bu medeniyeti öğrenmelidirler. Geçmişle gelecek arasındaki 
erdemli köprüyü kuracak olanların başında yazar ve sanatçılar gelmektedir.
Yazarlar ve sanatçılar, ürettikleri eserlerle ortak bir kültür bilincinin oluş
masını, toplumların yakınlaşması ve kaynaşmasını sağlarlar. Bu ortak bilin
cin milletlerin en büyük gücü olduğuna yürekten inanıyorum.

Türk Dünyasının Hayatımdaki Önemi

Türk Dünyasının sizler gibi benim de hayatımda her zaman önemli 
yeri olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı dönemimde, Türk Dünyası arasında 
ilişkilerin geliştirilmesine özel gayret sarf ettim.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığım 1991-1993 yılları arasında;

- Türk Dünyası ile aramızda eğitim köprüleri kurduk.

- Türk Cumhuriyetleri Eğitim Bakanları Konferansları topladık. - Ön
celikle bu ülkelerden Türkiye’ye öğrenci getirdik. - Buralara örnek okullar 
açtık.

- Ortak tarih ve edebiyat alanlarında çalışmalar yaptık. - Yine kardeş
lik bağımız olan bu ülkelere Latin harfleriyle baskı yapabilecek matbaalar 
gönderdik.

- Ayrıca 1 milyon alfabe yolladık.

Çok şükür bunların hemen hemen hepsinde mesafeler aldık. Kardeşi
miz olan bu ülkelerden 10 bine yakın öğrenci getirdik. Ülkelerimiz arasında 
birer dostluk köprüsü kuran bu öğrenciler çok başarılı oldular.

Büyük bir kısmı eğitimlerini tamamlayarak yurtlarına döndüler.

Orada önemli görevler yapıyorlar. Bir kısmı burada kaldı.



Burada evlilikler oldu. Bu şekilde kardeş ülkeler arasındaki bağ daha 
da kuvvetlendi. Arkasından biz de o ülkelere öğrenci göndermeye başla
dık.

Baküde açtığımız ilk lisenin inşaat malzemelerini bile Türkiyeden biz 
temin etmiştik. Bu projemizde hedef her sene 10 bin öğrenciye 5 bin öğren
ci eklemekti.

O proje maalesef yürümedi. Eğer yürümüş olsaydı, demek ki şu anda 
yaklaşık 100 bin öğrenci eğitimden geçmiş ve yurtlarına dönmüş olacaktı. 
Milli Eğitim Bakanlığından ayrıldıktan sonra bu projede bazı aksamalar 
gördüğümüz için bir vakıf kurma ihtiyacını hissettik. “Türkiyem” ismini 
verdiğimiz bu vakıfımız, 6-7 sene çocuklarımıza, elindeki imkanlar oranın
da yardımcı olmaya çalıştı. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman, “çok da 
iyi yapmışız” diyoruz.

Yapacağımız Daha Çok İş Var

Türk dünyası parlamento başkanlarını bir araya getirmeyi ve ardından 
da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulmasını hedef
liyoruz. Bu amaç doğrultusunda 21-22 Şubat tarihleri arasında Antalyada 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamentolararası Konsey 1. Toplantısı ger
çekleştirildi. Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan Meclis temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi ku
rulması için niyet protokolü imzalandı.

Önümüzdeki dönemde Meclis Başkanları olarak bir araya gelerek son 
adımı atmış olacağız, önümüzdeki günlerde Özbekistan ve Türkmenistan’a 
özel temsilciler göndererek onların da bu Asamblede bulunmalarını temin 
etmeye çalışacağım.

Öte yandan, Türk dili konuşan toplulukların da bu Asamblede gözlem
ci olarak bulunmasını sağlayarak bir “Türk Dünyası Asamblesi” teşkil etmiş 
olacağız. ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin kurulması 
ön çalışmalarında bu denli başarıya ulaşmak hepimizi mutlu etmektedir. 
Üst düzeyde varılmış anlaşmaların gerçekleştirilmesi, parlamentolar arası 
işbirliğinin geliştirilmesi ve tarafların ulusal mevzuatlarının uyumlu hale 
getirilmesi için bu Asamblenin önemli çalışmalar yapacağına inanıyorum.

Gecikmiş olan böyle bir yapının kurulması önemli bir adım olacaktır. 
Hep birlikte ortak bağımız olan bu coğrafya ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. 
Bizler siyasetçiler olarak, sizler yazar ve sanatçılar olarak aynı amacı payla
şıyoruz.

TÜRKSAV’ın, köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Türk 
dünyasıyla ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmaları takdir
le karşılıyorum. Bizler köklü geçmişimiz, Hoca Ahmet Yesevi Ocağından 
gelen engin hoşgörü anlayışımız, tarihe mal olmuş devlet tecrübemizle ev
rensel barışa katkıda bulunma çabamızı sürdüreceğiz.



Türk Gecesi /  Dusseldorf
(16.04.200S)

l/uzey Ren Vestfalya Eyaleti; Almanya'nın Gayri Safı Milli Hasılası'ndaki yüzde 22'lik 
A büyük payıyla, uluslararası fuar organizasyonuyla, başarılı kent dokusu ve turizm 
altyapısıyla, parlak bir görünüm arz etmektedir.

Almanya'da Yaşayan Türkler
Almanya’nın pek çok açıdan ön plana çıkan Kuzey Ren Vestfalya 

Eyaletinde ilk kez düzenlenen böyle önemli bir girişime tanık olmak üzere 
aranızda bulunmaktan onur ve mutluluk duymaktayım.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, Almanya’daki Türk nüfusunun üçte birine 
ev sahipliği yapmaktadır.

Eyalette Türklere ait bulunan 24 bin işyeri yılda ortalama 10 milyar 
Avroluk bir ciro gerçekleştirmektedir.

Türk vatandaşlarının Alman toplumuna uyumunun en önemli göster
gelerinden biri olan bu başarının arkasında yatan faktör, Almanya’da yaşa
yan Türklerin rekabet gücüne erişmeleridir.

İş piyasasında bu başarının eğitim alanında da tekrarlanması için Türk 
kökenli öğrencilerin rekabet gücüne erişmelerinin sağlanması gerekmek
tedir.

Bu husus her iki ülkenin de yararınadır.

Zira bu sayede bireylerin toplumsal yaşama katkıları daha yüksek 
düzeyde gerçekleşecektir. Bugün için kendi anadilinin temel yapısını ko- 
ruyamamış öğrencilerin ikinci bir dili öğrenmekte mutlak surette başarısız 
kalacakları bilim çevrelerince dile getirilmektedir.

Bu nedenle Türkçe dil derslerinin yaygınlaştırılmasının Almancanın 
çok daha iyi şekilde öğrenilip kullanılması için gerekli zihinsel altyapıyı 
inşa edeceği unutulmamalıdır. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadıkla
rı toplumla uyum içinde; bulundukları ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel 
ve siyasi yaşamına aktif katılımlarını, anadilleri ve kültürleriyle bağlarını 
korumalarını arzu ediyoruz.

Türkiye - Almanya İlişkileri
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti; Almanya’nın Gayri Safı Milli Hasılasındaki 

yüzde 22’lik büyük payıyla, uluslararası fuar organizasyonuyla, başarılı kent 
dokusu ve turizm altyapısıyla, parlak bir görünüm arz etmektedir.

Almanya ekonomisinde böylesine önemli bir yere sahip olan eyalet, 
dış ticaret alanındaki öncü rolünü Türkiye ile Almanya arasındaki ikili iliş
kilerin daha da geliştirilip zenginleştirilmesi bakımından da ortaya koy
maktadır.



Türkiye, Avrupa'ya taşınmak için değil, Avrupa'nın siyasi değerlerini ve yüksek 
I  standartlarını Türkiye'ye taşımak için Avrupa Birliğine tam üyelik arzusundadır. 

Avrupa'nın demokrasi ve insan hakları mesajları zaten yüzyıllardan beri demokratik 
kurumlara sahip bulunan Avrupa topraklarında kendi halinde yankılanıp durmaktadır.

Almanya’da ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde bu kapsamda bir 
Türk Gecesi düzenlenmekte olması giderek güçlenmekte olan ikili ilişkile
rin en güzel göstergesidir.

Eyaletin en önemli yatırım kuruluşu olan “NRW-Invest”in geçtiğimiz 
ay İstanbul’da bir temsilcilik açması, yine Kuzey Ren Vestfalya Parlamento
su Ulaştırma Komisyonunun İstanbul ve İzmir’de deniz ve hava taşımacılığı 
konusunda incelemelerde bulunması da bu ilişkilerin seyri açısından çok 
önemlidir.

Nitekim yürütülen bu çalışmanın devamı olarak Eyalet Ulaştırma 
Bakanlığı’nın önümüzdeki sonbaharda, bu kez demiryolu ulaşımı alanında 
inceleme ve temaslarda bulunmak üzere ülkemize bir heyet göndermeyi ön 
görmesi de bu öncülüğün temel yapı taşları olarak göze çarpmaktadır.

Ayrıca Kuzey Ren Vestfalya’nın en önemli şehirlerinden biri olan 
Essen’in, 2010 yılında İstanbul’la birlikte Avrupa Kültür Başkenti seçilme
sinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Sahip oldukları tarihi ve kültür zenginlikleriyle insanlığın ortak mira
sı olan Essen ve İstanbul’un; yapacakları ortak çalışmalarında, ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin des
teklenmesi yönünde de federal politikalara yansıyacak girişimlerde bulun
masını bekliyoruz.

Birbirimize yakınlaştıkça birbirimizi daha iyi anladığımızı düşünüyo
ruz.

AB'ye Tam Uye Türkiye AB'nin Faydasına

Türkiye Avrupa’ya taşınmak için değil, Avrupa’nın siyasi değerlerini ve 
yüksek standartlarını Türkiye’ye taşımak için Avrupa Birliğine tam üyelik 
arzusundadır.

Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları mesajları zaten yüzyıllardan 
beri demokratik kurumlara sahip bulunan Avrupa topraklarında kendi ha
linde yankılanıp durmaktadır.

Oysa Türkiye’nin tam üyeliği sayesinde bu mesajların Türkiye Cum
huriyeti sınırlarından çok daha güçlü ve etkili bir şekilde tüm Ortadoğu’ya, 
Kafkaslara ve Orta Asya’ya iletilmeye başlanarak bölgedeki barış ve istikrara 
katkı sağlayacağına dikkatinizi çekmek isterim.



Aramızda Türkiye’nin tam üyeliğinin AB için bir mali külfet olacağını 
düşünen dostlarımızın olabileceğini varsayarak şunu da belirtmek isterim 
ki; Türkiye’nin AB üyeliğinin mali etkisi, rüzgar enerjisiyle çalışan yeni bir 
elektrik santralinin kurulmasına benzetilerek açıklanabilir.

Yeni santralin kurulması için yapılacak yatırım uzun yıllar boyu elde 
edilecek elektrik enerjisi sayesinde çok kısa sürede ve kat kat fazlasıyla geri 
alınacaktır.

Türkiye daha şimdiden sağlanan Gümrük Birliği sayesinde Avrupa 
malları için önemli bir vitrin teşkil etmektedir.

Tam üyelik yoluyla Türkiye sınırlarına AB bayrağının çekilmesi, bu 
vitrine daha da canlılık kazandıracaktır.

Bu sayede, Türkiye; Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya Federasyonu ve Orta 
Asya ülkeleri için Avrupa’nın en yakın kapısı haline gelecektir.

Türkiye’nin tam üyeliği durumunda, hem Avrupa’dan sağlanan mal ve 
hizmetlerin satışı yoluyla hem de ülkemizin artan milli gelirine paralel ola
rak AB fonlarına yansıyacak dolaylı katkılarla bir bütün olarak AB’ye yarar 
sağlayacaktır.

İşte tüm bunlar için ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz ve birbirimizi 
daha yakından tanımamız gereklidir.

Zira birbirini tanımayan insanlar gibi birbirini tanımayan toplumlar 
arasında da ilişkiler sınırlı kalacaktır.

Dolayısıyla bu akşam, birbirimizi daha iyi tanımak için bir araya gel
miş olmamız nedeniyle doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz.

Bu buluşmayı sağlayan Eyalet Parlamentosu ve Eyalet Hükümeti yet
kililerine, Türkiye Araştırmalar Vakfına, gecenin sponsorluğunu paylaşan 
değerli firmalarımıza ve uzaktan yakından, zahmet edip gelerek gecemize 
katılan tüm konuklara teşekkür ederim.



Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Ahsen Özgüç 
Konferans Salonu Açılış Töreni /  Kaman - Kırşehir

(31.05.2008)

Türkiye ve Japonya arasında geçmişten beri kadim bir dostluk, dayanışma ve yakınlık 
I  bulunmaktadır. İmparatorluk varisi iki ülke, benzer acıları ve deneyimleri yaşamıştır. İki 

ülkenin kültürel ve tarihi birikimlerinin dünya barışına ve huzuruna çok önemli katkılarda 
bulunmakta olduğuna inanıyorum.

Bir Bilim Dalı Olarak Arkeoloji
Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Tahsin özgüç Konferans Salonu’nun 

açılışında sîzlerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kendilerini Türk-Japon dostlu
ğuna adayan değerli konuklarımıza da güzel ülkemize ve Kırşehir Kamana 
“hoş geldiniz” diyorum.

Sözlerimin başında, Kalehöyük’te 22 yıldır kazı çalışmaları yürüten ve 
insanlığın ortak mirası olan zengin uygarlıklara ışık tutan başta Japonya 
Anadolu Arkeoloji Enstitüsü yetkilileri olmak üzere bu kazıyı destekleyen;

- Kazı Heyeti ve Enstitü Şeref Başkanı Altes Prens Mikasaya, - Prenses 
Akikoya,

- Kazı Heyeti Başkanı Dr. Sachihiro Omuraya - Kültür ve Turizm Ba
kanlığımıza,

- Değerli bilim adamlarımıza ve tüm emeği geçenlere

milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Kuruluşundan beri bu topraklarda hayat bulan uygarlıkların eserlerini 
gün yüzüne çıkarmak için çalışma yapan enstitünün Türk halkı için çok 
değerli olduğunu da ifade etmek istiyorum.

İnsanlığın ortak mirası olan tarihi ve kültürel eserleri, geçmiş me
deniyetlerin izlerini araştıran enstitünün, bu alanda çalışan bilim adam
larını buluşturan uluslararası bir merkez olacağına yürekten inanıyorum. 
Enstitünün arkeolojik araştırmalar yanında bu alanda çeşitli etkinlik dü
zenlenmesine imkan verecek şekilde projelendirilmiş olması Kırşehir ilimi
zin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Yine bu merkez sayesinde başta Türkiye ve Japonya arasında olmak 
üzere dünyanın birçok ülkesiyle dostluk köprüleri kurarak insanlığa önemli 
hizmederde bulunacağını düşünmekteyim.

Bu kazılara ve enstitünün kurulmasına büyük katkı sağlayan ve bugün 
açılışını yapacağımız konferans salonuna adını veren değerli bilim adamı 
Prof. Dr. Tahsin özgüç u de saygı ve rahmetle anıyorum.



İnanıyorum ki gönül verdiği bu enstitü sayesinde, üç yıl önce aramız
dan ayrılan, Sayın Özgüç un adı sonsuza kadar yaşatılacaktır.

Arkeoloji, insanın geçmişinden geleceğine ışık tutan, binlerce yıl önce 
yaşamış uygarlıkların izini süren ve tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasını sağ
layan çok önemli bir bilim dalıdır. Bu bilime gönül veren sîzlerin sayesinde, 
ilk çağlarından beri kurulmuş olan uygarlıklar gün yüzüne çıkarılmakta ve 
tüm insanlığa sunulmaktadır. Hepimiz için çok kıymetli olan bu arkeolojik 
miras, tarihi gerçeklerin en doğru şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamak
tadır. Son derece meşakkatli ve fedakarlık isteyen bu bilim dalı, insanlığa 
geçmişin izlerini bütün yönleriyle ortaya koymaktadır. İnsanlığa kültürel 
alanda yapılan her katkı, dünya barışına ve geleceğine yapılan katkı olarak 
değer kazanacaktır.

Türk-Japon Dostluğu
Biz Güneşin doğduğu ülkenin evlatlarını, her zaman ülkemizde gör

mekten büyük bir sevinç duymaktayız. Türkiye ve Japonya arasında geçmiş
ten beri kadim bir dostluk, dayanışma ve yakınlık bulunmaktadır.

İmparatorluk varisi iki ülke, benzer acıları ve deneyimleri yaşamıştır.
İki ülkenin kültürel ve tarihi birikimlerinin dünya barışına ve huzuruna çok 
önemli katkılarda bulunmakta olduğuna inanıyorum. Geleneksel değerle
riyle çağdaş standartları bir arada yaşatan Japonya gibi büyük bir ülkenin, 
dostluğundan ve yakınlığından her zaman memnuniyet duyduğumuzun 
bilinmesini istiyorum.

Dünya ülkeleri arasında farklı bir yere sahip olan Japonya, kültür ve 
tarih alanında yapılan çalışmalara da son derece önem veren bir ülkedir. 
Teknoloji ve bilim alanında dünyanın öncü ülkelerinden biri durumunda 
bulunan Japonya’nın, kültüre ve tarihe verdiği değer dünyaya örnek olacak 
düzeydedir. Japon dostlarımız, ülkelerinden çok uzakta, 1986 yılında bura
da başlattıkları kazılar da insanlığın ortak mirasına olan saygılarını göster
mektedir.

1998 yılında kurulan enstitü ile bu yöredeki kültürel miras tüm in
sanlığa kazandırılmaktadır. Prens Mikasa ve ailesi tarafından gösterilen bu 
ilgi, Japonya toplumunun yüksek kültürünün de en açık ifadesidir. Prens 
Mikasa’nın ülkemizde yaptıkları bu anlamlı yatırımlar, Türk ve Japon halk
ları arasındaki karşılıklı sevgi ve dostluğa dayanan ilişkileri daha da perçin- 
lemiştir.

O u coğrafyada medeniyet bayrağı binlerce yıl elden ele dolaştı. Hit itlerden görkemli 
D Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarına kadar bu topraklarda 
birçok uygarlık bayraklannı dalgalandırdı. Hepsinin ayn güzelliği ve ihtişamı vardı.

Medeniyetlerin Beşiği Anadolu
Doğrusunu isterseniz bu enstitü birçok uygarlığın hayat bulduğu güzel 

Anadolu’ya çok yakışmıştır.



İnsanlık binlerce yıl Anadolu coğrafyası üzerinde medeniyetler kurdu, 
yeni kültürler meydana getirdi. Bu coğrafyada medeniyet bayrağı binlerce 
yıl elden ele dolaştı. Hititlerden görkemli Roma’ya, Bizans’tan Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorluklarına kadar bu topraklarda birçok uygarlık bayrak
larını dalgalandırdı. Hepsinin ayrı güzelliği ve ihtişamı vardı.

Dünyanın ilk parlamentosu, Likya Uygarlığı tarafından ülkemizde bu
lunan Kaş Patara’da kurularak, bu topraklarda yükselmiştir. Dünyanın en 
eski inanç merkezlerini ve kültür zenginliklerini barındıran bu coğrafya, 
adeta bir medeniyetler müzesi gibidir. İnsanlığa ait değerler bu medeniyet
ler havzasında yoğrulmuş ve pişmiştir.

Geçmişte çok sayıda ülkenin bağımsız ve özgürce yaşadığı Anadolu’nun 
her köşesi, zengin tarihi ve kültürel miraslarla doludur. Bu coğrafya, kültür 
ve inanç farklılıklarının çatışmanın değil, barış ve diyalog içerisinde zen
ginleşmenin kaynağı olduğunu ortaya koyan dünyanın en güzel bölgele
rinden biridir. Böylesine tarih ve kültür kokan topraklarda hayat bulmuş 
bilgelerin evrensel mesajları, insanlığa aradığı huzura ve barışa ulaşmanın 
yollarını göstermiştir. Tarih boyu kültürler atlası haline gelen bu coğrafya
nın zenginlikleri, bizim olduğu kadar tüm insanlığın da ortak birikimidir. 
Kaman’da kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Müzesi böylesine anlamlı ve 
önemli bir görev üstlenmektedir.

2010 Japonya Yılı
Türkiye ve Japonya arasında kökünü tarihin derinliklerinden alan 

sağlam ilişkilerin artarak sürmesini diliyorum. Bildiğiniz gibi 2010 yılı, 
Türkiye’de, Japonya yılı olarak kutlanacak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesi için çaba gösterilecektir. Bu da ülkemizin ve insanlarımızın 
Japonlara karşı sevgisini ortaya koymaktadır. Japonların da bize karşı aynı 
duyguları beslediğini çok iyi biliyoruz.

Nitekim 2003 yılı da Japonya’da, Türk Yılı ilan edilmişti. Bizler Japonya 
ile var olan güzel ilişkilerin daha da derinleştirilmesini arzuluyoruz.

Bu amaçla Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül 3 Haziran Salı 
günü Japonya’ya gidiyor. Bu ziyaretin de iki ülke ilişkilerine önemli katkı
lar yapacağına inanıyorum. İlişkilerimizin geliştirilmesi için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak da yoğun çaba harcamaktayız.

Meclisimiz de oluşturulan Parlamentolar arası Türk Japon Dostluk 
Grubu milletvekillerimizden yoğun ilgi görmektedir. Meclisimizde görev 
yapan 550 milletvekilimizden 384’ünün bu dostluk grubuna üye olması, 
bizim Japonlara karşı beslediğimiz sevginin en anlamlı ifadesidir. Bu duy
gularla biraz önce açılışını yaptığımız Tahsin özgüç Konferans Salonunun 
hayırlı olmasını diliyor, bu enstitünün ülkemizde kurulmasında emeği ge
çen Sayın Mikasa’ya tekrar şükranlarımı ifade ediyorum.



Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
14. Çocuk Şöleni /  İstanbul
(04.06..2008)

Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada 
hayat bulan Türk Dünyası ulu bir çınara benzemektedir. Türk devletleri ya da topluluk

ları; aynı kökten beslenen, güç ve kudret alan bu ulu çınarın dalları gibidir. Bu coğrafyada 
hayat bulan siz sevgili çocuklarımız da bizim geleceğe dair umut tomurcuklarımızsınız.

Dünya Çocuklarını Buluşturan Ülke
Türk Dünyasının her köşesinden çocuklarımızı ülkemizde buluşturan 

bu anlamı şölende aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfına ve onun değerli Başkanı Sayın 
Turan Yazgana, ortak bir geçmişi, kültürü ve dili paylaştığımız, Türk dün
yası ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek için eğitim, kültür ve sosyal alanlarda 
yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. Ülkemizin saygın sivil top
lum örgütlerinden biri olan Türk Dünyası Vakfının bu etkinliği süresince, 
ülkemizi en iyi şekilde tanıyacak, buradaki kardeşlerinizle sevgi, dostluk ve 
barış köprüleri kuracaksınız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
Meclisimizin açıldığı gün olan 23 Nisanı geleceğimizin teminatı çocukları
mıza bayram olarak armağan etmiştir.

Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisanın bu yılki kutlamala
rına 40 ülkeden gelen çocuklar konuk oldu. Yine hafta sonu katıldığımız 6.
Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarında 110 ülkeden dünya çocuklarının bir
birinden güzel eserleriyle Türkiye’deki coşkulu buluşmasını yaşadık. Şimdi 
de on dördüncüsü düzenlenen bu şölende, köklü tarihi ve kültürel ilişkilere 
sahip Türk dünyasının geleceği olan, siz sevgili çocuklarımızı ülkemizde 
ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin, düzenlenen bu önemli 
organizasyonlar sayesinde, dünya çocuklarını buluşturan ülke haline gel
mesinden gurur duyuyoruz.

Türk Dünyası'nın Umut Tomurcukları
Orta Asya’dan Kafkasya’ya, Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan ge

niş bir coğrafyada hayat bulan Türk Dünyası ulu bir çınara benzemektedir.
Türk devletleri ya da toplulukları; aynı kökten beslenen, güç ve kudret alan 
bu ulu çınarın dalları gibidir.

Bu coğrafyada hayat bulan siz sevgili çocuklarımız da bizim geleceğe 
dair umut tomurcuklarımızsınız. Bizim geçmişimizde, bütün uygarlıkla-



ra ev sahipliği yapmak, farklı inançları ve düşünceleri bir arada, bir sevgi 
çemberi içinde buluşturmak vardır. Sizler pırıl pırıl gözlerinizle, apaydınlık 
yüzlerinizle, böyle bir geçmişi olan Türkiye’de, çok güzel bir şöleni gerçek
leştiriyorsunuz.

Yarının büyükleri, devlet adamları olan sizlerin el ele vererek yapaca
ğınız çalışmalarla ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, 
Türk Dünyasını birbirlerine yakınlaştıracaksınız. Sizlerin birbirlerinizi ve 
ülkelerinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olan bu tür faaliyetler sayesinde 
güçlü ilişkiler kurmanız ve Türk dünyasının geleceği için beraberce çalış
manız hepimizin ortak arzusudur.

