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‘"Sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin...”

Asur Atasözü





Sunuş

“Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı.

Söz ola ağulu aşı,

Bal ile yağ ide bir söz.

Kişi bile söz dem ini,  

Dem eye sözün kemini.  

Bu cihan cehennem ini.  

Sekiz uçm ağ ide bir  söz.’

Yunus’un d ilinden dökülen  bal dam laları gibi, m aksat yaşa tm ak o ld u 

ğunda, güzel olanı çoğaltm ak hiç zor değil. Sözün güzeliyle seslenip d im ağ 

larda yer ed inm ek  ise m aharettir.  Böyle yapan kişi kend in i yücelttiği gibi, 

iyiliğe ve esenliğe giden yolları da çakıl taşlar ından 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 kend inden  yüzlerce binlerce kopya alır ve kendin i m u h a 

taplarıyla paylaşır. Savunduğu fikirleri, taşıdığı değerleri başkasında da  gör 

m ek  için em ek sarf  eder. Böylece kişi gözüne değenleri, ak lından  geçenleri 

okuyucu larına  aktarır.

Elinizdeki eser de TBM M  Başkanı Koksal T op tan ın  iki yıllık em eğ i

nin bir özeti. Bu eserde, konferanslarda, panellerde, seminerlerde, açılış 

tö renlerinde  yapılmış konuşm aları bulacaksınız. B irbirinden bağımsız, bir 

bir inden  farklı pla tform larda yapılan bu konuşm alar ın  her birinde Başkan 

Top tan ın  gön lünden  dökülen , d im ağ ından  süzülen tespitler ve teklifler yer 

almaktadır.

TBM M  Başkanlığı yaptığı iki yıllık süreçte . Başkan Top tan ın  kimi yer

de muhatapları gençler oldu, kimi yerde yaşlılar oldu. Bazen halk tan  biri 

gibi, bazen de diplom atça konuştu. K onuşm alarında  hiçbir zam an ortak  

değerleri tartışm a konusu yapm adığı gibi, o r tak  geleceğimiz adına  kendin i 

hep  bir  uyaran yerinde tuttu. Devletin tekliği, vatanın  bü tün lüğü , milletin 

birliği konuşm aların ın  om urgasın ı oluşturdu. Ne yapabileceklerini abarttı, 

ne yapamayacağı sözlerle insanları avuttu.

Başkan Toptan, s ağduyunun  ve sakinliğin timsali olarak m uha tap la 

rıyla iç barışını ve uyu m u n u  paylaştı. Gökteki yıldızlar kadar değerli kıl

dığı sözlerinin kulaklarda hoş seda bırakm ası için asla sesini yükseltmedi. 

K onuşm alarında  ne hakarete  yer verdi,  ne infiali besledi.  M uhataplarına



saygılı bir üslup İle hitap ederek sesinin gürlüğünden  ziyade fikr inin d o ğ 

ru luğundan  hareketle hak  sahibi olmaya özen gösterdi.  Devlet Başkanları, 

Parlam ento  Başkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Parlam enterler ve b ü ro k ra t 

larla katıldığı toplantılarda da bu  tu tu m u n d a  en küçük  bir sapm a gö rü l 

medi. Kışkırtarak, polem ik  yaratarak  d ikkat çekm ek yerine, söylediğinin 

anlaşılm asına özen gösterdi.

“İncitme sen ahbâbım incinmeyesin sen,

Bu âlemi fânide zerâfet budur işte.”

19. Yüzyılın kadın  şairlerinden Leyla H anım  tarafından kalem e alm an 

dizelerdeki gibi, O da  devlet adam lığ ın ı bir gönül adam ı zarafetiyle yaptı. 

TBM M  Başkanlığını tartışm aların  odağına çekm eden, temsil m isyonunu  

titizlikle yürüttü . Genç kuşakların  ve gelecek nesillerin ö rn e k  alması gere

ken hasletlerini yönetirken  gösterdi.  Bu yönüyle gelecek kuşaklara aktarıl 

ması gereken kişiler arasındaki yerini aldı.

Anı ve biyografi kitapları gibi, devlet adam lar ın ın  yaptıkları k o n u şm a 

ların kitaplaştırılması da içinde bu lunu lan  dönem e  başka bir pencereden 

bakılm asına yardımcı olacaktır. 23. D önem  T B M M ’de ilk d ö n e m  başkanlık  

görevini yürü ten  Başkan Top tan ın  konuşm alar ından  derlenen ve iki ciltten 

oluşan “G ökkubbede  Sözlerim” kitabı da  böyle bir özellik taşımaktadır. Bu 

yönüyle okuyucuların  dikkatine  sunulm uştur.



üniversite Açılışlarında 

Yaptıkları Konuşmalar





Ufuk Üniversitesi /  Ankara

( 17.09 .2007 )

Üniversitelerimiz, Çağdaşlaşmamızın Teminatıdır

Yeni a k adem iky ı lm  başlaması nedeniyle U fuk Ü nivers itesinde  d ü z en 

lenen bu anlamlı açılış tören ine  katılm aktan  ve sizlerle birlikte b u lu n m a k 

tan büyük bir m em nun iye t duyuyorum .

2007-2008 akadem ik  yıl ının ülkemize ve tüm  eğitim ca- JUikİye Cumhuny6tİ, 
m iasm a hayırlı  o lmasını diliyor, başarılı ve verimli geçm esini kuruluşundon buyOPO 
yürekten tem enni ediyorum . BÜyÜk Önder GOZİMUS-

lürkiye C um huriye ti,  ku ru lu şu n d a n  bu  yana Büyük tûfo KbîTIOİAtOtÜik'Ün 
Ö n d e r  Gazi M ustafa Kemal A ta tü rk’ün gösterdiği m uasır  ..

m edeniyet yolunda ilerlemekte, amaçlarına  u laşm ak  için ge- "  "
reken reformları kararlılıkla hayata geçirmektedir. medeniyetyolundû

Bilim yuvası olan üniversitelerimiz, geleceğimizin ve HefleiTiekte, OmOÇİOnnO 
çağdaşlaşma çabalarım ızın teminatıdır . UİÜŞmûkİÇİn gereken

Ülkemizde bugün  sayıları 1 15’i bulan üniversiteler,  kal- refomilûri kororllllklû 
km m a, çağdaşlaşma ve ilerleme yarış ında en büyük  gücü- hoyûtü geçirmektedir." 
müzdür.

Bu kurum lar ım ız , bilimsel düşünceye ve a raştı rm alara  ağırlık veren, 

bilim adam ı ve aydın kuşaklar yetiştiren eğitim yuvalarıdır.

Üniversiteler aynı zam anda  bilimin, teknolo jin in  ve kültürel hayatın 

zenginleştir ilmesine öncü lük  eder, top lum a yön gösterir, ülke so run lar ına  

çözüm  üretir.

Bu kurum lar ,  dünyan ın  he r  yerinde evrensel değerlerin  ve bilgilerin 

yeniden üretildiği ve yorum landığı yerlerdir.

Dolayısıyla üniversiteler birer düşünce  üre tim  merkezidir.

D em okra tik  ülkelerin üniversitelerinde elbette düşünceler tek düze ve 

s tandart  olmayacaktır.

Ö zgür düşünce, çok seslilik ve farklılıklar elbette bilimsel a landaki ge

l işmelerin temel unsurlarıdır.

Dünya ile yüzleşmek, kend in i sorgulamak, farklı fikirleri ortaya a tm ak 

aslında bir üretimdir.

Eğitime ve bilime önem  veren toplumlar, he r  zam an çağdaşlaşma yo 

lunun  öncüleri olmuştur.

Üniversiteler, top lum un  geleceğini şekillendirerek, milletlerin sağlam ___

temeller üzerine yükselm esine yardım cı olurlar. 11
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"Sizden ricam, her zaman Üniversiteler, Toplumların Can Damarıdır

büyiil< düşünmeniz, büyük Gazi M ustafa Kemal A tatürk’ün Türkiye

hayaller kurmanız ve büyük ^ ^ m h u r iy e t i ’ni kura rken  en fazla önem  verdiği ku ru m -
, .  , lardan biri de hiç şüphesiz üniversitelerdi.

hedefler seçmenizdır. Çünkü 
Türkiye'nin sizin bu büyük . . C ^ u r i y e l i  k a lb n d .r a ca k

 ̂ '  beym g u cunun  bu k u ru m la r  o lduğunu, geleceğm bilgi ve

hayallerinize, düşünceleri- teknoloji a lanındaki ilerlemelerle kazanılabileceğini bili-

nize ye hedeflerinize ihtiyacı yordu.

var. Asla karamsar olmayın. Bu nedenle  ileri görüşlü Büyük ö n d e r ,  “Hayatta en

Kendinize güvenin. Başınız hakiki m ürşit ilimdir, fendir.

dik olsun. Çünkü sîzler ve fenden başka yol gösterici a ram ak  gaflettir,

büyük bir Ülkenin çocukla- ^^haiettir” diyordu.

riSiniZ." Yaşadığımız küreselleşen dünyada  zam anın  on u  ne

k adar  haklı ç ıkardığını hep im iz  çok iyi görüyoruz. Yir

minci yüzyılın  son çeyreğinden itibaren bilgi to p lum una  geçiş süreci baş 

ladı.