Sizlerden ricam; her zaman büyük düşünmeniz, büyük hayaller kur
manız ve büyük hedefler seçmenizdir. Çünkü Türk Dünyasının sizin bu 
büyük hayallerinize, düşüncelerinize ve hedeflerinize ihtiyacı var. Sizler, 
bilimin yol göstericiliğinden ayrılmadan, demokrasiye ve insan haklarına 
saygılı olarak toplumsal ve evrensel barışın korunması için çaba gösterme
lisiniz.

Kendi aranızda oluşturduğunuz geleceğe uzanan sevgi ve dostluk köp
rüleriyle, daha güzel ve yaşanabilir bir dünyayı beraberce kuracağınıza yü
rekten inanıyorum. Geleceğe dönük umutlar oluşturmanın en iyi ve etkili 
yolu, genç beyinleri aydınlatmak ve onlara yatırım yapmaktır.

Çocuklarını en iyi şekilde hayata hazırlayan ve onların potansiyelle
rini değerlendirebilen toplumlar, hem geleceğe güvenle bakabilir hem de 
insanlığa öncü olabilir. Bu duygularla, sundukları gösterilerle bu anlamlı 
şöleni renklendiren sevgili çocuklarımızı tebrik ediyor ve teşekkürlerimi 
iletiyorum. Benim selamımı; Türk Dünyası’nın her yanma, dağına taşma, 
uçan kuşuna götürünüz.



14. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve 
Sanat Şöleni/Bayburt
(16.07.2008)

Q u  coğrafya tüm Türk boylarının atası, ozanların piri, geçmişimizin hafızası olan destan- 
D la rın  bilgesi, medeniyetimizin ulu mimarlarından Dede Korkut'a ev sahipliği yapmıştır. 
Türk dünyasının kimlik rehberi olan Dede Korkut, tüm insanlığa ışık tutan mesajlar veren 

evrensel bir kişiliktir.
Dede Korkut; Destanların Bilgesi
Tarihi zenginliklerini yaşatmayan şehirler, toprağın derinliklerine kök 

salmayan ağaçlar gibi, uzun dönemde canlılıklarını koruyamazlar. Şehirler 
büyüklüğünü kendi coğrafyasında hayat bulan ekonomik, tarihi ve kültürel 
zenginliklerden alır. Tarihsiz şehir, şehirsiz tarih, coğrafyada kalıcı izler bı
rakamaz. Bu nedenle şehirler, tarihin yaşayan şahitleridirler.

Her karışı ayrı güzel, her karışı aziz olan vatan topraklarımızın ken
dine özgü kültürü ve tarihiyle önemli illerinden biri de Bayburt’umuzdur.
Gerçekten de Bayburt, ev sahipliği yaptığı uygarlıklarla zengin geçmişi ve 
sahip olduğu potansiyelle köklü bir kentimizdir.

Bu coğrafya tüm Türk boylarının atası, ozanların piri, geçmişimizin 
hafızası olan destanların bilgesi, medeniyetimizin ulu mimarlarından Dede 
Korkut a ev sahipliği yapmışt

Türk dünyasının kimlik rehberi olan Dede Korkut, tüm insanlığa ışık 
tutan mesajlar veren evrensel bir kişiliktir. Yaşadığı yüzyılı aşarak günü
müze kadar ulaşan bu bilge kişi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, inanç
larımızı kısaca Türk Dünyasının karakterini masallarına işleyen büyük bir 
sanatçıdır

O’nun destanlarının günümüze kadar yaşaması, aslında insanlığın or
tak mirası olduğunun da en büyük göstergesidir.

Dede Korkut destanlarında, bizi dünya milletleri arasında ayrıcalıklı 
kılan köklü kültürümüzün sesini, nefesini, hayallerini ve kahramanlıklarını 
bulabilirsiniz.

Bizim kültürümüz Kazanın, Boğaç’ın, Aruzun ve Oğuz Han’ın kahra
manlıklarından güç alır, insanı esas alan felsefesinden beslenir. Ninelerimi
zin bizlere anlattığı masallarda dahi Dede Korkutun izlerine rastlamamız 
mümkündür. Milletimizi büyük, bu ülkeyi güçlü yapan Dede Korkut gibi 
bilgelerimizin bizlere bıraktığı eşsiz kültür mirasıdır.

Tarihi mirasımızı, kültürümüzü ve medeniyetimizi inşa eden bilgele
rimizi korumak, yaşatmak ve onların evrensel mesajlarından ilham alarak 
geleceği yakalamak hepimizin en büyük görevidir.

Tarih boyu çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda 
yaşayan Dede Korkut’tan Karacaoğlan’a, Yunus Emre’den Mevlana’ya, Hacı



Bektaş-ı Veliye kadar ilim ve gönül adamları tüm insanlığı aydınlatan me
sajlar vermiştir. Bize güç veren, yol gösteren bu bilge insanlarla ne kadar 
gurur duysak azdır.

Bu topraklar üzerinde yaşamış ve eşsiz eserler bırakmış olan bilgeleri
mizi gençlerimize mutlaka tanıtmalıyız. Sanal kahramanların dünyasında 
yaşayan, filmlerde sunulan şiddetin gölgesinde yetişen çocuklarımızı Dede 
Korkut’la tanıştırmalıyız. Çocuklarımıza onu anlatmalı, hayat dersleriyle 
dolu masallarıyla bu bilge insanı hep birlikte yaşatmalıyız.

Yiğitliğin, kahramanlığın sevginin ve hoşgörünün en güzel örnekle
rinin sergilendiği masallarının hepsinde önemli dersler veren böyle ulu 
insanlarımızın kıymetini bilmeliyiz. İşte bu nedenle 14 yıldır yapılan bu 
anlamlı şöleni önemsiyor ve takdirle karşılıyorum. Dede Korkutun izinde 
giden sizlere ve bu güzel şöleni düzenleyerek bizleri buluşturanlara teşek
kür ediyorum.

• •

I  İlkemizi elbirliğiyle geliştireceğiz. Daha demokratik, daha özgür, korkuların olmadığı, 
U sevgi ve saygı ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi elbirliğiyle inşa edeceğiz. Yeter ki 
birbirimize inanalım, dayanışma ve yardımlaşmadan vazgeçmeyelim.

Vazgeçilmezlerimiz
Tarihte düşmanın karşısına Kop dağı gibi, Zigana dağı gibi dikilerek 

destansı kahramanlıklara imza atan Bayburtluların sorunlarını biliyoruz. 
Bütün milletvekillerimizin olduğu gibi Bayburtlu milletvekillerimiz de 
sizlerin sorunlarının çözümü için geceli gündüzlü çalışmaktadır. Huzuru
nuzda parlamentomuzun en sevilen ve takdir toplayan milletvekilleri Ülkü 
Güney ve Fetani Battal a teşekkür ediyorum.

Ülkemizi elbirliğiyle geliştireceğiz. Daha demokratik, daha özgür, 
korkuların olmadığı, sevgi ve saygı ikliminin hakim olduğu bir Türkiye’yi 
elbirliğiyle inşa edeceğiz. Yeter ki birbirimize inanalım, dayanışma ve yar
dımlaşmadan vazgeçmeyelim.

Türkiye güçlü olmak zorundadır. Kalkınma ve çağdaşlaşma idealinden 
vazgeçemeyiz.

Çünkü birçok toplumsal sorunumuzun çaresi budur. Ülkemiz strate
jik konumu, genç nüfusu ve sahip olduğu imkanlarla dünyanın en önemli 
ülkelerindendir. Bugün ülkemiz dünyanın 17. büyük ekonomisidir. Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleyerek, Cum
huriyetimizin yüzüncü yılında, dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak isti
yoruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek zorundayız.

İlerleme ve modernleşme yolunda bizim yaşadığımız zaman kaybını 
onlar yaşamamalı. Onlar çağı kucaklayabilecek donanımla ve Dede Korkut 
gibi bilgelerin zenginleştirdiği milli kültürümüzün bilinciyle yetişmelidir. 
Boğucu iç tartışmalarla zaman harcayamayız. Enerjimizi eğitime, çağı ya
kalamaya, demokrasiye, ekonomik büyümeye ve sosyal eşitliği sağlamaya 
harcamak zorundayız. Hedefimiz cehalet, yoksulluk, verimsizlik ve üretim- 
sizliği yenmek olmalıdır.



Ahilik Kültürü Haftası Kutlamaları /  Malatya
(17.10.2008)

A M etleri güçlü yapan ve sürekliliğini sağlayan, milletlere kişilik ve karakter kazandıran 
I V I  unsurlar; ekonomik; sosyal, siyasal, kültürel yapıları ve kurumlandır. Bu çerçevede 
milletimizin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi özelliklerini en güzel şekilde 
hayata geçiren Ahilik kurumu, bu topraklar üzerinde büyük bir uygarlık kurulmasında çok 
önemli roller üstlenmiştir.

Devlet Adamı Yetiştiren Kent
Ülkemizin köklü bilim yuvalarından biri olan İnönü Üniversitesinin 

yeni akademik yılı açılışına katılmak üzere geldiğim Malatya’da, şimdi de 
Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ‘Şed Kuşat
ma töreninde birlikteyiz.

Malatya, sahip olduğu tarihsel ve kültürel zenginliklerin yanı sıra, 
güçlü ekonomik, sosyal ve kültürel altyapısıyla ülkemizin önemli illerinin 
başında gelmektedir.

Özellikle sanayi, eğitim, kültür, sağlık ve turizm alanlarında bölgenin 
ve ülkemizin parlayan yıldızı olan Malatya ilimizde her alanda yaşanan 
gelişmelerden büyük sevinç duyuyoruz. Ayrıca bu topraklar, milletimizin 
kaderine yön veren liderleri yetiştirmesi nedeniyle de ülkemizde özel bir 
yere sahiptir. Bu vesileyle ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş Aziz 
Atatürk’ün silah arkadaşı ve Milli Mücadelenin kahraman komutanların
dan, 2.Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ile yakın tarihimize damgası vuran 
8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal başta olmak üzere Malatya’nın yetiştir
diği tüm devlet adamlarını rahmet ve şükranla anıyorum.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, ekonomik ve toplumsal 
hayatın daha da ileri noktalara götürülmesi, vatandaşlarımızın yaşam stan
dartlarının yükseltilmesi, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması 
hepimizin öncelikli amaçlarındandır. Başta milletvekilleriniz olmak üzere 
hepimiz bu hedef için çalışıyoruz. Son yıllarda alman tedbirlerin ve gerçek
leştirilen yatırımların başarılı sonuçlar vermekte olduğunun görmekteyiz.

Ahilik Kurumu ve Değerler Sistemi
Milletleri güçlü yapan ve sürekliliğini sağlayan, milletlere kişilik ve ka

rakter kazandıran unsurlar; ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel yapıları ve 
kurumlandır. Bu çerçevede milletimizin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve 
dayanışma gibi özelliklerini en güzel şekilde hayata geçiren Ahilik kurumu, 
bu topraklar üzerinde büyük bir uygarlık kurulmasında çok önemli roller 
üstlenmiştir.

Ahilik dayandığı güçlü değerler sistemi yanında, yeniliğe ve modernli
ğe açık yanıyla, milletimizin gelecek özlemlerini, ilerleme ve kalkınma ide
allerini temsil etmiştir. Toplumsal barış ve uzlaşmayı esas alarak Türk top- 
lumuna yüzyıllar boyunca ışık saçan Ahilik, ortaya koyduğu prensiplerle de 
milletimizin bu topraklar üzerinde huzur içinde yaşamasını sağlamıştır.



A hi Evran'ın öncülüğünde bu topraklarda olgunlaşarak güçlenen Ahilik felsefesi, bizi hep 
/ i  güçlü kıldı, birbirimize yakınlaştırdı. İşte bizi diğer milletlerden farklı kılan toplumsal 
özelliğimizin başında, merkezinde insan olan bu felsefe gelmektedir. >

Büyük Bilge Ahi Evran’ın; “Elini, belini, dilini, gözünü kapalı; alnını, 
kalbini, kapını ve sofranı açık tut” ilkesi yüzyıllar boyu milletimize ilham 
vermiştir. Sadece manevi iklimimize zenginlik katmakla kalmayan Ahi 
Evran ve onun yolunda ilerleyen Ahiler, bizlere iş ahlakı ve disiplinini de 
öğretmişlerdir.

Dayanışmanın en güzel örneklerini sunan Ahiler, ticaret yapanları 
manevi bir terbiye ile eğiterek, kazanç hırsı yerine ticarette kanaatkar ol
mayı, dürüstlüğü ve doğruluğu öğütlemişlerdir. Yaşadığımız çağda maddi 
kazançların pek çok manevi değerin önünde tutulmaya başladığı gerçeği 
karşısında, Ahilerin gönüllerimize nakşettiği anlayış ve düşünce biçimi aynı 
zamanda sosyal yardımlaşmamızın ve dayanışmamızın da temelini oluştur
muştur.

Ahi Evran, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi manevi ön
derlerimiz sayesindedir ki milletimizdeki yıkılmayan dürüstlük, adalet ve 
merhamet duygusu, hala dipdiri olarak ayaktadır. Yolumuzu aydınlatan bu 
bilge insanların çağlar ötesinden günümüze taşman anlayışları, bizim en 
önemli zenginliğimizdir.

Millet olarak çok zor dönemlerde bile ayakta kalmamızı, güçlükleri 
yenmemizi, birlik ve beraberliğimizi korumamızı, kültürümüzün ayrılmaz 
parçası haline gelen bu toplumsal değerlerimiz sayesinde başarmaktayız. 
Başta ekonomik krizler olmak üzere yaşadığımız deprem, sel gibi sıkıntılı 
dönemlerde hep bu anlayışın izlerini görebiliriz.

Ahi Evran’m öncülüğünde bu topraklarda olgunlaşarak güçlenen Ahi
lik felsefesi, bizi hep güçlü kıldı, birbirimize yakınlaştırdı. İşte bizi diğer 
milletlerden farklı kılan toplumsal özelliğimizin başında, merkezinde insan 
olan bu felsefe gelmektedir.

Ahilik Teşkilatı ve Anlayışı
Ahilik anlayışına hayat veren Ahilik teşkilatı, aynı zamanda asırlar ön

cesinde filizlenen bir sivil toplum hareketidir. Ticarette dürüstlüğü, mesleki 
ilişkilerde kendi kendine denetimi esas alan Ahilik, 12. yüzyıldan bu yana 
esnafımız arasındaki beraberlik ve dostluğu pekiştirerek, son derece sağlam 
dayanışma örnekleri ortaya koymuştur.

Bireyi her zaman daha iyiye ve ileriye yönelten, bugünkü anlamda sen
dikacılık ve sivil toplum örgütlerinin işlevlerine benzer görevler üstlenen 
Ahilik Teşkilatı, insan ilişkileri ve toplum yaşamında etkin rol oynamıştır. 
Esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin hemen her bölgesinde kurdukları mes
leki örgütlerle günümüzde de Ahilik geleneğini yaşatmaktadır.

Böylesine köklü bir geleneği yaşatmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik 
Kültürü Haftası etkinliklerinden memnuniyet duyuyorum. Bu sene de başta



Kırşehir, Ankara, Manisa, Zonguldak, Bartın, Malatya, Kayseri olmak üze
re birçok ilde Ahilik kutlamaları gerçekleştirilmektedir. Böylesine önemli 
bir zenginliğimizin genç nesillere aktarılmasını sağlayan bu tür etkinliklere 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Esnaf ve sanatkarlarımız, ekonomimizin belkemiği, sanayileşmemizin 
ve kalkınmamızın da çekirdeğidir. Onlarsız bir kalkınma ve demokrasi asla 
düşünülemez. Aziz Atatürk’ün hepimize hedef gösterdiği çağdaş uygarlık 
düzeyine, siz esnaf ve sanatkarlarımızın değerli katkılarıyla ulaşacağız. Es
naf ve sanatkarlarımız, Malatya gibi Anadolu illerimizdeki ekonomik biri
kim ve kalkınmanın da öncülüğünü yaptılar.

Ekonomimizin ve toplumsal yapımızın vazgeçilmez unsurları olan es
naf ve sanatkarımız şehirlerimizi ve ülkemizi kalkındırmak için önemli rol
ler üstlenmektedir. Kalkınmamızın lokom otif kesimlerinden biri olan esnaf 
ve sanatkarlarımızın çeşitli sorunlarının olduğunu biliyoruz. Halkımızın 
temsil edildiği en yüce kurum olan Meclisimizin, sorunlarınızın çözümü 
konusunda her zaman hassas olduğunun bilinmesini isterim.

Küresel Krizin Türkiye'ye Etkileri
Sözlerimin sonunda, dünyayı sarsan küresel kriz ile ilgili düşüncelerimi 

de sizlerle paylaşmak istiyorum, üzyılda bir görülebilen bir ekonomik kriz 
olarak değerlendirilen bu dalgalanmanın dünya ile entegre olmuş ekono
mik yapısı, güçlü ticari ilişkileriyle küresel bir aktör haline gelen Türkiye’yi 
de etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim hükümet yetkilileri başta olmak üzere 
özel sektör temsilcileri ve tüm ilgililer bu krizin muhtemel etkilerine karşı 
gerekli tedbirleri alarak başarılı bir mücadeleyi yürütmektedir.

Ülkemizin geçmiş yıllarda yaşadığı krizler sonucu aldığı yapısal ön
lemlerin, bu dalgalanmaya karşı ekonomimizin dayanıklılığını artırdığı 
gözlemlenmektedir.

Makro ekonomik disiplinden taviz verilmemesi, büyük bir dikkat ve ti
tizlikle hareket edilmesi gereken bu tür dalgalanma dönemlerinde herkesin 
yapıcı katkılarda bulunması da büyük önem taşımaktadır. Belirsizliklerin 
arttığı, bu tür küresel krizlerin, ekonomisi gelişmekte olan, belli bir kalkın
ma hamlesi yakalamış ülkeler için yeni fırsatlar sunacağı da görülmektedir.

Güçlü alt yapısı ve dinamik sektörel yapısıyla daha önceki dalgalan
malarda başarılı sınavlar veren ekonomimizin son küresel krizi, esnaf ve 
sanatkarlarımızın da desteğiyle ülkemiz için avantaja dönüştüreceğine 
inanıyorum. Türkiye kendi olanakları ve potansiyelini harekete geçirerek, 
vatandaşlarının sağduyusu ve kararlılığı ile amaçlarına ulaşma başarısını 
mutlaka gösterecektir.

Bugüne kadar millet olarak ortaya koyduğumuz özveri, fedakarlık ve 
dayanışma umutlarımızı artırmakta, geleceğe iyimser bir gözle bakmamızı 
sağlamaktadır. Sizlerin de ülkemizin bu gücüne ve potansiyeline güvendi
ğinizden kuşku duymuyorum.

Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olan Ahilik Kültürünün 
korunup yaşatılmasında herkese görev düştüğüne inanıyorum.



Birinci Edebiyat Şenliği /  Zonguldak
(t S. 11.2008)

l\ed e  M u t'tan  Yunus Emre'ye, Mevlana’dan Karacaoğlan'a, Mehmet Akif'ten Yahya 
UKemal'e ve yakın bir tarihte kaybettiğimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya kadar çok sayıda 
edebiyat çınarı yetiştirmiş bir milletiz. Daha 8. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut eliyle, o tarihte 
dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen değerde, Divanı Lügati Türk'ü yazan bir milletin

Söz ve Yazı Üstatları Yetiştiren Millet
Zonguldak Belediyemizin düzenlediği bu anlamlı etkinliği, emeğin 

başkenti olan Zonguldak’ın kültür ve sanat potansiyelini göstermesi bakı
mından çok önemli buluyorum. Söz ve yazı üstatlarını buluşturan şenliğin 
geleneksel hale dönüştürülerek Zonguldak’ı bir kültür kenti haline getirebi
leceğimize bu toplantılarda inancımız daha da kuvvetlenmektedir. İnsanlık 
tarihine baktığımızda edebiyata, sanata ve bilime önem veren toplumlarm 
kalkınma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini görmekteyiz. Edebiyat ve 
sanat alanında gelişmemiş toplumlar, duygu ve düşünce fakirliğinden kur
tulamazlar. ..

Biz engin tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra zengin edebiyat biri
kimine sahip bir milletiz. Dede Korkut’tan Yunus Emre’ye, Mevlana’dan 
Karacaoğlan’a, Mehmet Akif’ten Yahya Kemal’e ve yakın bir tarihte kaybet
tiğimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya kadar çok sayıda edebiyat çınarı yetiştirmiş 
bir milletiz.

Daha 8. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut eliyle, o tarihte dünyanın hiçbir 
yerinde görülmeyen değerde, Divanı Lügati Türk’ü yazan bir milletin ço
cuklarıyız. Edebiyatın farklı dallarında birbirinden eşsiz eserler bırakmış 
bu isimler ve adını sayamadığımız nice şair, yazar, sanatçı ve edebiyatçıların 
hepsi milletimizin duygu ve düşünce zenginliğini göstermesi bakımından 
önemli bir geçmişi ifade etmektedir.

Edebiyat hayatımızı inşa eden yazarlarımızın eserlerini okumak, ya
şatmak ve onların düşüncelerinden ilham alarak geleceği yakalamak ve 
kurmak hepimizin görevidir.

Dede Korkut'tan Orhan Pamuk'a

Edebiyat ve sanat; toplumun ortak yaşamını, düşüncesini, duygu ve 
söylemlerini kendilerinden sonraki kuşaklara aktarabilmesinin en etkili 
yollarından biridir. İnsanların düşünce zenginliğini geliştiren, onlara yeni 
ufuklar açan edebiyat ve sanata verilen değer toplumlarm üstün nitelikle
rinden sayılarak gelişmişlik göstergeleri arasında ifade edilmektedir.

Yeteneği ve özverili çalışmalarıyla insanlığa en anlamlı eserleri sunan 
edebiyatçılar ve sanatçılar; barışın, umudun ve dostluğun elçiliğini yaparak



toplumların yakınlaşmasına da katkı sağlamaktadır. İnsanlığın geleceğe dö
nük yüzünün simgesi olan sanat ve edebiyat, evrensel bir niteliğe ulaştığı 
zaman tüm dünyanın konuştuğu ortak bir dile dönüşebilir. Yeni bin yılın 
eşiğinde, bütün toplumlar bu alanlardaki birikimlerini insanlığın hizmeti
ne sunmaya çalışmaktadır.

Zengin edebiyat, kültür ve sanat birikimiyle Türkiye; değişen dünya
nın saygın ve güçlü bir üyesi olma yolundaki yürüyüşünü sanatta, kültürde, 
edebiyatta büyük adımlar atarak sürdürmektedir. Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için toplum 
olarak edebiyata ve sanata gereken değeri mutlaka vermeliyiz. Son yıllarda 
edebiyatımızda çok büyük gelişmeler yaşanmakta olduğunu gururla görü
yoruz. Yayınlanan kitap sayısı giderek artmakta, kitap fuarları çoğalmakta 
ve özellikle genç ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.

Artık yazarlarımızın eserleri uluslararası alanda boy göstermekte ve 
ödüller almaktadırlar. Orhan Pamuk, bunun en yakın ve çok güzel bir ör
neğidir. Edebiyatçılarımızın eserleri başka dillere tercüme edilerek kitapçı 
vitrinlerini süslemesi, oralardan geçen dostlarımıza eşsiz bir gurur vermek
tedir. Bütün bu gelişmeler, Türk edebiyatının evrensel niteliğini göstermek
tedir. Yine bu başarılar, Türkiye’ye ilişkin önyargıları ortadan kaldırabilmek
te, uluslararası alandaki konumunu güçlendiren bir etki oluşturmaktadır. 
Millet olarak bu başarılarla gurur duyuyoruz... Ancak bu çalışmaları ve 
başarıları yeterli görmüyoruz...

Edebiyatçılarımızın, sanatçılarımızın artık daha çok okunmasını, ta
nınmasını ve ödül almasını istiyoruz... Demokrasimizin kalbi Yüce Mecli
simiz de edebiyat, kültür ve sanat konusunda hassas ve dikkatlidir.

Son yıllarda bu alanda çıkarılan yasalar bu hassasiyetin en güzel örne
ğidir. Meclis olarak yasama görevimizin dışında kültürel etkinliklere destek 
veriyoruz. Çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.

Son olarak Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük çınarlardan olan 
Yahya Kemal Beyatlı’nın aramızdan ayrılışının 50. yıldönümü nedeniyle 
Meclisimizde 3 Kasım’da çok anlamı ve güzel bir anma toplantısı düzenle
miştik. Meclisimiz bundan sonra da edebiyat ve kültür alanındaki çalışma
lara desteğini sürdürecektir.

Bu tür etkinliklerin sanat ve edebiyat dünyamızı zenginleştireceğine 
inanıyorum. Yaratıcılığın ve üretkenliğin sembolü olan gönül insanlarımızı, 
değerli edebiyatçılarımızı, kültür ve sanatın coşkusunu paylaşan siz değerli 
hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.