Bu süreçte bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel yapı oluştu.

Dünyayı yeniden şekillendiren bu yeni yapıda bireylerin ekonom ik  

gücü, bilgi ve öğren im  düzeyleri ile ülkelerin rekabet gücü ise beşeri ve sos 

yal sermayeleri ile ö lçülür hale geldi.

Yani bilgi ve teknoloji kimdeyse gücün  sahibi o oldu.

Yine bu süreçte , bilginin ü re tilm esinden ve paylaşılm asından birinci 

derecede so rum lu  olan üniversitelerden beklentiler çoğalmış, dolayısıyla 

top lum lar ın  bu  ku ru m lara  olan ilgisi artmıştır. Üniversiteler, top lum ların  

m edeniyet y ü rüy ü şü n ü n  can dam arı  haline gelm iş tir

Üniversiteler, Türkiye'nin Gücüdür

Bugün sayıları 115’i bulan devlet ve vakıf üniversiteleri,  Türkiye’n in  en 

büyük  gücüdür. 1999 yılında ku ru lan  Ufuk Üniversitesi’nin, yaptığı bilimsel 

çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin kalk ınm a yürüyüşüne  ka t

kıda bu lu n d u ğ u n u  m em nuniye tle  görüyoruz. Genç bir üniversite olm asına 

rağm en, 5 fakültesi, 4 enstitüsü, 4 yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu, n ite 

likli akadem isyen kadrosu , bilimsel çalışmaları,  bin 500 öğrencisi ve gelişen 

kam pusu  ile ülkemizin seçkin bilim yuvalarından biri olmuştur.

Güzel ülkemizin en büyük  p rob lem lerinden  biri olan trafik terörüyle 

mücadele  eden Türkiye Trafik Kazaları Vakfı ve O n u n  Başkanı P ro f  Dr. 

Rıdvan Ege ta rafindan kuru lan  Ufuk Üniversitesi’n in  çalışmalarını takdirle 

karşılıyorum.

Ö m rü n ü  traf'ık kazalarıyla m ücadeleye adayan Prof. Dr. Ege ve a rka 

daşlarına ü lkemize böylesine güzel bir bilim ve düşünce  merkezi kazand ır 

dıkları için teşekkür ediyorum .



Trafik kazalarına karşı m ücadelen in  simge is im lerinden biri olan Sayın 

Ege’nin  kurduğu  bu  üniversite, aynı zam anda  ülkem izin  en temel so run la 

r ından  b irin in  akadem ik  bir p la tform a taşınm asın ı da sağlamıştır.

Burada eğitim gören he r  gencimizin to p lu m u m u zu n  kanayan yarası 

olan trafik te rö rüne  karşı o r tak  bir  bilinç o luş tu rm a çabasıyla daha  duyarlı 

olacağı kanaatindeyim .

Ç ü nkü  Sayın Ege’n in  bu  erdem li mücadelesi siz değerli gençlerimize 

ve tüm  ülkemize ö rnek  olacak niteliktedir.

Bu güzel kam pusta  çağın gereklerine göre eğitim alan gençlerimizin, 

değişen şartlara uyum  sağlayabilen, kişisel hak  ve özgürlüklere, eğitim ilke 

ve uygulam alarına  saygılı, ülke so run lar ına  duyarlı birer fert olacaklarına 

yürekten inanıyorum .

Büyük Hedefler Seçin

Üniversiteli o lm ak  için çok gayret ettiniz. Yoğun bir çalışma dönem in  

ard ından  hayatınızın önem li kararla rından  birini vererek geleceğinize şe

killendirecek bu eğitim k u ru m u n a  geldiniz. Sizler, okullarınızı bitirdiği

nizde doktorluk, avukatlık, yöneticilik , öğre tm enlik  ve m ühendis lik  gibi 

çok çeşitli mesleklerde çalışmaya başlayacaksınız. G ücünü  ta r ih inden  ve 

k ü l tü ründen  alan bu büyük  ülkeye çok faydalı h izm etlerde bulunacağınıza  

inanıyorum .

Sizden ricam, her zam an büyük  düşünm eniz ,  büyük hayaller k u rm a 

nız ve büyük  hedefler seçmenizdir.

Ç ünkü  Türkiye’nin  sizin bu büyük  hayallerinize, düşüncelerinize  ve 

hedeflerinize ihtiyacı v a r  Asla karam sar  olmayın.

Kendinize güvenin.

Başınız d ik  olsun. Ç ü nkü  sizler büyük  bir ü lken in  çocuklarısınız.

Sır tınızı şanlı tarihim ize, kü ltü rüm üze  kısaca m edeniyetim ize daya

yın.

Ülkemizin özgüveninizi zedeleyecek, gücünüzü  zaafa uğra tacak  m a r 

jinal seslere kulak vermeyin.

Bütün d ikkatimizi çalışmaya, dayanışmaya, bilgiye, dünyadaki geliş

meleri d oğ ru  okum aya  verin.

Birlik ve beraberliğimizi korum aya, o r tak  değerlerim iz  olan d e m o k ra 

si ve özgürlükleri geliştirmeye özen gösterin. Türkiye’nin çağdaşlık y ü rü y ü 

şündeki en büyük  güç kaynağı sîzlersiniz.

Türkiye Önemli Mesafe Aldı

C um huriye tim izin  ku ru c u  Büyük Ö nderi  Gazi M ustafa Kemal 

A tatürk’ün  size em anet ettiği bu  kutsal vatana, on u n  gösterdiği ilkeler ışı

ğ ında, sahip çıkacağınıza inanc ım  tamdır. Millî iraden in  hayat bulduğu



Meclisimiz, sizlerin geleceğe güvenle bakm ası için her türlü  yasal çalışmayı 

geçm işten beri yürütüyor.

Eğitim sorun ları  başta  o lm ak  üzere ekonom ik  ve sosyal ü lkemizin tüm  

temel so run la r ın ın  çözüm ü  için hep  birlikte çaba sarf ediyoruz. Meclisimiz 

ve H üküm etim iz , hızla bu  so runları yenm ek  için çalışıyor.

Geçen zam an içerisinde önem li mesafeler alındı.

Sizlerin güveni ve desteği ile bu so run ların  kısa zam anda  aşılacağım 

ülkemizin gelişme ve kalk ınm a yolunda  hızla ilerleyeceğine yürekten inan ı

yorum . Sözlerime son verirken, Türkiye C u m h u riy e t in in  kuru luş  felsefesi

ne uygun o larak  çağdaş m edeniyet yo lundaki ideallerine, özgür üniversite 

lerin desteği ile ulaşacağını yeniden ifade e tm ek  istiyorum.
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Yıldız Teknik Üniversitesi /  İstanbul

(2 4 .09 .200 7 )

Kondüktör Mekteb i Âlisi'nden Yıldız Teknik Üniversitesi'ne

Yıldız Teknik Üniversitesi,  1911 yılında “K ondüktör "Bİlçİ V€ tCknolojİÇOÇlini- 
Mekteb-i Alisi” adıyla başladığı eğitim hayatını,  günüm üze  ... . ,
kadar « i t l i  aşamalardan g e ç e L  sürdürmüş köklü bir bilim ™  ™ DuyukZenginlikle-
yuvamızdır. Ü lkem izin ö nde  gelen yüksek öğre tim  kurum la-  l'İdİf. BİlÇİy6 V6 tCknolojİyS

rm d an  biri olan Yıldız Teknik, o tarih ten  bugüne, yetiştirdiği ulûŞüiOkÇCİİŞİTIİŞ VCÎCfoh
nitelikli öğrenciler ve akademisyenlerle  geleceğimizin şekil- jçgfjsinde bİf tOplum
lenm esinde büyük  pay sahibi olmuştur. ’ ^

olmanın yolu eğitimden
Yüksek öğretim  k u rum lar ım ızdan  beklenen sorum lu - , ,. ..

lukların bilinciyle faaliyetlerini sü rdüren  Yıldız Teknik Üni- nUreselleŞ-
versitemiz, özellikle teknik  a landaki çalışmalarıyla ü lkemizin meyle bİilİkte bİlÇİ tek-

ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gü cü n ü n  yetiş tirilm esinde nolojİlerİnİkullanabilen,

önemli bir yere sahipt.r, iyi eğitim dm i}, üretken
Yıldız Teknik Üniversitesi seçkin öğretim  kadrosu, ön ve nİtelİklİİnSOnlann kol-

lisans, lisans, yüksek lisans ve dok tora  düzeyindeki binlerce , " A t,- n •
öğrencisi ve son derece m o d e rn  kam pusuyla  ülkemizin say- SUrecmOekl rOlleri
gın yüksek öğretim  ku rum lar ındand ır .  OrtmiŞtli.

Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk’ün  bizlere gösterdiği m uasır  m e 

deniyet yolunda, dünya  ölçütlerinde eğitim vermeyi amaçlayan bu kuru- 

m u m u z u n  yaptığı bilimsel çalışma ve araştırmaları takdirle  karşılıyorum.

Üniversiteler Milletlerin Yükselmesine Öncülük Eder

Bilgi ve teknoloji çağımızın en büyük  zenginlikleridir . Bilgiye ve tek 

nolojiye u laşarak gelişmiş ve refah içerisinde bir  top lum  o lm anın  yolu eği

t im den  geçmektedir. Küreselleşmeyle birlikte bilgi teknolojilerini ku llana

bilen, iyi eğitim almış, üre tken  ve nitelikli insanlar ın  kalk ınm a sürecindeki 

rolleri artmıştır.  Bilgi top lum u  haline gelebilmek için, bilgi ve teknolojiyi 

üretebilecek seviyeyi yakalam ak ve uluslararası a landa ad ından  söz e tt ire 

cek konum a u laşm ak büyük  ön e m  taşımaktadır. Teknoloji a lanındaki ge

lişmeleri yakından izleyen, eğitime ve bilime ön e m  veren toplumlar, her 

zam an çağdaşlaşma yolunun  öncüleri olmuştur.

Üniversiteler, top lum un  geleceğini şekillendirerek, milletlerin sağlam 

temeller üzerinde yükselm esine yardımcı olurlar.

Nitekim ileri görüşlüğünü  ve dehasını Millî M ücadelen in  he r  safha

sında gösteren Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal Atatürk, ilerlem enin bilimde 

o lduğuna  inancını şu veciz sözleriyle dile getirmiştir: “Gözlerimizi kapayıp

tek başımıza yaşadığımızı düşünem eyiz .  M em leketim izi bir  çem ber içine ___

alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... ] 5



Aksine yükselmiş, ilerlemiş, m eden i bir m illet ola- 

"Zengin tarihimizin bu eşsiz rak  m edeniyet düzeyin in  üzerinde  yaşayacağız.

hâzinelerinin gelecek kuşak- Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur.

lara aktarılması konusundaki İhm  ve fen nerede ise o radan  alacağız ve he r  millet

sorumluluğumuzun bllinciy- ferdinin kafasına koyacağız.

le, M illî Saraylarımıza özel İ l™  ve fen için kayıt ve şart yoktur.” işte bu anla-

ö n m  mdiğimizibilmenizi >'■»'“ y»'“™  ede„ Cumhuriye-
, timiz, buğun  Yıldız Teknik Üniversitesi gibi çok sayıda

İsterim. Atatürk ün bize va- nitelikli eğitim k u ru m u n a  sahip bir  kon u m a  ulaşmıştır.

Sİyet ettiği eserleri korumak ü lk e m izd e  sayılan l i s ’i bulan  üniversitelerimiz, bi-

İÇİn geceli gündüzlü çalişiyo- düşünceye ve a raştırm alara  ağırlık vererek aydın
, . . . . .  kuşaklar yetiştiren eğitim k u ru m la n  olarak, en büyük

raz. Çunkuşanlı tarihimizin  ̂ anBiniiğimkdfr

i)İZe QİİÇ verdiğini biliyoruz. üniversite lerim iz ,  biiiin ve teknolojinin geliştiril-

mesi, m illetimizin beklentilerin in  karşılanması y ö n ü n 

deki hizmetleriyle, geleceğimizin ve çağdaşlaşma çabalarım ızın tem in a t ı 

dır. Bilimin, teknolojin in  ve kültürel hayatın geliştirilmesine öncü lük  eden 

üniversiteler,  aynı zam anda  top lum a yön gösterir, ülke so run lar ına  çözüm  

üretir. G enç nesillerin bilgi ve deney im  sahibi olacak şekilde yetiştirilmesi,  

kapasitelerinin ortaya çıkarılması akadem ik  eğitim in temel am açlarm dan- 

dır.

Üniversiteli Olmanın Ayrıcalığını Bilin

Üniversiteli o lm ak  için zorlu ve yoğun bir çalışma dön e m in in  a rd ın 

dan  hayatınızın önem li kararla rından  birini vererek, geleceğinizi şekillen

d irecek bu  eğitim k u ru m u n a  geldiniz.

İçinizde bir üst sınıfa geçerek eğitim hayatına devam  eden çok değerli 

arkadaşım ız da var.

Sizler, so rum lu luk  bilinci gelişmiş, yeniliklere açık, öğrenm eye istekli, 

dem okrasiye ve insan haklarına  saygılı bireyler olarak geleceğimizin gü- 

vencesisiniz. Üniversiteli  o lm anın  ayrıcalıklarından faydalanarak, bu  eği

tim  yuvasının sizlere sunduğu  imkanları iyi değerlendirmeli, kendiniz i her 

a landa çok iyi yetiştirmelisiniz . G üc ü n ü  köklü m edeniyet geçm işinden ve 

k ü l tü rü n d en  alan bu büyük  ülkeye çok faydalı h izm etlerde bulunacağınıza  

yürekten inan ıyorum . Geçmişte  Millî Eğitim Bakanlığı yapmış ve eğitme 

gönül verm iş  bir insan o larak  sîzlerden ricam, he r  zam an  büyük  d ü ş ü n m e 

niz, büyük  hayaller ku rm an ız  ve büyük  hedefler seçmenizdir.

Ç ü n k ü  Türkiye’nin  sizin bu  büyük  hayallerinize, düşüncelerin ize  ve 

hedeflerinize ihtiyacı var. Hayatınız boyunca  karşılaştığınız zorluklar ne 

kadar çetin olursa olsun  asla karam sarlığa  düşm eyin , y d m adan  çalışarak 

ü lkemize ve tüm  insanlığa faydalı kişiler olun.

Birlik ve beraberliğimizi korum aya, o r ta k  değerlerimiz  olan dem okrasi 

ve özgürlükleri geliştirmeye özen gösterin. Şunu hiçbir zam an  unu tm ayın; 

Türkiye’nin  çağdaşlık yürüyüşündek i en b üyük  güç kaynağı sîzlersiniz.



Bunun için Gazi M ustafa Kemal Atatürk, destansı mücadele ler s o n u 

cun d a  k u rduğu  Cum huriye ti  sizlere em anet etti.

Bu kutsal vatana, o n u n  gösterdiği ilkeler ış ığmda sahip çıkacağmıza 

inanc ım  tamdır. M illetimizin temsil m akam ı olan Meclisimiz, sizlerin ge

leceğe güvenle bakması için he r  türlü  yasal çalışmayı geçmişten beri y ü rü 

tüyor. Eğitim başta o lm ak  üzere ülkemizin ekonom ik  ve sosyal tüm  temel 

so run la r ın ın  çözüm ü için hep birlikte  çaba sar f  ettiğimizi bilmenizi isterim.

Sizlerin güveni ve desteği ile bu sorun ların  kısa zam anda  aşdacağm a, ülke

m izin  gelişme ve kalk ınm a yolunda hızla ilerleyeceğine yürekten  inanıyo 

rum .

Tarihimizi Koruyalım, Yaşatalım

Bugün b u rada  sizlerle akadem ik  yılın açılış heyecanıyla birlikte başka 

bir  sevinci daha  beraber yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük Millet 

M eclis in in  bünyesinde saraylar, kasırlar ve bazı tarihi yapılar b u lu n m a k 

tadır. Köklü bir  geçmişin bizlere mirası olan bu eserler. Büyük Ö n d e r  Gazi 

Mustafa Kemal A tatürk ta rafından Türkiye Büyük Millet M eclisine  em anet 

edilmiştir.

İnsanlığın o rtak  değerleri olan bu tarihi varlıkların k o runm asından  

ve yaşatılm asından sorum lu  b irim im iz  Millî Saraylar Daire Başkanlığı’dır.

Z engin  ta rih im izin  bu eşsiz hâzinelerinin gelecek kuşaklara aktarılması 

k onusundak i s o rum lu luğum uz un  bilinciyle. Millî Saraylarımıza özel önem  

verdiğimizi bilmenizi is terim. A tatürk’ün  bize vasiyet ettiği eserleri k o ru 

m ak  için geceli gündüzlü  çalışıyoruz.

Ç ünkü  şanlı ta rih im izin  bize güç verdiğini biliyoruz.

Bu tarihi yapılarımızın yaşatılm asından so rum lu  bir Meclis Başkanı 

o lm aktan  büyük  g u ru r  duyuyorum . Çok  nadide ve seçkin bu tarihi yapıları 

ve eserleri göz bebeğim iz gibi koruyor, o na rım  ve bak ım ların ı yaptırıyo

ruz.

Bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için nitelikli teknik  ele 

m an  en büyük  ihtiyacımızdır. Bu eksiğin giderilmesi k o nusunda  geçen d ö 

nem  Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve Yıldız Teknik Üniversitesi güzel 

bir ad ım  attılar.

Tarihi yapıların korunm ası ve yaşatılması amacıyla bir meslek yüksek 

okulu kuru lm ası için işbirliğine gittiler.

Benden önceki Meclis Başkanı Sayın Bülent Arınç ile Yıldız Teknik 

Üniversitesi Rektörü P ro f  Dr. Sayın D uru l Ö ren , 1 Haziran 2007 tarih inde 

anlamlı bir protokole imza attılar.

İşte o im zanın  a rd ından  çok kısa bir süre içerisinde hayal gerçek oldu.

Biraz sonra  açılışını yapacağımız Millî Saraylar ve Tarihi Yapılar M es

lek Yüksek O kulu  böylece doğdu. “Bina k o ru m a  ve yenileme” ile “m ekan içi 

k o ru m a  ve yenileme” adı a ltında iki bö lüm ü olan meslek yüksek okulunda ,  ̂^



bu  yıl 40 öğrenci eğitim görecek. Bu gençlerimiz, teorik  eğitimlerini Millî 

Saraylarımıza ait atölyelerde çalışarak pra tik  eğitimle bütünleştirecekler.

Böylece iki yıllık d ö n e m  içerisinde h em  kaliteli ve uygulamalı eğitim 

alacaklar,  hem  de işsizlik gibi bir so run la  karşı karşıya kalmayacaklar. Bu 

okul ile ta rih in  içinden süzülerek günüm üze  ulaşan değerli eserlerimiz hem  

bilimsel bir  korum aya  kavuşacak, hem  de Türkiye’n in  ihtiyacı olan yetiş

miş elm an sıkıntısı bir ölçüde g iderilmiş olacaktır. A rtık  tarihi yapılara ilgi 

duyan gençlerimiz, bu  işin oku lunu  okuyarak  istedikleri mesleği yapabile

cekler.

Biz de bu n d an  böyle. Millî Saraylarımıza bağlı tarihi mekanları onlara 

em anet edeceğiz. Böyle bir  eğitim yuvasının açılm asından büyük  m e m n u 

niyet duyuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum .

Millî Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek O ku lu ’nda  eğitim ala

cak gençlerimizi de kutluyorum . O n la r  aslında çok kutsal bir işe gönül ver

diler.

G özbebeğim iz olan tarihi eserlerimizi korum aya, yaşatmaya ve gele

cek nesillere aktarm aya talip oldular.

Hepsine başarılar d iliyorum. Sözlerime son verirken, ülkemizin k u r u 

luş felsefesine uygun olarak çağdaş m edeniyet yolundaki ideallerine, özgür 

üniversitelerin desteği ile ulaşacağını yeniden ifade e tm ek  istiyorum.
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Rize üniversitesi/Rize

nolojinin ve kültürel hayatın 
zenginleştirilmesine öncülük

(2 7 .09 .200 7 )

Türkiye'nin Gücü Demografik Yapısmda Gizli “Bilimseldüşünceye ve

Yeşil ile mavinin  buluştuğu Doğu Karadeniz’in araŞtirmOİOra üğirllkveren
eşsiz güzelliklerinin kucağında  bulunan  Rize ÜnİVerSİtderİmİZ, bİlİm adami 
Üniversitesi’n in  ilk akadem ik  yılının başlaması ne- , , , ,  
deniylc, hcyccan ve m utluluğu paylaşmak “y *  ku p k lo rye tlitim
üzere aranızdayım . M em leketim  olan bu güzel şehirde, CğitiWyUVOlOndli. ÚnivfíSÍte-
böylesine anlamlı bir törende sizlerle birl ikte o lm aktan  ler ayniZomando bİlİmİn, tek- 
büyük  m em nun iye t duyuyorum .

Yarınlarımızı em anet edeceğimiz gençleri yetişti

ren üniversitelerimiz, çağdaşlaşma yolundaki en büyük 
güvencemizdir. Bilgi çağı olarak adlandırılan  yaşadığı- eden, tOplumayÖn gÖSteren, 
mız yüzyılda, artık  güçlü devlet ve millet o lm anın  en ÜlkeSOrunlarinO ÇÖZÜm Üreten 
önem li göstergesi bilgi ve teknolojiye yapılan yatırım- kurumlardir." 
lardır.

Yetişmiş insan g ü cünün  ö nem in in  anlaşılmasıyla  birlikte eğitime daha 

tazla yatırım yapm a ihtiyacı d o ğ m u ş tu r  Yarının iddialı ü lkelerinden biri 

olan lıirkiye de, eğitim konusuna  her zam an büyük önem  v e rm iş tir

Son yıllarda eğitim bütçesinin sürekli arttığını ve ciddi ad ım lar  atıldı

ğını m em nuniye tle  görüyoruz. 2002 yıl ında eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar 

YTL iken bu rakam  2007 yıl ında 21.4 milyar YTL’ye yükselm işti r  Yani eği

tim e ayrılan kaynakta yaklaşık üç misli bir artış sağlanmıştır.

Son yıllarda hazırlanan bütçelerde, eğitime ayrılan kaynağın savunm a 

harcam aların ın  ön ü n d e  olması eğitime verilen değerin de bir başka göster

gesidir. Yüksek öğretim  k u ru m la n  da eğitim bütçesindeki bu artış tan  payını 

almıştır.

2002’de 2 milyon 495 bin YTL olan yüksek öğretim  bütçesi 2007’de 6 

milyon 586 bin YTL’ye çıkmıştır.  Yani yüzde 164’lük ciddi bir artış sağlan 

mıştır.

Ayrıca bu d önem  içerisinde 32 devlet, 7 vakıf üniversitesi kurulm uş,

84 fakülte, 38 yüksekokul, 16 ensti tü  açılmıştır. Eğitimde yaşanan bu atı- 

lım lar sayesinde. Millî Eğitim Bakanlığı yapmış bir  insan olarak yarın lardan 

çok ümitli o lduğum u  ifade e tm ek  istiyorum.

Bugün Türkiye’de eğitim gören öğrenci sayısı üniversitelerle  birlikte 

yaklaşık 19 milyona u laşm ıştı r  Bu sayı, ü lkemizin d inam izm in i göstermesi 

ba k ım ından  çarpıcıdır.

D ünyada  çok sayıda ü lkenin nü fusundan  daha  fazla öğrenci sayımız 

bulunm aktadır .

lu rk iy e ’nin  güçlü potansiyeli işte burada  gizlidir. İnan ıyorum  ki; bu -----

potansiyele iyi eğitim verebilirsek, C um huriye tim izin  100. yılı olan 2023’te 19



"Hiç şüphesiz gençlerini iyi yetiş- dünyan ın  en güçlü lO ülkesinden biri d u ru m u n a
rahatlıkla ulaşırız. Bu nedenle  birer eğitim ve bilim 

tiren toplumlar, geleceğe güven- yuvası olan üniversiteleri çok önem siyorum .

le bokobİlİr. Bizler de sizlerin en Bu yüce kurumlar, kalkmma, çağdaşlaşma ve

İyi şekilde yetişmenizi sağlamak ilerleme yanşmda en büyük gücümüzdür. 

için gayretle çalışıyoruz. Zorlu Üniversitelerimiz Demokratikleşmeli

bir sınav maratonunun ardın- Bilimsel düşünceye ve araştırm alara  ağırlık ve-

dan üniversiteye girme başarısı üniversitelerimiz, bilim adam ı ve aydın kuşak-
.. 1ar yetiştiren eğitim yuvalandır. Üniversiteler aynı

gösterdiniz. Üniversiteli olmak zam anda  bilimin, teknolo jin in  ve kültürel hayatın

İçin çok çalıştınız. Yakaladığınız zenginleştir ilmesine öncü lük  eden, top lum a  yön

bu fırsatı çok iyi değeriendirece- so run la r ına  çözüm  üreten k u ru m -
...............  lardır. D ünyanın  her yerinde evrensel değerlerin ve
ğİnİZe şüphem yoktur. bilgilerin yeniden üretildiği ve yorum land ığ ı p la t

form lar olan üniversiteler,  bu yönüyle dem okrasin in  

kökleşm esine h izm et ederler.