Makedonya 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı /  Üsküp
(21.12.2008)

^ u sayede Makedonya'da eğitim alan ve Türkçe konuşan bir Makedon gencimiz, Kaf
kasya ve Orta Asya'ya da bu dili kullanarak gidebilecek, ekonomik, sosyal ve kültürel 

işbirliği ortak alanları oluşabilecektir. Bu bağlamda benim davetimle 1 ay önce İstanbul'da 
bir protokol ile kurulan Türk Dili Konuşan Ölkeler Parlamenter Asamblesi'(TÜRKPA) önemli

Türkiye - Makedonya İlişkileri
Makedonya Cumhuriyetinde sizlerle olmaktan, heyecanınızı, mut

luluğunuzu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Makedonya Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Sayın Velyanoski’nin resmi konuğu olarak gerçekleştirdiğim 
ziyaretin, Makedonya Türk toplumunun Türkçe Eğitim Bayramına tesadüf 
etmesi temaslarımıza ayrı bir heyecan katmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya arasındaki ilişkiler mükemmel 
diye nitelendirilebilecek düzeyde seyretmektedir. Karşılıklı olarak üst düzey 
ziyaretler gerçekleştirilmekte, ekonomik ve ticari işbirliğimiz hızla artmak
tadır. Parlamentolarımız arasında da yoğun ilişkiler mükemmel düzeyde 
seyretmektedir.

Türk halkında ve onun temsilcisi olan Parlamentomuzda, Makedonya’ya 
karşı çok derin bir sevgi vardır. Bunun en önemli kanıtı, parlamentomuz
da oluşturulan Makedonya Dostluk Grubuna 546 milletvekilimizden 
369’unun üye olmasıdır. Makedonya’nın bağımsızlığından bu yana askeri, 
kültürel ve diğer tüm alanlarda da yoğun bir işbirliği içerisinde bulunmak
tayız. Bu ülkeyi anayasal adıyla ve ulus olarak tanıyan ilk devletin Türkiye 
olduğu da herkes tarafından bilinmektedir.

Aramızdaki bağların en önemli temellerinden biri, bu ülkede yaşayan 
ata yadigârı Türk toplumunun varlığıdır. Ülkelerimiz arasında köprü oluş
turan soydaşlarımızın refah ve esenliği, eğitim ve ekonomik durumlarının 
iyileştirilmesi, kamu kurumlarmda temsilinin arttırılması bizim için önce
likli ve önemli konulardır.

Türklerin Makedonya’da seslerini duyurabilmeleri için birlik ve bütün
lük içerisinde hareket etmeleri gerekmektedir. Bu açıdan tüm derneklerin 
bir çatı altında toplanmış olmasını takdirle karşılıyorum. Siyasi alanda da 
birlik sağlanması, sizleri daha güçlü kılacaktır.

'Büyük öğrend Projesi'
Makedonya Cumhuriyetinde, her halkın kendi bayramını seçmesi sü

recinde, Türklerin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını tercih etmeleri son 
derece yerinde bir karardır. Zira Balkanlarda Türk dilinde eğitim, bu coğ-



rafyada yaşayan soydaşlarımızı birleştirmektedir. Aynı zamanda, bu toprak
larda yetişmekte olan yeni kuşağın 21. yüzyıl standartlarında eğitim alması, 
genç soydaşlarımızın Makedonya Cumhuriyetine katkıda bulunacak bilim 
adamları, işadamları, sanatçıları ve öğretmenleri olabilmeleri açısından 
önemlidir. Bu sayede Makedonya’da eğitim alan ve Türkçe konuşan bir Ma
kedon gencimiz, Kafkasya ve Orta Asya’ya da bu dili kullanarak gidebilecek, 
ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği ortak alanları oluşabilecektir.

Bu bağlamda benim davetimle 1 ay önce İstanbul’da bir protokol ile 
kurulan ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ (TÜRKPA) 
önemli bir gelişmedir. Ayrıca kuşkusuz ki, Makedonya’da yaşayan Türklerin 
uzun vadede kalkınmaları ve dışarıya göçün durdurulması için tek çözüm 
eğitimdir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk, eğitimi, Türk ulusunu birleştiren ve kalkınmasını sağlayan ana un
surlardan biri olarak görmüştür. Onun devrimleri arasında, köklü değişi
mi getiren ve Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine en büyük katkıyı sağlayan 
adımların başında eğitim alanında yapılan çalışmalar gelmektedir. Eğitime 
ilişkin sorunların çözümü, öncelikle velilerin, öğretmenlerin, derneklerin, 
özellikle de yerel yönetimlerin ve hükümetin ortak sorumluluğudur.

Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Makedonya’daki soydaşlarımızın 
eğitim durumunun hızlı şekilde iyileştirilmesi için birçok alanda çabala
rımızı sürdürmekteyiz. Öncelikle devletimiz, etnik köken ayrımı yapmak
sızın, MakedonyalI tüm öğrencilere burs, kitap ve eğitim yardımları sağ
lamaktadır. Ayrıca, ‘Büyük Öğrenci Projesi’ çerçevesinde Makedonya’dan 
öğrencilere yüksek öğretim bursları verilmektedir.

Bu sene 40 öğrenciye Türkiye’de okuma olanağı sağlanmıştır. Bu öğ
renciler; eğitimlerini bitirince, Makedonya’ya hizmet edecek mesleklerde 
yetişecek öğretmen, mühendis ve işadamları olacaklardır. Türkiye’de eğitim 
fırsatını değerlendiren öğrenciler, gelecekte Makedonya’ya ve içinden çık
tıkları topluma hizmet etmeye hazırlanmaktadırlar.

Bu nedenle sizleri, aileleri, öğretmenleri, çocuklarınızı ve özellikle kız
larınızı, her yıl düzenlenen sınavlara iyi hazırlamaya ve Türkiye’de eğitim 
imkanını dikkatle değerlendirmeye davet ediyorum...

Kültürel Faaliyetler
Buna paralel olarak ‘Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’ (TÎKA), 

Makedonya’nın dört bir yanında; okullardaki şartların iyileştirilmesi, köy
lere su ve yol getirilmesi, kültürel mirasımızın korunması ve daha pek çok 
alanda yakın kardeşlik ilişkilerini geliştirmek amacıyla aktif şekilde çalış
maktadır.

Soydaş öğretmenlerimizin meslek içi eğitiminden, Türkçe okul kitabı 
sağlanmasına kadar pek çok alanda çaba göstermektedir. Eğitim konusun
da henüz çözümlenememiş pek çok sorun olduğu bilinmektedir. Ana dilde 
eğitimin anayasal bir hak sayıldığı Makedonya’da; bu hakkın somut olarak



tanınması, yani yeterli sayıda sınıf açılması, öğretmen atanması, kitap basıl
ması önemlidir. Makedonya makamlarının bu hedefe yönelik olarak gerekli 
çabayı göstereceğine inanıyorum.

Soydaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara kısa vadeli ve pratik çözüm
ler üretmek de ortak sorumluluğumuzdur.

M Makedonya'da; Üsküp, Manastır, Ohri, Köprülü, Kalkandelen, Kumanovo, Gostivar, Iştip 
IV Iv e  adını sayamayacağım nice önemli merkezlerde üretilen şarkılarımız, şiirlerimiz, 
danslarımız, mimari eserlerimiz, Balkan Türklerinin en güzel kültürel eserleri arasında yer 
almaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye’deki okullarla kardeş okul ilişkisi kurma imkan
larından yararlanan pek çok okul bulunmaktadır. Bu tür ilişkilerin sürmesi 
gerekmektedir.

Eğitim kuşkusuz bir toplumun kültürel yaşantısından en önemli fa
aliyetlerin başında gelmektedir. Ancak kültürel faaliyetler eğitimle sınırlı 
değildir...

Bugün büyük bir mutlulukla katıldığım bu şenlikte müzik, folklor 
ve şiirlerimizden güzel örnekler sunmakta olduğunuzu memnuniyet
le görüyorum. Toplumlar ancak kültürlerine sahip çıkarak var olabilirler. 
Makedonya’da; Üsküp, Manastır, Ohri, Köprülü, Kalkandelen, Kumanovo, 
Gostivar, îştip ve adını sayamayacağım nice önemli merkezlerde üretilen 
şarkılarımız, şiirlerimiz, danslarımız, mimari eserlerimiz, Balkan Türkleri
nin en güzel kültürel eserleri arasında yer almaktadır.

Yahya Kemal Beyatlı ve Üsküp
Biliyorsunuz ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı Üsküp doğumludur. 

Babası Nişli İbrahim Naci de Üsküp Belediye Başkanlığı yapmıştır. Beyatlı 
için Üsküp bambaşka bir anlam taşır. Üsküp’ü anlatan “Kaybolan Şehir” şi
irinde Üsküpe bağlılığını;

“Ben girmeden hayatı şafaklandıran çağa,
Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa” 

mısralarıyla dile getirmiş,

“Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, Biz sende olmasak bile, sen 
bizdesin gene” mısralarıyla da duygu ve özlemini dışa vurmuştur. Bu kül
türel etkinlikler umarım ki, bu topraklarda yeni Yahya Kemaller’in ortaya 
çıkmasını sağlayacak, bu coşkulu duygu seli nesilden nesile, asırdan aşıra 
taşınacaktır. Türk kültürüne zenginlik kazandıran bu eserler nedeniyle, siz- 
lere şükran borcumuz vardır. Bu güzel kültürel mirasa sahip çıkıp bunları 
gelecek kuşaklara aktarmanızı yürekten diliyorum.

Bu yıl ikinci kez kutlanan bu güzel bayram sırasında Makedonya’da 
bulunmak, şahsım ve çok değerli milletvekilli arkadaşlarımız için büyük 
mutluluk kaynağıdır. Türkçe Eğitim Bayramının her yıl daha da büyük coş
kuyla kutlanmasına ve bu topraklarda yaşayan Türklerin dilinin, kültürü
nün yaşatılmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum.



Kamuoyunu 

Bilgilendirme Açıklamaları





Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı 
Rene van der Linden ile Ortak Basın Açıklaması

(14.01.2008)

A vrupaKonseyi'ne üyeliğimiz, ülkemizde demokrasi kültürünün ve hukukun üstünlüğü 
/ ı  anlayışının yerleşmesine ve gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş, ülkemizde son 
yıllarda kararlılıkla yürütülen reform çalışmalarında, Avrupa Konseyi ilkeleri de rehber 

olmuştur.
Sayın Başkan, Son üç senedir sürdürdüğünüz Avrupa Konseyi Parla

menter Meclisi Başkanlığı görevinizi başarıyla tamamlamaya yaklaştığınız 
bu dönemde sizi ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayım. 
Başkanlığınız süresince, Türkiye ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
arasındaki, yapıcı işbirliğine dayalı yakın ilişkilerin daha da güçlenmiş ol
masından duyduğum memnuniyeti az önce yaptığımız görüşmede de ifade 
etmiştim.

Kuruluşundan beri Avrupa Konseyinin üyesi olan Türkiye, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi başta olmak üzere örgütün; Avrupa’da demok
rasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının güçlendirilmesi yönündeki 
çabalarını desteklemekte ve bu çerçevede üzerine düşen katkıyı yapmaya 
gayret göstermektedir.

Avrupa Konseyine üyeliğimiz, ülkemizde demokrasi kültürünün ve 
hukukun üstünlüğü anlayışının yerleşmesine ve gelişmesine önemli katkı
larda bulunmuş, ülkemizde son yıllarda kararlılıkla yürütülen reform çalış
malarında, Avrupa Konseyi ilkeleri de rehber olmuştur. Taraf olduğumuz 
Avrupa Konseyi sözleşmeleriyle de Avrupa Konseyi standartlarına bağlı
lığımızı teyid etmekteyiz. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini sürdür
düğümüz bu dönemde, ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin kapsamını 
daha da genişletmesi arzulanan yeni bir Anayasanın hazırlıkları devam et
mektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri yeni Anayasa taslağında 
daha da ağırlıklı olarak dikkate alınmaktadır. Avrupa Konseyi Parlamen
ter Meclisi Başkanı sıfatıyla, özellikle Avrupa Birliği üyeliğimiz yönünde 
Türkiye’ye verdiğiniz destek için size teşekkür etmek isterim.

Başkanlığınız süresince, Avrupa Konseyinin başta insan hakları ve hu
kukun üstünlüğü olmak üzere hemen her alanda görünürlüğünün ve etkin
liğinin arttırılmasında önemli bir rol oynadığınızı biliyorum.

Avrupa ve dünya kamuoyunda son dönemde üzerinde durulan ifade 
özgürlüğü ve dini değerlere saygı ile medeniyetler arası diyalog konularına 
da Parlamenter Meclis gündeminde öncelik vermeniz bizi ayrıca memnun 
etmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olarak ülkemize yap
tığınız bu üçüncü ziyaret, bu sıfatla ülkemizi son ziyaret olmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye’ye olan yakın ilginizden dolayı ileride başka 
vesilelerle sizi tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı 
ifade etmek istiyorum.



TBMM İçtüzüğü Değişikliği
(21.01.2008)

Türk Milleti adına seçilmiş en büyük organ olarak TBMM, Anayasa ve içtüzük kurallarına
I  göre yasa yapar ve usulüne göre bu yasa yürürlüğe girerek herkes için bağlayıcı ve 

uyulması gerekli bir norm halini alır. Konumu; sosyal, ekonomik, siyasal gücü ve durumu; 
düşünce ve ideolojisi ne olursa olsun herkes buna uyar... Millet adına TBMM tarafından 
kullanılan yasama yetkisi mutlaktır. J H H H H H H H H H H H İ İ

Görsel ve Yazılı Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Yürütme Organının, halkın temsil edildiği en yüksek Organ olan Ya
sama organına, tüm hizmet ve faaliyetleri ile hesap verme zorunluluğu de
mokrasilerin temel şartlarından biridir. Halktan elde edilen kamu gelirleri 
ile yaratılan fonların ve malların nasıl yönetildiği ise demokrasilerin doğuş 
ve var oluş sebebidir. TBM M tarafından kabul edilen 10.12.2003 tarih ve 
5018 Sayılı Kanuna paralel olarak önerdiğimiz İçtüzük Değişikliği Tekli
fiyle:

Kamu idarelerinin kendilerine bütçe ile verilen kamu kaynaklarını et
kili ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını denetlemek amacı ile 
Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları yanında, Mali nitelikli doküman ve 
raporların da TBM M ’ ne sunulmasını öngörmektedir.

Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tasarıları ile eki belge ve raporların, Sa
yıştay dış denetim genel değerlendirme raporu ve genel uygunluk bildiri
minin içerdiği bilgi ve belgeler Meclis denetimine konu olacaktır. Böylece 
TBM M ’nin mali denetim alanı önemli ölçüde genişlemektedir. Bunu sağla
mak için Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde daimi olarak görev yapacak 
ve siyasi kuvvet oranına göre belirlenecek:

- Bütçe Alt Komisyonu, - Kesin Hesap Alt Komisyonu kurulması ön
görülmektedir. TBM M ’nin denetim görevini kuvvetlendirecek ikinci yeni
lik önerimiz de şudur:

Bilindiği gibi çağdaş demokratik parlamentolarda bütçeler ve kesin 
hesap tasarıları öncelikle parlamentoların ilgili daimi ihtisas komisyonun
da görüşülmekte, daha sonra teknik ve ayrıntılı çalışmalar için Bütçe Plan 
Komisyonlarına gitmektedir. Bizde bunun tersi ve yanlış bir uygulama ile 
denetimin en önemli unsuru olan bütçe denetimi sadece Bütçe ve Plan Ko
misyonunda yapılmakta, tüm yıl içinde ilgili Bakanlık veya Kurum işleri ile 
meşgul olan ana daimi komisyon devre dışı bırakılmaktadır.

önerim iz bunu da düzeltmekte ve Bütçe Kanun Tasarısı ile Kesin He
sap Kanun tasarısının önce ilgili daimi Komisyonda da görüşülmesini sağ
lamaktadır.

Değerli Basm Mensuplan,



Bilindiği üzere TBM M  Başkanı seçildiğim günden bu yana, yasa ya
pım sürecine sivil toplumu katmak konusunda çalışmalar yaptık. Bu amaç
la sivil toplum örgütleri ile toplantılar yaparak ve başka ülkeler uygulama
larını da inceleyerek bir sonuca vardık. Buna göre önerdiğimiz değişiklik 
kabul edilirse ; Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili olarak, 
ilgili sivil toplum kuruluşlarından yazılı veya sözlü görüş isteyebilecekler
dir. Bu yolla daha sağlıklı, katılımcı ve kalıcı yasalar yapabileceğimizi ve 
moral olarak da sivil inisiyatifi güçlendirebileceğimizi ummaktayız. Ayrıca, 
Divan Katip üyesi arkadaşlarımızın konumlarını güçlendirmek amacı ile 
Genel Kurul’da evrak okuma işinin Başkanlık Divanınca görevlendirilecek 
kişiler tarafından yerine getirilmesine imkan sağlayan yeni bir düzenleme 
önermekteyiz.

Son değişiklik önerimiz ise; Anayasada yapılan düzenleme ile kaldı
rılan İdam Cezasının İçtüzükten de çıkarılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında da açıkça ifade olunduğu gibi demokratik bir hukuk devleti
dir. Yine Anayasa tüm ileri demokrasilerde olduğu gibi Yasama, Yürütme ve 
Yargı erklerinin ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Erkler ayrılığı; bu üç kuv
vetin uyumlu çalışmasını, belli şartlar dışında birbirine müdahale etmeme
sini, üstünlük taşımamasını gerektirir. Bunun istisnası, hukuk devleti olma
nın bir gereği olarak; Yürütmenin kimi çalışmalarının İdari, Yasama Organı 
çalışmalarının da belli şartlarda Anayasal Yargı denetimine tabi olmasıdır. 
Bu denetim yollarının şart ve şekilleri, konuları, yolları hem Anayasa hem 
de ilgili yasalar belirlenmiştir. Bu çerçevede olması gereken şey şudur:

Türk Milleti adına seçilmiş en büyük organ olarak TBM M , Anayasa ve 
içtüzük kurallarına göre yasa yapar ve usulüne göre bu yasa yürürlüğe gire
rek herkes için bağlayıcı ve uyulması gerekli bir norm halini alır. Konumu; 
sosyal, ekonomik, siyasal gücü ve durumu; düşünce ve ideolojisi ne olursa 
olsun herkes buna uyar...

Millet adına TBM M  tarafından kullanılan yasama yetkisi mutlaktır. 
Bu yetkiyi kısıtlayabilecek, kullanımını engelleyebilecek, bölecek veya göl
geleyebilecek hiçbir güç yoktur. “Meclis benim hoşuma gitmeyen bir yasa 
yaptı, ben buna uymam” veya “uygulamam” denilemez.

Böyle bir hal artık kimsenin hatırlamadığı ‘Hakimler Devletinde olur. 
Yasama Organının yaptığı bir yasa yanlış da olabilir. Bu halde ne yapılması 
gerektiğinin yolu, Anayasa ve yasalarla belirlenmiş, Anayasal Yargı deneti
midir. Bunun dışında hiçbir kuvvet kendisini diğerinin yerine koyamaz... 
İdari veya Anayasal yargının yasama erkinin usulüne uygun olarak yürür
lüğe koyduğu bir düzenlemeye karşı direnme hakkı olam az...

Yargı ancak konulan normları; Anayasa ve Hukuk Devleti ilkelerine 
göre yorumlar ve bir sonuca varır.

Burada da kendisini; yasa koyucu yerine koyamaz, norm ihdas edemez, 
keyfiliğe yönelemez... Son günlerde yapılan ve Kurtuluş savaşını yönetmiş 
TBM M ’ne dönük ve ağır eleştiriler içeren söz ve davranışlar, geliştirmeye



çalıştığımız demokratik reformların hala anlaşılamadığını, birbirimize kar
şı duymamız gereken güven ve hoşgörü duygularının zedelenmesine yol 
açtığını göstermektedir.

Bundan üzüntü duyuyorum... Geliştirmeye ve Batı standartlarına 
ulaştırmaya çalıştığımız Türk Demokrasisinin kredibilitesini sarsmaya da 
hiç kimsenin hakkı yoktur. Çok eski bir siyasetçi ve hukukçu olarak her iki 
alanda çalışan arkadaşlarıma söylemek istediğim şunlardır:

1-Hangi niyet ve düşünce ile olursa olsun hiçbir kurum veya kişinin 
kendisini TMMM yerine koyma hakkı yoktur.

2 -Hukuk dünyasında çokça söylenilen doğru bir söz vardır: Hakimler 
kararları ile konuşurlar. Durum bu olunca Yargının ilerde önüne gelebilecek 
muhtemel ihtilaflar konusunda, ihsas-ı rey olarak yorumlanabilecek davra
nışlardan özenle kaçınması gerekir. 3-Herkes bilmelidir ki; TBMM iktidar 
ve muhalefeti, yüksek temsil gücü ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Anayasada belirlenen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilke
ler çerçevesinde Millet ve tarih önünde ettiği yeminine sadık kalarak milleti 
için doğruları yapmaya devam edecektir.



Mısır'da Düzenlenen İslam Konferansı Örgütü 
Parlamento Birliği 5. Konferansı/ 
Esenboğa Havaalanı -  Ankara

128.01.2008)

Orta Doğu Barış Süreci'ndeki gelişmeler, Filistin, Irak ve Lübnan'daki durum, terörizmle 
mücadele, Doğu-Batı ilişkileri ve İslamfobia"Konferans’ta ele alınacak önemli konular 

olacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliğinin 5. Konferans 
Toplantısına katılmak üzere beraberimdeki heyetle bu akşam Kahire’ye 
gidiyorum. 1999 yılında kurulan İKÖPAB, bugün 48 İslam ülkesinin katı
lımıyla uluslararası arenada ve uluslararası örgütlerde İKÖ üyesi parlamen
toları arasında kapsamlı işbirliği için önemli bir platform niteliği taşımak
tadır.

İKÖPAB ayrıca, İKÖ üyesi parlamentolar ve üyeleri arasında diyalogun 
artırılması, parlamenter tecrübenin teatisi ve parlamenter diplomasi alanın
da faydalı görevler üstlenmektedir. Bildiğiniz üzere, İKÖPAB’ın 4. Konfe
ransı 12-13 Nisan 2006 tarihlerinde TBMM’nin ev sahipliğinde İstanbul’da 
yapılmış ve Türkiye iki yıllık bir süre için İKÖPAB Dönem Başkanlığını 
devralmıştı. Kahire’de yapılacak 5. Konferans’ta Dönem Başkanlığı’nı ev sa
hibi Mısır Halk Meclisi Başkanı Dr. Ahmed Fethi Surur’a devredeceğim. 
Orta Doğu Barış Sürecindeki gelişmeler, Filistin, Irak ve Lübnan’daki du
rum, terörizmle mücadele, Doğu-Batı ilişkileri ve “İslamfobia” Konferans’ta 
ele alınacak önemli konular olacaktır.

Bunların yanı sıra, ülkemiz için özel öneme haiz Kıbrıs’taki gelişmeler 
ve Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın durumu da konferansın gündem 
maddeleri arasındadır. Bu ziyaret vesilesiyle, İKÖ ülkelerinin Parlamento 
Başkanlarıyla ikili, bölgesel ve ortak ilgi alanına giren uluslararası konular
da görüş alışverişinde bulunacağım.



Mısır'da Düzenlenen İslam Konferansı Örgütü 
Parlamento Birliği 5. Konferansı/ 
Esenboğa Havaalanı - Ankara
(01.02.2008)

Türk Heyeti'nin önerisi üzerine, Kahire Deklarasyonumda "Azerbaycan'daki Ermeni işgali" 
I  şiddetle kınandı. Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlığa karşı Yunanistan 

tarafından uygulanan baskı ve ayrımcılığı kınayan bir karar kabul edildi.

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) 5. Konferansı 
ile İcra Komitesi ve Konsey toplantıları 25-31 Ocak 2008 tarihleri arasında 
Mısır’ın başkenti Kahire’de yapıldı. 49 ülkenin üye olduğu Birliğin 5. Kon
feransına 42 ülkenin temsilcileri katıldı. 25-26 Ocak 2008 tarihlerinde İcra 
Komitesi, 27-28 Ocak 2008 tarihlerinde Konsey ve 30-31 Ocak 2008 tarih
lerinde ise Parlamento Başkanları toplantıları gerçekleştirildi. 2006-2008 
yılları arasında Türkiye’nin yürüttüğü İKÖPAB Dönem Başkanlığı, Mısır 
Halk Meclisi Başkanı Ahmed Fethi Surur a devredildi.

Yaklaşık 1 hafta süren toplantıya bir anlamda Türkiye damgası vurul
du. Yürütülen yoğun müzakereler neticesinde;

- Konsey toplantılarında İKÖPAB Türk Grubu Başkanı İrfan Gündüz 
Mali Kontrol Komitesi üyeliğine seçildi. - İKÖPAB Genel Sekreteri ve Ge
nel Sekreter Yardımcısının seçileceği Olağanüstü Konsey Toplantısının 24 
Mart 2008’de İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. - Türk Grubunun konuş
malarında ısrarla üzerinde durduğu hususlar sonuç bildirgesinde yer aldı.

Buna göre; Konferans bitiminde yayınlanan “ Kahire Deklarasyonu” 
ile “ Üye Ülkeler, Kıbrıs Türk Devleti ile etkin dayanışmayı desteklemeye, 
uygulanan insanlık dışı izolasyonların üstesinden gelinmesine yardımcı 
olmak amacıyla yakın ilişkileri sürdürmeye ve Kıbrıs Türk Devleti ile her 
alanda ilişkilerini güçlendirmeye” davet edildi.