Katılımcılığa, çok sesliliğe ve dem okratik leşm eye her  k u ru m d a n  çok 

üniversitelerimizin ihtiyacı vardır. Devletimizin kurucusu , büyük deha 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitime ayrı bir önem  vermiş ve bu k u ru m la n  

çağı yakalam anın  anahtar ı olarak görmüştür. Büyük Ö n d e r  bu  fikrini;

“En m üh im  ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir.

Millî eğitim iş lerinde mutlaka muzaffer o lm ak  lâzımdır.

Bir milletin hakikî kurtu luşu  ancak bu suretle o lu r” veciz sözleriyle ifa

de etmiştir. C um huriye tle  başlatılan üniversite hamlesi bugün  hızla devam 

etm ekte, yeni yeni üniversiteler açılmaktadır.

Y urdum uzun  dö rt  bir  yanında  bu lunan  çok sayıda üniversite, binlerce 

gencimizi hayata hazırlamaktadır. Bu bilim yuvalan  ü lkemizin o lduğu ka 

da r  kurulduklar ı iller ve bölgelerin ka lk ınm asına  da  öncü lük  etmektedir.

Bir Rizeli Olarak Gurur Duyuyorum

Bugün kapılarını yeni eğ itim -öğretim  yılına açacak olan Rize Üniversi

temiz de, bu  güzel ilimizin gelişmesinde hayati bir rol üstlenecektir.  Başkan

lığını yapm aktan  g u ru r  duyduğum  Türkiye Büyük Millet M eclis inde geçen 

yıl ç ıkartılan kanun la  kuru lan  bu seçkin üniversite, Rize’mizin gözbebeğidir . 

Hepinizin bildiği gibi, daha  önce Rize’de Karadeniz  Teknik Üniversitesi’ne 

bağlı olarak faaliyet gösteren fakülteler ve yüksekokullar vardı.  B unlardan 

ilk iki tanesini 1992 yılında k uran  Rizeli bir eski Millî Eğitim Bakanı olarak 

bu günü  yaşam aktan, bu heyecanı paylaşm aktan  g u ru r  ve m utlu luk  d u y u 

yorum . ö n la r ın  birleşmesi ve yeni açılan bölüm lerle  birlikte bu güzide ü n i 

versitemiz eğitim hayatına başlamış oldu.

Aydınlığı kucaklayan, çağdaşlığa ve bilime inanm ış bu genç eğitim y u 

vamızın kendisinden beklenen görevleri başarıyla yerine getireceğine y ü 

rekten inanıyorum . Üniversitemizi, seçkin akadem ik  kadrosuyla, büyüyen

—  kampusuyla, öğrencileri ve d inam ik  yapısıyla geleceğe güvenle bakan ö rnek

2 0  bir k u ru m  olarak görüyorum . H er zam an g u ru r  duyduğum , Türkiye’nin



en güzel yerlerinden biri olan Rize ve değerli hem şehri ler im  gösterdikleri 

çabayla bu üniversitenin k u ru lm asm ı hak  ettiler. İlimizin çehresini değişti

receğine. ka lkm m asm a ivme kazandıracağm a inandığ ım  bu üniversitenin 

kuru lm asına  emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum .

Üniversitemize bir Fakülte yapm akta  olan, ayrıca ilimizin başkaca eği

t im  hizm etlerine  de katkısı bu lunan  Yardımcı ailesine. İstanbul Milletvekili 

Sayın Kemal Yardımcıya teşekkür ediyorum . İnan ıyorum  ki üniversitemiz, 

kendine  özgü kültürüyle ülkemizin en şirin  il lerinden biri olan Rize’ye çok 

şey katacaktır.

Rizelilerin üniversiteden beklentileri büyüktür. Bu güzel eğitim ku- 

ru m u n u n .  kendisiyle barışık bu yörenin güzel insanlar ının beklentilerine 

cevap vereceğine inancım  tamdır.

Öğrenciler; Yakaladığınız Fırsatın Değerini Bilin

Hiç şüphesiz gençlerini iyi yetiştiren toplumlar, geleceğe güvenle baka 

b ilir  Bizler de sizlerin en iyi şekilde yetişmenizi sağlamak için gayretle çalı

şıyoruz. Zorlu bir  sınav m ara to n u n u n  ard ından  üniversiteye g irm e başarısı 

gösterdiniz. Üniversiteli  o lm ak  için çok çalıştınız. Yakaladığınız bu  fırsa

tı çok iyi değerlendireceğinize şüphem  yoktur.  Baş d ö n d ü rü c ü  bir  şekilde 

gelişen dünyada, millet olarak çağdaşlık yarışının en ön ü n d e  koşabilme- 

miz, sizlerin g ü n ü m ü zü n  gereklerine uygun bir  d onan ım a  sahip olmanızla 

m üm kündür .

Dolayısıyla içinde b u lunduğunuz  bu üniversitenin im kanla r ından  da 

yararlanarak kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Farklı bilgi kaynaklarını 

kullanmalı, sorgulamalı, araştırmalı, üretmeyi temel hedef  alan bir anlayışa 

sahip olmalısınız, ü ğ ru n d a  binlerce şehit verilerek yokluklar içerisinde b ü 

yük özverilerle var edilen Türkiye C um huriyeti,  sizlere a rm ağan edilmiştir.

Bu değerli em aneti yaşatm ak ve sonsuza kadar  korum ak, gelecek kuşaklara 

en iyi şekilde aktarm ak, başta gelen görev ve so rum lu luğunuzdur.  Yakın 

b ir  gelecekte ülke y önetim inde  söz sahibi olacak ve Türkiye C um huriye ti’ni 

om uzların ızda  yükselteceksiniz. Ülkemizi,  Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal 

A ta tü rk’ün gösterdiği,  çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız.

Rejimlerin En Faziletlisi Demokrasidir

D em okrasim izin  kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı o la 

rak  sizlerden özel bir ricam var: D emokrasiye olan inancınızı her şartta 

koruyun. D em okrasin in  rejimlerin en faziletlisi o lduğunu  hiçbir zaman 

unu tm ayın . Tarihe altın harflerle yazılan geçmişimizi ve kü ltü rü m ü zü  iyi 

öğrenin. Bunların  ışığında evrensel değerleri benim seyin , düşünceye saygı

lı, dünyadaki değişimlere ve so run la ra  duyarlı olun. Gözlerinizdeki ışıltıda,

Türkiye’nin aydınlık  yarınlarını görüyorum .

Sizler, yarın ın  C um hurbaşkan ı,  Meclis Başkanı, Başbakanı, Bakanlan  

ve Milletvekillerini a ranızdan çıkaracaksınız . Kendi hayatım da yaşayarak 

ve inanarak  söylüyorum  ki; b u n u n  için hiçbir engel yoktur. Yeter ki, siz ke n 

dinize güvenin, başarıya u laşm ak için azm edin  ve çalışın. Sözlerime son 

verirken yeni akadem ik  yılın hepinize hayırlı o lmasını ve başarı getirmesini —
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Karadeniz Teknik Üniversitesi /  Trabzon

(2 8 .09 .200 7 )

"Bilgi Çağı" ve "Bilgi Toplumu"

Bugün burada, Karadeniz’in en önem li kentle- 
Boş döndüiücü b ii hizlo gelişen rinden, yeşil ile mavinin  buluştuğu güzel Trabzonda, 

dünyamizdû çağdaş ülke olmayı ülkemizin köklü yüksek öğretim  k u ru m la rm d an  biri

olan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde  sizlerle b ir 

likte b u lunm ak tan  büyük  m em nun iye t duyduğum u  

ifade e tm ek  istiyorum.

hedefleyenler için, artık bilgi ve 
teknoloji ön şart olarak kabul 
edilmektedir. Üniversiteler, bu

iç inde bu lu n d u ğ u m u z  çağ “bilgi çağı” toplum - 
donanimlari topluma ve Ülkeye İar ¿¡̂  “bilgi top lu m u ” o larak ad land ırı l ıyor Hiç 

kazandıran en Önemli ve etkin şüphesiz bunlar, çağdaş top lum lar için geçerli olan 

kurumlardir" tanımlamalardır.

Baş d ö n d ü rü cü  bir hızla gelişen dünyam ızda  

çağdaş ülke olmayı hedefleyenler için, artık  bilgi ve teknoloji ön şart olarak 

kabul ed ilm ekted ir

Üniversiteler, bu  d onan ım la rı  toplum a ve ülkeye kazandıran  en ö n e m 

li ve e tkin kurum lardir .

Yüksek Ö ğre tim  K urum lan ,  bilimsel düşünceye ve a raştırm alara  ağ ır 

lık veren, bilim adam ı ve aydın kuşaklar yetiştiren eğitim yuvalarıdır.

Üniversiteler aynı zam anda  bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatın 

zenginleştir ilmesine öncü lük  eder, top lum a yön gösterir, ülke so run lar ına  

çözüm  üre tir ler

Bu kurum lar ,  d ünyan ın  her yerinde evrensel değerlerin  ve bilgilerin 

yeniden üretildiği,  yeniden yorum landığı ye rle rd ir  Dolayısıyla üniversite 

ler b irer düşünce  merkezidir.

Üniversitelerde Düşünce Standart Olmaz

D em okra tik  ülkelerin üniversitelerinde elbette düşünce ler s tandart  o l 

mayacaktır. Ç ok  seslilik, çok renklilik esastır. I^ünya ile yüzleşmek, kendin i 

sorgulamak, farklı fikirleri ortaya a tm ak  aslında bir üretimdir. Üreten to p 

lum lar her zam an  kalkınır.

Bu özelliği ile de yüksek öğretim  k u ru m la n  dem okrasi ve özgürlükle 

rin gelişmesine, kökleşm esine ve bir  kültü r haline gelmesine h izm et ederler. 

Küreselleşen dünyada  böylesine önem li bir  rolü olan üniversiteler,  ü lkem i

zin kalk ınm a ve ilerleme yarış ında en büyük  güç kaynağ ıd ır  Üniversiteler 

yarının bilgili ve donan ım lı  kuşaklarını yetiştirirken aynı zam anda  kurul-

—  duğu  şehrin ya da bölgenin  kalk ınm asın ı ve gelişmesini sağlayan k u rum -

22  lardır.



Trabzon'a İkinci Bir Üniversite Kurulmalı

Bugün yeni eğitim öğretim  yıhnı açacak olan Karadeniz  Teknik Ü n i 

versitesi de Trabzon ilimizin ve Karadeniz  Bölgesin in  k a lkm m a sürecinde 

çok önem li bir  yere sahiptir.

Ülkemizin köklü ve önde  gelen yüksek öğretim  ku- ÇOğdOŞ
ru m la rm d an  biri olan Karadeniz  Teknik Üniversitesi, kİlTilİğİ İİ6 tUlV tOplUlVO 
bölgemizin beyni ve gözbebeğidir. OİmOİldir. SİZkf bÜyÜk

Bünyesinden Ordu, Giresun, Rize ve A rtv in  Ç o ru h  bİrPılİlletİn CVİOtlariSiniZ.
Üniversitelerini ç ıkaran bu güzide eğitim ku ru m u m u z ,  Rn<:mi7 <:ürpkli dik oklin 
başta  Trabzon o lm ak  üzere tüm  Karadeniz Bölgesinin
çehresini değiştirerek kalk ınm asında  öncü görevi üst- ^anll meaCniyeiimiZClCn V€
lenmiştir. kültürüiTiüzden yararlanın.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Büyük Ö n d e r  Gazi YabanCI kültürlerin SevdalISI
M ustafa Kemal A tatürk’ün C um huriye t’i ilan e tm esin in  ve ÖzlemCİSİOİlTiayin, ama 
ardından yüksek p t i n ,  alanmda da başlat,.g, reform- «¡jrferfeyoztojM rfO T  
lar so nucunda  A nkara  ve İstanbul d ışında A nadolu  kent- '   ̂ ^
lerinde açılan ilk üniversitelerinden biridir. UZİaşmaSIHI da bİlİn.

Bu açıdan Karadeniz Teknik Üniversitesi, sadece nitelikli eğitim ver

mesi nedeniyle değil Trabzon başta o lm ak  üzere tüm  Karadeniz  Bölgesi’nin 

ekonom ik, sosyal ve kültürel yön lerden  ka lk ınm asına katkıda bu lunduğu  

için de çok hayati bir yere sahiptir. Bünyesinden dö rt  üniversite ç ıkaran ve 

yine yeni üniversitelere gebe olan bu köklü eğitim yuvam ızın yetiştirdiği 

nitelikli işgücünün  ve birikimli insanların  Trabzon ve çevre illerin gelişme

sine, büyüm esine önem li katkıları oldu.

Karadeniz Bölgemizin so run lar ın ı  çözm e çabası içerisinde yıllardır si

yaset yapan bu yören in  bir insanı olarak sizlere yaptığınız tü m  çalışmalar 

nedeniyle yürekten  teşekkür ediyorum .

Ve şimdi artık  Trabzon’a “ikinci bir  Üniversite k u rm a k  zam anıd ır” 

diye düşünüyor ve güzel Trabzon’un  b u n u  düşünm esin i ve çalışmasını ö n e 

riyorum.

Yarınlarımızdan Ümitliyim

Sayıları 115’i bulan devlet ve vakıf üniversitelerimiz yarın larım ızın  en 

büyük  güvencesidir . Millî Eğitim Bakanlığı yapmış bir  arkadaşın ız  olarak, 

ya rın la rım ızdan çok ümitli o lduğum u  ifade e tm ek  istiyorum.

Gerekli im kânların  sağlanması halinde gençlerimizin bilim , teknoloji, 

ekonom i, sanat ve kü ltü r  başta o lm ak  üzere b ü tü n  alanlarda başarıl ı o lacak 

la rına  inancım  tamdır.

TBM M  olarak gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden 

geleni yapıyoruz.

Toplumsal so run lar ım ız ın  çözüm ünde  b ugüne  kadar  hep  hassasiyet -----

gösterdik. 23



B undan sonra  da bu hassasiyetimiz devam  edecektir. Bu duyarhhğ ım ı- 

zm sonucu  eğitim ya tır ım larm m  sürekh arttığm ı m em nuniye tle  görüyoruz. 

2002 yılmda eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar YTL iken bu rakam  2007 yı- 

h nda  21.4 milyar YTL’ye yükselmiştir.

Yani eğitime ayrılan kaynakta yaklaşık üç misli bir artış sağlanmıştır. 

Bu artış tan  yüksek öğretim  k u ru m lan  da  payını almıştır.  2002’de 2 milyon 

495 bin YTL olan yüksek öğretim  bütçesi 2007’de 6 m ilyon 585 bin YTL’ye 

çıkmıştır Ayrıca bu  dö n e m  içerisinde 32 devlet,  7 vakıf üniversitesi k u ru l 

muş, 84 fakülte, 38 yüksekokul, 16 ensti tü  açılmıştır. Bunlar yeterli m idir? 

Elbette değildir. Sizlerin so run ların ı  çok iyi biliyoruz.

Yılların b irikm iş meseleleri takd ir edersiniz ki, bir anda  çözülmüyor. 

A ncak p roblem ler çözüm  yoluna girmiştir. Türkiye geleceğe artık  daha  g ü 

venle bakmaktadır.

Türkiye’nin  çağdaşlık, ka lk ınm a ve gelişme yo lundaki en büyük  deste 

ği üniversitelerdir.

Saygıdeğer Ö ğre tim  Üyeleri, çok kutsal bir mesleğin mensuplarısınız.

Mesleğinizle g u ru r  duyuyorsunuz.

Bunu gözlerinizde görüyorum .

Sizin gençlerimizi hayata hazırlarken göstereceğiniz özen ve yapaca

ğınız rehberliğin şüphesiz m addi karşılığı olamaz. Sizler aslında ü lkemizin 

geleceğini inşa ediyorsunuz. Mesleğinizin saygınlığı ve kutsallığı da b u ra 

dadır.

Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Öğrencilerinizi bilgili, ü re 

ten, so run lara  duyarlı, dem okra t ve yarınlara hazır bir biç imde yetiştirin.

Nitelikli araştırm alarla  ü lkemizin geleceğini, insanım ızın yüzünü daha  

da aydınlatacak sonuçlar alacağımıza g önü lden  inanıyorum .

Sevgili Gençler; hayatınızın en önem li kararını vererek üniversiteli  

oldunuz. Bunun için çok çalıştınız, em ek  harcadınız. Sizler, demokrasiyi 

hayat biçimi olarak benim sem iş,  yeniliklere açık, sürekli öğrenm eye istek

li, hukuka  saygılı, so run lara  duyarlı,  vatansever bireyler olarak yarın ım ızın  

güvencesisiniz. Üniversite gençliği, çağdaş kimliği ile tü m  top lum a örnek  

o lm alıd ır  Sizler büyük  bir milletin evlatlarısınız.

Başınız sürekli d ik  olsun.

Şanlı m eden iyet im izden  ve k ü l tü rü m ü zd en  yararlanın.

Yabancı kültür ler in  sevdalısı ve özlemcisi olmayın, am a  bu kültürlerle 

yozlaşm adan uzlaşmasını da bilin. Bu zengin ve köklü mirası büyü tm ek  h e 

pim izin o rtak  ödevidir.

H er zam an büyük  d ü ş ü n ü n  ve büyük  hayaller kurun .  Başarı için gerekli 

enerji buradadır. Sizin büyük  ideallerinize bu  ü lkenin  ihtiyacı var. Gelecek 

sizlere emanettir.  Gelecek sîzlersiniz. Geleceğin milletvekilleri,  bakan lan ,  

başbakanları,  meclis başkanları,  cum hurbaşkan la r ı  sîzlersiniz.



Cumhuriyeti Koruyun ve Yaşatm

Ben Rize’n in  bir  köyünde  doğan, o rada okum aya  başlayan; daha  sonra  

b ab am m  m em uriyeti neden i ile Z onguldak’a göç eden bir a ilenin oğluyum. 

A tatürk’e “C um huriye t  ned ir?” diye sormuşlar.

O  da “C um huriye t kimsesizlerin k im sesid ir” diye cevap vermiş.

Beni T B M M  Başkanı yapan C um huriye t  kuşku duym ayın  ki, sizleri de 

buralara  getirecektir. Yeter ki; Okullarınızı bitirdiğinizde hangi mesleği ya 

pacak olursanız  o lun  işinizi severek yapın. Başarının birinci anah tar ı  işinizi 

önem sem ek  ve sevmektir. Sizlerin m em leketim ize önem li işler yapacağın ı

za inancım  tamdır.

Sizlere düşen  görev, bugünlerim izi borçlu o lduğum uz Büyük Ö n d e r  

Gazi Mustafa Kemal A tatürk’ün  ilkelerine bağlı olmak, size em anet edilen 

C um huriye ti  k o ru m a k  ve yaşatmaktır.
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Marmara Üniversitesi /  İstanbul

(02 . 10.2007 )

"Hamidiye Ticaret Melrtebi Alisi"nden Marmara Üniversitesi'ne

M arm ara  Üniversitesi,  ilk eğitim hayatm a başladığı 1883 yılındaki 

“Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi’nden bugüne  yetiştirdiği nitelikli öğren- 

„ çiler ve akademisyenlerle, ü lkem izin  saygın ve ö rnek
Çağdaş uygarlık düzeyine ulaş- ^ilim yuvalarından biri haline gelmiştir. Uygarhkla- 

mada eğitime özel önem veren rm  buluşup kaynaştığı güzel İs tanbulda 124 yıl önce 

Atatürk, 1931 yılında Cenevre ^ ^ 8^“  °  gün d en  beri serpilerek,
j.- .■ I . gelişerek ülkemizi ve milletimizi aydınlatan yeni ne-

Üniversitesi Ogretmuyelenn- '  „ e ;  y e l d i r m e k le d i r  

den Prof. Dr. Albert Malche'yi, , .
. . , M arm ara  ünivers itesi bugün , üç bine yaklaşan

Üniversite reformu IÇin Türkiye ye seçkin öğretim  kadrosu; ön lisans, lisans, yüksek

davet etmiştir. Geleceğin, Üni- lisans ve dok tora  düzeyindeki onbinlerce  öğrencisi

versiteierin öncülüğünde bilgi ve Türkiye’nin  üçüncü  büyük  üniversitesi d u ru m u n -
 ̂ , j  I . .1 I I I  dadır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda etkinliğe ev

teknolojıalamndakıİlerlemelerle k u r u , İ m , , , z d a n  biri

İnşa edilebileceğine emin olan olan M arm ara  ün ivers itesi’nin bilim hayatımıza

Atatürk, Prof Dr. Malcbe’nin yaptığı katkılarla ve kazandırdığı saygınlıkla g u ru r

hazırladığı rapor doğrultusunda ‘luyuyoruz.

objektifve günün şartlarına uy- M arm ara  ünivers itesin in  Rektörlü-
, ğü n ü  Sayın Prot. Dr. Necla P u r’un  yürü tm esin i  de

gun üniversite reformunu, i m  L d , „ l a r , n „ . , n  eğ it im  a la „ ,„ d a  Ulas.,ğ, seviyeyi ğös-

yılında hayata geçirmiştir." termesi b ak ım ında  takdirle karşılıyorum.

Üniversiteler, toplumun geleceğini şekillendirir

Üniversiteler, insanları geleceğe hazırlayan eğitim hayatının en önemli 

basam aklarından  biridir. Bilimin, teknolo jin in  ve kültürel hayatın zeng in 

leştirilmesine öncü lük  eden üniversiteler,  top lum a yön gösterir, ülke so 

run la r ına  çözüm  üretir. Üniversiteler, top lum un  geleceğini şekil lendirerek, 

milletlerin sağlam temeller üzerine yükselm esine yardımcı olurlar. Yüksek 

öğretim e ve bilime ö n e m  veren toplumlar, he r  zam an  çağdaşlaşma yolunun 

lideri olmuştur. Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk  de, her biri k a h ra 

m anlık  destanı olan çetin  mücadele lerin  a rd ından  kurduğu  C um huriye t i 

mizi yüceltecek beyin gü c ü n ü n  eğitimle kazanılabileceğini çok iyi biliyor

du. Nitekim bu inancını, “Eğitim dir ki, bir milleti ya hür, müstakil,  canlı, 

yüksek bir top lum  halinde yaşatır; ya da o top lum u  esaret ve sefalete s ü 

rük ler” sözleriyle dile getirmiştir. Çağdaş uygarlık düzeyine u laşm ada eği

time özel önem  veren Atatürk, 1931 yılında C enevre  Üniversitesi Ö ğre tim  

üyelerinden Prof. Dr. Albert M alche’yi, üniversite re form u için Türkiye’ye 

2g  davet etmiştir. Geleceğin, üniversitelerin ö ncü lüğünde  bilgi ve teknoloji



alanındaki ilcrlemderle l„,a cdileblkccgine emin ‘ K aynaklûnn illÖ nem libÖ liim m
olan Atatürk, Pror. Dr. M a lch en m  hazırladığı r a 
por  d oğ ru ltu sunda  objektif ve g ü n ü n  şar tlarına  DİlİlTlSel üraŞtlimOmO üyifOn, Dİlİniİn 
uygun üniversite re fo rm unu , 1933 yılında hayata yorüttlğl kotmo değCrİ ekonomİk Ve 
geçirmiştir.  Böylece bilimin rehberliği ve getirdiği toplumsolÇelİŞmede kullanabilen 
yenilikler ışığında çağdaşlaşma ham lesine hız ve- , .. , , ,  ... 

re„ Cumlıuriyetimiz, bugün Marmara ünivcrsi.esi " * * ™  <’"9""  

gibi çok sayıda nitelikli eğitim k u ru m u n a  sahip bir  Oitüdadli. Bunun İÇİn ÜnİVerSİtede 
d u ru m a  ulaşmıştır. Ü lkemizde sayıları 115’i bulan çğjfjuj gençlerİmİZe, Çereklİ 
kam u ve vakıf  üniversiteleri,  aydın kuşaklar yetiş-. , , , , , , imkanların sunulabilmesi çok onem-
t ıren eğitim k u ru m lan  olarak, en buyuk g u cum uz  ^
ve zenginliğimizdir. Udif. Aksi takdirde kendi ülkesinde

Bilim ve Teknoloji Özgür Ortamda Gelişir istediklerini elde edemeyen birçok ni-
Bilimselliği ve evrensel değerleri esas alan telİklİÇenCİmİZ, daha ÇenİŞ firsatlar

üniversitelerimizin dem okratik ,  özgür,  katıiımcıiı- sunan Ülkelere gitmeyi çözüm olarak
ğa im kân veren bir o r tam da  çalışmalarını yürü t-  nörebİlmektedİr." 
mesi çok önemlidir.