Bu ifade ile “Kıbrıs Türk Devleti” ibaresi Konferansın Sonuç Bildirge
sine girmiş oldu. Politik ve Ekonomik İşler Komitesi’nde yine Kıbrıs Türk 
Devletine dair bir karar alınarak, “Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve kapsamlı 
bir çözüm bulunana kadar iki taraf arasında eşitlik temelinde tüm uluslara
rası forumlarda Kıbrıs Türklerinin sesinin duyulması hakkı” ile ilgili Kıbrıs 
Türk Devletinin etkin olarak desteklenmesi, iki bölgelilik, siyasi eşitlik ve 
Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde Kıbrıs sorununa acil bir çözüm 
bulunması gerekliliği vurgulandı.

Türk Heyetinin önerisi üzerine, Kahire Deklarasyonunda 
“Azerbaycan’daki Ermeni İşgali” şiddetle kınandı. Batı Trakya’da yaşayan 
Müslüman Türk azınlığa karşı Yunanistan tarafından uygulanan baskı ve 
ayrımcılığı kınayan bir karar kabul edildi. Konferansta ayrıca Irak’ın bü-



tünlüğünün korunması konusunda tüm İslam ülkelerinin hassasiyetinin 
devam ettiği vurgulandı. Irak’ın sunduğu karar tasarısına; Irak’m toprak 
bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, Irak topraklarının terörizm ve 
teröristler için bir üs olarak kullanılmaması eklendi. Konferans kapsamında 
ikili resmi temaslarda da bulunuldu. Bu çerçevede;

- Mısır Halk Meclisi Başkanı ve İKÖPAB Dönem Başkam Fethi Surur,
- Suudi Arabistan Şura Konseyi Başkanı Saleh bin Abdullah bin Hamid, - 
KKTC Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu, - Ürdün Meclis Baş
kanı Abdülhadi El Mecali, - Sudan Ulusal Meclis Başkanı Ahmed İbrahim 
El Tahir, - Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Muhammed El Horafı, - Afganis
tan Yasama Meclisi Başkanı Burhaneddin Rabbani, - Birleşik Arap Emirlik
leri Federal Ulusal Konsey Başkanı Abdulaziz Abdullah El Garir, - Senegal 
Ulusal Meclis Başkanı Macky Sall ile görüşüldü. Buna ilaveten; Kırgızistan, 
Kazakistan, Azerbaycan ve Moritanya heyet üyeleri kabul edildi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Slovenya ve Almanya 
Ziyaretleri ile İlgili Açıklama
(14.04.2008)

Olumlu olarak seyreden Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda gelişe
rek derinleşmesini ve bugünkünden daha ileri bir düzeye taşınmasını arzu etmekteyiz. Köklü 

tarihi, büyük medeniyeti ve insan kaynağıyla içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın önemli küresel 
aktörlerinden olan Çın ile ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Değerli Basın Mensupları,

Bugünkü toplantıda sizlere yurt dışı temaslarımızla ilgili bilgi vermek 
istiyorum. Sözlerimin başında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bil
diğiniz gibi geçen hafta tarih boyunca evrensel uygarlığın gelişimini etkile
yen belli başlı merkezlerden birisi olan Çin Halk Cumhuriyetine bir ziya
rette bulundum. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Sayın Wu 
Bangguo’nun resmi davetlisi olarak 5-11 Nisan 2008 tarihleri arasında Çin 
Halk Cumhuriyetine gerçekleştirdiğim bu ziyareti tamamlayarak Cumar
tesi günü yurda döndüm.

Bu ziyarette bana; TBMM Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletve
kili Sayın Nevzat Pakdil, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın 
Meral Akşener, Başkanlık Divanı Katip Üyeleri Ağrı Milletvekili Sayın Fat
ma Salman Kotan ve Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün ile TBMM İdare 
Amiri ve Konya Milletvekili Sayın Orhan Erdem ve TBMM görevlilerinden 
oluşan bir heyet eşlik etmiştir.

Ziyaretim sırasında; Başbakan Sayın Wen Jiabao, Ulusal Halk Daimi 
Komitesi Başkanı Sayın Wu Bangguo, Ulusal Halk Komitesi Başkan Yar
dımcısı Sayın İsmail Tiliwaldi, Shaanxi Eyaleti Ulusal Halk Komitesi Baş
kan Vekili ve Şanghay Ulusal Halk Komitesi Daimi Komitesi Başkanı ile çok 
yararlı görüşmelerde bulundum. Ayrıca Şanghay’da yatırım yapan işadam- 
larımızla ve Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldim. Yine aynı kentte 
düzenlenen Uluslararası Mermer Fuarını ziyaret ederek Türk girişimcilerle 
görüşme imkanı buldum.

Ziyaretimizde bana ve TBMM heyetine gösterilen geleneksel Çin ko
nukseverliği için teşekkür ediyorum.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti aralarındaki dostluk ilişkileri uzun 
bir tarihi geçmişe dayanan, yıllardır işbirliği içinde olan iki dost ülkedir. 
Gerçekleştirdiğimiz ziyaretin var olan bu ilişkilere katkılarda bulunacağı
nı düşünüyorum. Muhataplarımızla yaptığımız tüm görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında mutabık kaldık. Olumlu ola
rak seyreden Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ilişkilerin her 
alanda gelişerek derinleşmesini ve bugünkünden daha ileri bir düzeye ta
şınmasını arzu etmekteyiz.

Köklü tarihi, büyük medeniyeti ve insan kaynağıyla içinde bulunduğu
muz 21. yüzyılın önemli küresel aktörlerinden olan Çin ile ticari ilişkileri
mizin daha da geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.



İki ülke arasındaki ticaret hacmi maalesef Türkiye’nin aleyhinedir. 
Yaptığımız görüşmelerde bu durumun giderilmesi konusunu da gündeme 
getirdik. Çin’de çok sayıda Türk işadamı olduğunu memnuniyetle gördük.

Özellikle Şanghay’da ziyaret ettiğimiz uluslararası mermer fuarına 
katılanların yarısının Türk girişimciler olması bizi heyecanlandırdı ve ge
leceğe duyduğumuz inancı artırdı. Yine ziyaretimizde, parlamentolar arası 
ilişkilerin de güçlendirilmesi kararını aldık. Gerçekleştirdiğimiz çok yararlı 
temaslarda bölgesel ve Uluslararası sorunlarla ilgili Çin Halk Cumhuriyeti 
ve Türkiye’nin benzer görüşlere sahip olduğunu tespit ettik.

Çin’in 2009-2010 Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğini 
desteklediğini ve Kıbrıs konusunda bizimle benzer görüşleri paylaştıkları
nı öğrenmekten sevinç duyduk. Tüm insanlığı etkileyen teröre karşı ortak 
mücadele verilmesi konusunda görüş birliğine vardık. Kısaca Çin Halk 
Cumhuriyeti ziyaretimizin iki ülke arasında var olan ilişkilere çok olumlu 
katkılarda bulunacağına inanıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Yoğun parlamenter diplomasi trafiğimiz devam etmektedir. Bugün de 
Slovenya ve Almanya’yı kapsayan 4 günlük bir ziyarete başlıyoruz. Şu an 
AB Dönem Başkanlığını yürüten Slovenya’nın Ulusal Meclis Başkanı Sayın 
France Cukjati’nin resmi davetlisi olarak bugün öğleden sonra bu ülkeye 
gideceğim. Slovenya’da Cumhurbaşkanı Sayın Danilo Türk, Ulusal Meclis 
Başkanı Sayın France Cukjati, Ulusal Meclis Başkanvekili, Dış Politika Ko
misyonu Başkanı ve AB İşleri Komisyonu Başkanı ile görüşmelerde bulu
nacağım.

Slovenya’daki temaslarımın ardından Eyalet Parlamentosu Başkanının 
davetine icabetle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya’nın 
Kuzey Ren Vestfalya eyaletine geçeceğim. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Par
lamentosu Başkanı Sayın Bayan Regina van Dinther ile AB ile entegras
yondan sorumlu Bakan ve Türk -Alman Parlamenterler Grubu başkanı ile 
görüşeceğim.

Eyalet Parlamentosu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen 
Türk Gecesine katılacağım.

Bana bu önemli ziyaretlerde; Amasya Milletvekili Sayın Avni Erdemir, 
Bolu Milletvekili Sayın Fatih Metin, Çanakkale Milletvekili Sayın Mehmet 
Daniş, Kayseri Milletvekili Sayın M. Şevki Kulkuloğlu, Bursa Milletvekili 
Sayın Hamit Homriş ve TBM M görevlilerinden oluşan bir heyet eşlik ede
cektir.

Slovenya ve Almanya’yı kapsayan bu ziyaretimizin Türkiye için önem 
taşıyan bu ülkelerle var olan iyi ilişkilerimizi pekiştireceği kanaatindeyim. 
Ayrıca Avrupa Birliği hedefimiz için sürdürülen çalışmalar hakkında mu
hataplarımızı bir kez daha aydınlatma fırsatı bulacağım. Yıllardır Almanya 
ile aramızda dostluk köprüleri kuran vatandaşlarımızın sorunlarını birebir 
dinleyeceğim.

Teşekkür ediyorum.



Makedonya ve Arnavutluk Ziyareti Açıklaması
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lade-i ziyaretim, tesis etmiş olduğumuz samimi ve yapıcı işbirliği ortamı temelinde, 
I  ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesine yönelik müşterek iradenin teyidine ve bu yolda 
parlamentolarımızca atılabilecek adımların değerlendirilmesine de vesile olacaktır.

Makedonya Meclis Başkanı Sayın Trajko Veljanoslki ve Arnavutluk 
Meclis Başkanı Sayın Jozefına Topalli’nin resmi davetlisi olarak Makedon
ya ve Arnavutluk’u kapsayan ziyareti gerçekleştirmek üzere bir parlamento 
heyetiyle beraber Ankara’dan ayrılıyoruz.

Köklü tarihi ilişkilerimizin olan her iki dost ülkeye yapacağım ziyaret
te bana; Makedonya Dostluk Grubu Başkanımız Bursa Milletvekili Sayın 
Sedat Kızılcıklı, Arnavutluk Dostluk Grubu Başkanımız Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Cafer Tatlıbal, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Muzaffer 
Baştopçu, İsparta Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Coşkuner ve İzmir Millet
vekilimiz Sayın Şenol Bal ve Meclis görevlilerinden oluşan bir heyet eşlik 
edecektir.

Hem Makedonya hem de Arnavutluk’la tarihe dayanan köklü dost
luk bağlarımız bulunmaktadır. Her iki ülke ile de ilişkilerimiz mükemmel 
düzeyde seyretmekte, bu çerçevede, çok sayıda karşılıklı üst düzey ziyaret 
gerçekleştirilmektedir. Makedonya eski Meclis Başkanı 2008 yılı Mart ayın
da, Arnavutluk Meclis Başkanı ise Aralık 2007’de resmi konuğum olarak 
ülkemizi ziyaret etmişlerdi.

İade-i ziyaretim, tesis etmiş olduğumuz samimi ve yapıcı işbirliği orta
mı temelinde, ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesine yönelik müşterek 
iradenin teyidine ve bu yolda parlamentolarımızca atılabilecek adımların 
değerlendirilmesine de vesile olacaktır.

Ziyaretlerim sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Balkanların gü
venlik ve istikrarına ilişkin konular olmak üzere bölgesel ve uluslararası 
güncel meseleleri de ele alacağız.

Makedonya ziyaretimde; Meclis Başkanı Sayın Velyanoski’nin yanı 
sıra, Cumhurbaşkanı Sayın Branko Sırvenkovski ve Başbakan Sayın Niko- 
la Gruevski ile de görüşecek, ayrıca, Makedonya Meclisi Makedon-Türk 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Dr. Kenan Hasip ile grup 
üyelerini kabul edeceğim.

Ziyaretim vesilesiyle, Makedonya Meclisi Genel Kuruluna hitap etme 
imkanı da bulacağım. Ziyaret programımın önemli bir unsurunu “21 Aralık 
Türkçe Eğitim Bayramı” münasebetiyle Makedonya Türk Sivil Teşkilatlan 
Birliği tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri teşkil edecektir.



Ziyaretimin Makedonya Türk toplumunun bu güzel ve anlamlı bay
ramına tesadüf etmesi beni ayrıca mutlu etmektedir. Bu anlamlı bayram 
nedeniyle düzenlenen törenlerde soydaşlarımızla bir araya gelerek onların 
heyecanına ve coşkusuna ortak olacağız.

Ayrıca iki ülke arasında artarak devam eden ekonomik ilişkilerimizin 
gelişmesine önem katkılarda bulunacağına inandığım Makedonya Türkiye 
Ticaret Odasının açılışını yapacağım. Uluslararası Balkan Üniversitesini 
ziyaret ederek bilgi alacağım. Ziyaretimin ikinci gününde ise Manastır, Res- 
ne, Struga ve Ohri kentlerinde temas ve incelemelerde bulunacağım.

Bu kapsamda, Manastırdaki ‘Atatürk Anı Odasını ziyaret edebilecek 
olmaktan da özellikle memnuniyet duymaktayım. Aziz Atatürk’ün kişiliği
nin, fikirlerinin ve önderlik vasıflarının oluşmasında büyük katkısı olan bu 
okulun bizim için anlamı çok büyüktür. 24 ve 25 Aralık tarihlerinde bulu
nacağım Arnavutluk’ta ise; mevkidaşım Meclis Başkanı Topalli’nin yanısıra 
Cumhurbaşkanı Sayın Bamir Topi ve Başbakan Sali Berisha ile bir araya 
geleceğim. Ayrıca; Turgut özal Türk Koleji, Tirana Üniversitesi Türkoloji 
Bölümü, Danışma ve Koordinasyon Timi (DAKOT) Komutanlığını da zi
yaret edeceğim.

İkinci gün geçeceğim Işkodra’da da temas ve incelemelerde buluna
cağım. Bütün bu temaslarımız ardından 25 Aralık Perşembe akşamı yurda 
döneceğim. Tarihi, kültürel, geleneksel ve insani bağlarımızın bulunduğu 
Makedonya ve Arnavutluk’un bizler için özel bir yeri ve anlamı vardır. Bu 
nedenle ziyaretimin benim için ayrı bir önem taşıdığını ifade etmek iste
rim.

İlişkiler her alanda hızla gelişip derinleşmektedir. Balkanlarda önemli 
bir konuma sahip olan Makedonya ve Arnavutluk’la Türkiye’nin bölgesel ve 
uluslararası konulara yaklaşımları büyük oranda örtüşmektedir.

Ayrıca her iki ülkeyle yüzyıllara dayalı birlikteliğimiz, tüm alanlardaki 
işbirliğimizi daha da geliştirmek için mükemmel bir zemin sağlamaktadır. 
Ziyaretimin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde son dönemde her alanda 
ulaşılan ivmeye olumlu katkıda bulunacağına, özellikle parlamentolarımız 
arasındaki dostane ilişkilerin ve anlayışın daha sağlam düzeye taşınmasına 
yardımcı olacağına inanıyorum.

Makedonya ve Arnavutluk gibi iki dost ülkeyi ziyaret etmekten duydu
ğum memnuniyeti bir kez daha ifadeyle, bu yoğun programlar çerçevesinde 
yapacağımız görüşme ve temasların tüm taraflar için yararlı ve verimli geç
mesini temenni ediyorum. Teşekkür ederim.



Ülke Gündemini Değerlendirme Toplantısı
(07.06.2008)

>1 nayasa değişiklikleri konusunda Yüksek Mahkemenin yetki sınırı, Türk hukukunda çok 
#1 tartışılmış ve sonuçta bu denetimin 148. Maddenin 1. fıkrası ile 'sadece şekil bakı
mından 'olduğu vurgulanarak ¿.fıkrasında da ise şekli denetimin neresi olduğu açıkça 
gösterilmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Sevgili Arkadaşlar,

Hepiniz hoş geldiniz.

Ülke gündeminde yer alan konuları değerlendirmek üzere bir basın 
toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz. Tatil gününü böldüğümüz için kusura 
bakmamanızı rica ediyorum. Yarın öğle saatlerinde KEÎPA’nm bir toplan
tısına katılmak üzere Atina’ya gideceğim. Oradan Salı günü döneceğim. Bu 
arada Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının açıklanabileceğini bil
sem, belki bu basın toplantısını onun sonrasına bırakmak daha doğru olur
du. Ama bu konuda bir bilgimiz olmadığı için fazla da gecikmemek adına, 
bugün bir değerlendirme yapmanın doğru olacağını düşündüm.

Sevgili Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sında da açıkça 
ifade olunduğu gibi demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yine 
tüm çağdaş demokrasilerde olduğu gibi Anayasamız; Yasama, Yürütme ve 
Yargı erklerinin ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Demokratik sistemimizi 
oluşturan her erkin, görev ve yetkilerinin sınırları da anayasamızda ve ilgili 
yasalarda açıkça belirlenmiştir.

Milletimizin temsil makamı olan TBMM nin, Anayasa ve içtüzük ku
rallarına göre çıkardığı kanun yürürlüğe girdikten sonra herkes için bağ
layıcı ve uyulması gerekli bir norm halini alır. Millet adına Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kullanılan bu yasama yetkisi mutlaktır. Ancak Hu
kuk devleti olmanın bir gereği olarak; yürütmenin çalışmaları İdari, Yasama 
Organı çalışmaları da belli şartlarda Anayasal Yargı denetimine tabidir.

Bu denetim yollarının şart ve şekilleri, kuralları, konuları, yolları hem 
Anayasa hem de ilgili yasalar açıkça belirlenmiştir. Yargı ancak konulan 
normları, Anayasa ve Hukuk Devleti ilkelerine göre yorumlar ve bir sonuca 
varır. Bu hak da yargı için muüaktır ve tartışılamazdır. Ancak erkler; ana
yasadan doğan haklarını kullanırken kendilerini başka bir erk yerine koya
maz ve olmayan yetki kullanamaz, başka erkin yetkisini elinden alamaz, o 
alana müdahale edemez. Bu amaçla norm ihdas edemez.

Anayasa değişiklikleri konusunda Yüksek Mahkemenin yetki sınırı, 
Türk hukukunda çok tartışılmış ve sonuçta bu denetimin 148. Maddenin 
1.fıkrası ile ‘sadece şekil bakımından ‘ olduğu vurgulanarak 2.fıkrasında da



ise şekli denetimin neresi olduğu açıkça gösterilmiştir. Erkler ayrılığı, de
mokratik sistemimizi oluşturan üç kuvvetin uyumlu çalışmasını, belli şart
lar dışında birbirine müdahale etmemesini, üstünlük taşımamasını gerekli 
kılmaktadır. Ancak ülkemizde, son dönem yaşanan gelişmelere baktığımız
da, maalesef kuvvetler ayrılığının işleyişi konusunda herkesin endişeler ta
şıdığını görmekteyiz.

f
'rkler arasında zaman zaman belirgin hale gelen bu sorunlar, ülkemizde sürdürmekte 
olduğu demokratik gelişme sürecine de zarar vermektedir. Erkler birbirlerinin görev 

alanlarına girmemelidir. Erkler birbirine güvenmeli, saygı beslemelidir. Aksi takdirde bun
dan en fazla etkilenecek olan demokrasimizdir, hukuk sistemimizdir, Türkiye'dir...

Erkler arasında zaman zaman belirgin hale gelen bu sorunlar, ülke
mizde sürdürmekte olduğu demokratik gelişme sürecine de zarar vermek
tedir. Erkler birbirlerinin görev alanlarına girmemelidir. Erkler birbirine 
güvenmeli, saygı beslemelidir. Aksi takdirde bundan en fazla etkilenecek 
olan demokrasimizdir, hukuk sistemimizdir, Türkiye’dir...

Yaşadığımız sürecin ortaya koyduğu durum, modern demokrasilerde 
kuvvetler arasında bulunması gereken ahenkli, uyumlu ve karşılıklı işbir
liğine dayalı çalışma anlayışı konusunda, Türkiye’de hala ciddi eksiklikle
rin bulunduğu gerçeğidir. Anayasa Mahkememizin, Meclisimizin çıkardığı 
Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde değişiklik yapan 5735 sayılı kanun 
hakkında kendisine yapılan başvuruyu da ilgili vermiş olduğu kararı da bu 
çerçevede değerlendiriyorum.

Anayasa Mahkemesi, Meclisimizin 411 Milletvekilinin oyuyla çıkar
mış olduğu bu yasayı Anayasanın 148. maddesine göre sadece şekil bakı
mından inceleyebileceği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, esasla ilgili bir 
karar vermiştir. Böylece Yüksek Mahkeme, ilgili anayasa maddesini yorum
layarak bir sonuca varma yetkisinin ötesine geçmiştir.

Bu kararın erkler arasında bulunması gerekli olan karşılıklı; güvenli, 
ahenkli ve uyumlu işleyişe uygun bir sonuç doğurmadığı kanaatindeyim Bu 
kararla kuvvetler ayrılığı ilkesi sorgulanabilir hale gelmiştir. Böyle bir hal 
demokrasimizin gelişimi açısından ciddi şekilde kaygı vericidir. Anayasa 
Mahkemesi demokratik sistemimizin olmazsa olmaz bir gücüdür. Verdiği 
kararların bazıları tarafından beğenilmemesi, bazılarınca ise alkışlanması 
da çok doğaldır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; genel kamu v icd an ı. 
ve genel kamu yararının ne olduğudur.

Kararın açıklandığından bu yana yapılan yorumlar ve eleştiriler dikka
te alındığında, Yüksek Mahkemenin yetki alanını genişletme kararının iler
de başka konularda da sorunlar yaşanabileceği kaygılarının ağır basmakta 
olduğudur. Bütün bunlara rağmen, altım çizerek belirtmeliyim ki; Türkiye 
Cumhuriyeti tüm kazanımları ile modern ve ileri bir ülke olma yolunda 
yoluna devam edecek, çağdaş uygarlık düzeyi üstüne çıkma hedefinden asla



şaşmayacaktır. Yüce Mahkemenin vermiş olduğu iptal kararının gerekçesi 
yayınlanmadan daha fazla bir değerlendirme yapmanın da çok doğru ol
madığı kanaatindeyim. Sorunlarımızı demokrasi içerisinde çözeceğimize 
yürekten inanıyorum.

Demokrasinin de sürekli gelişen ve değişen bir kavram olduğunu 
unutmamalıyız. Hepimiz elbirliğiyle demokrasiyi savunmalı, korumalı ve 
geliştirmeye çalışmalıyız. Türk toplumu demokratik düzenin erdeminin ve 
yararlarının bilincine varmış bir durumdadır. Bize düşen, siyasal ve hukuk
sal yapılarımızı bu anlayışa uygun duruma getirmektir.

Bu çerçevede yeni bir anayasa yapımı yanında belki çift kamaralı sis
temi, yani senatoyu da artık Türkiye’nin tartışmasının yararlı olacağı dü
şüncesindeyim. Ben bir düşünce ortaya atıyorum. Bu konuda benim zaten 
bir girişimde bulunma yetkim yok. Bunu Türkiye’nin tartışması, Türk ay
dınlarının, Anayasa hukukçularının tartışmasının yararlı olacağını düşü
nüyorum. Çift kamaralı sistem bütün Avrupa parlamento sistemlerinde var. 
Senatolar var.

İngiltere örneğinde olduğu gibi Lordlar Kamarası var. Yani, “Lordlar 
Kamarası kurmayalım ama çift kamaralı sistemi tartışalım diye söylüyorum. 
O zaman Anayasa Mahkemesi üzerindeki yükü de, Anayasa Mahkemesini 
bu kadar tartışmayı da belki azaltabiliriz. Yüksek mahkeme de daha rahat 
çalışma imkanı bulabilir. Bu düşünce ve kaygılarla böyle bir öneri de bulu
nuyorum. Bunu siyaset de kurumlar da tartışsın.

Ve bunu ilk defa şimdi söylüyorum. Avrupa’da senato sistemi başarıyla 
yürütülebiliyor, yürüyebiliyor.

Bizde de olmasında yarar var diye düşünüyorum. Bu benim kişisel 
fikrim... Demokratik yönetimin dayandığı değerleri, demokratik siyasal 
kültürü de güçlendirmeye hep beraber çalışmalıyız. Herkes bilmelidir ki; 
Meclisimiz, yüksek temsil gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Anayasada belirlenen ilkeler çerçevesinde, Millet ve tarih önünde ettiği 
yeminine sadık kalarak milleti için doğruları yapmaya devam edecektir.

Vatandaşlarımızın Türkiye’nin geleceğine olan güven ve inançlarında 
hiçbir eksilme olmasın. Kuruluşundan günümüze pek çok sorunu aşan Tür
kiye Cumhuriyeti içinde bulunduğumuz sorunları da, durumları da başa
rıyla aşacaktır.

Bunun için kurumlarımıza ve birbirimize olan güven duygularını kay
betmemeliyiz. Birbirimizi incitecek ve etkisizleştirme amacı taşıyan davra
nışlardan kaçınmalıyız. Bütün bunları karşılıklı konuşmak ve değerlendir
meler yapmak üzere önümüzdeki süreçte Parlamentomuzda temsil edilen 
siyasi partilerin liderlerini ortak bir toplantıya çağırmayı da düşünmekte
yim.

Hepinize çok teşekkür ederim.