Ö zgür düşüncen in , rekabet koşullarının olmadığı yerde bilimin ve 

teknolojinin gelişmesi beklenemez. İnsanlık ta r ih in in  bize gösterdiği temel 

gerçek değişime uyum  sağlayan ve farklı düşünceleri zenginlik o larak gören 

ülkelerin gelişmenin öncüsü  olduklarıdır. T üm  insanlığı d e rinden  etkileyen 

gelişmelere yön veren olayların bilimsel a raştırm alar ve yenilikler o lduğu 

nu görüyoruz. Bilim ve teknoloji yüz yıllarca büyük  değişimlerin  ve geliş

m elerin  itici gücü olmuştur. En üs tün  ve nitelikli beyinlerin  ürettiği bilim 

sayesinde, insanlığın ö nünde  yepyeni ufuklar açılmıştır. Eğitim ve bilim o l

m adan  toplum ların  gelişemeyeceği insanlık  ta r ih in in  bize öğrettiği açık bir 

gerçektir. Bilimden beslenmeyen ülkeler, ne kadar  zengin yeraltı ve yerüstü 

kaynaklara sahip olurlarsa olsunlar, uluslararası a landa başarı sağlamaları 

ve öncü d u ru m u n a  gelmeleri m ü m k ü n  değildir. Yani çağdaş medeniyete  

giden yolun, bilim ve onun  pratiği olan teknolojiden geçtiği açıktır.

Üniversitelere Her Türlü İmkân Sunulmalı

Kaynaklarının önem li bö lü m ü n ü  bilimsel araştırm alara  ayıran, bili

m in  yarattığı ka tm a değeri ekonom ik  ve toplum sal gelişmede kullanabilen 

ülkelerin b u gün  ulaştıkları düzey ortadadır. B unun  için üniversitede eği

tim  gören gençlerimize, gerekli im kânların  sunulabilmesi çok önemlidir .

Aksi takdirde kendi ülkesinde is tediklerini elde edem eyen b irçok nitelikli 

gencimiz, daha  geniş  fırsatlar sunan  ülkelere g itmeyi çözüm  olarak  görebil

mektedir.

Bilim ve teknoloji a lanında  öncü  d u ru m u n d a k i  ülkeler, nitelikli in 

sanların  yeni gelişmeler sağlama konusundak i değerin in  fark ında oldukları 

için kapılarını dünyan ın  dö rt  bir yan ından  üs tün  yetenekli öğrencilere aç

maktadır. Böylece Türkiye’n in  de içerisinde bu lunduğu  çok sayıda ülkenin

üstün yetenekli beyinleri kendilerine  daha  iyi im kân lar  s unan  ülkelerde ___

hayatlarını sürdürm ektedir.  İşte beyin göçü denilen  küresel olgu da böyle 2 7



yaşanmaktadır. Yani biz kendi elimizdeki potansiyelimizi e tkin bir şekilde 

kullanam azken, gelişmiş toplumlar, b irçok ü lkeden topladığı beyinlerle b i

lim ve teknoloji a lanındaki üs tünlüklerin i pekiştirmektedir.

Türkiye’nin  beyin göçü veren değil, bilimsel alandaki gelişmesine yön 

veren bir ülke k o n u m u n a  ulaşması için hepimize büyük  görevler düşüyor. 

Bu konuda  en büyük  güç kaynağımız, üniversitelerimiz ve genç nüfusu- 

m uzdur.  Gençlerimizi iyi yetiştirebilir  ve onların  d inam ik  güçlerinden ya 

rarlanabilirsek ülkemiz, dünyada  saygın bir  yere rahatlıkla ulaşacaktır.

Üniversitelerimizin ülkemizin ihtiyaç duyduğu  iş gücünü  üretebilmesi 

için, sanayi başta o lm ak  üzere her sektörle işbirliği içinde çalışmalarının 

da  çok önem li o lduğunu  düşünüyorum . Bir tarafta iş bekleyen üniversite 

m ezunu  gençler, ö b ü r  tarafta  iş dünyasın ın  kendi a lan ında  iyi yetişmiş iş

gücü beklentisi . Ü lkem izin gelişmesini yavaşlatan bu çelişkiyi, her a landa 

sağlanacak işbirliği ile aşarak üniversitelerimizdeki bilimsel potansiyelin 

ekonom ik  değere dönüşm esi için gayret göstermeliyiz.

Gençler, Bilimin Yol Göstericiliğinden Ayrılmaym

Yoğun bir  çalışma dö n em in  ard ından  hayatınızın önem li ka ra r la r ın 

dan birini vererek geleceğinizi şekillendirecek bu köklü eğitim ku ru m u n a  

geldiniz. Sîzleri, dem okrasiye inanan, insan haklarına  saygılı, her  şartta  ülke 

yararını gözeten insanlar o larak görm ek  hepim izin  o rta k  arzusudur.

Bilgi kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmeli, kendinizi her a landa 

yetiştirmeli, ü re tm eyi temel alan bir anlayışa sahip olmalısınız. Ülkemizin, 

Büyük Ö n d e r ’in hepim ize gösterdiği çağdaş uygarlıklar düzeyine u laşm a

sı ancak okuyan, düşünen ,  araştıran, top lum a yön veren, büyük  hedefleri 

ve büyük  hayalleri olan bir gençlikle m ü m kündür .  Sizler, bilim in yol gös 

tericiliğinden ayrılm adan, toplumsal ve evrensel barışın k o runm ası için 

çaba göstermelisiniz. Üniversitede öğreneceğiniz bilgilerin hayatınız ı z en 

gin leştireceğini bilmeli, kendinize  ve ülkenize güvenmelisiniz. Sizlerin, 

Türkiye’nin bilim ufkunu  genişleterek, çağdaş dünyan ın  güçlü bir ortağı 

d u ru m u n a  gelebilmesini sağlayacağına olan inanc ım ız  tamdır. Üniversite 

lerimizin ve gençlerimizin ü lkemizin kalk ınm ası yolundaki ö nem in i çok iyi 

bilen Meclisimiz, sizlerin geleceğe güvenle bakması için her türlü  yasal ç a 

lışmayı geçm işten beri yürütm ektedir .  Eğitim başta o lm ak  üzere ülkemizin 

ekonom ik  ve sosyal tüm  temel so run la r ın ın  çözüm ü için sizlerden ve tüm  

m illetim izden aldığımız güçle hep birlikte çaba sarf  ediyoruz. Eğitim ala

n ında  c iddi ad ım lar  atılıyor, önceye o ranla  daha  büyük  kaynaklar ayrılıyor.

A ncak  geldiğimiz noktayı hiçbir zam an yeterli görm üyoruz. Sizlerin 

güveni ve desteği ile tü m  sorun lar ın  kısa zam anda  aşılacağına, ü lkemizin 

k a lkm m a yolunda hızla ilerleyeceğine yürekten  inanıyorum . Ü lkemizin çağ 

daş medeniyet yo lundaki ideallerine üniversitelerin desteği ile ulaşacağına 

olan inancım ı bir kez daha  ifade e tm ek  istiyorum. M arm ara  Üniversitesi’nin 

bugünlere  gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum .
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Bilkent Üniversitesi 3. Genç Akademi Liderlik 

Sempozyumu/Ankara

(18.0 4 .200 8 )

Liderlik hayatın her alanında

Bilkent üniversitesi Endüstri M ühendisliği Ku- . . . .
lübü ta rafından düzen lenen  3. G enç  Akadem i Lider- InmllktanhlbOyUnCOMim
lik S em pozyum unda  sizlerle bir  arada b u lunm ak tan  bİrÇOk Ülkenİtl koderİllİ dcğİŞ-
b ü yük  bir  m em nun iye t duyuyorum . Ülkem izin en tİrmİŞ, toplumlonn ÖnÜneyenİ
seçkin üniversitesinden değerli öğrencilerimizi ve yoH^rveufllkliira(miştir. Eğitim
a lanm da  başarılı çok sayıda davetliyi buluş turan  '  j y j

bu sem pozyum da  “liderlik” k o nusunda  ortaya ko- bİlİm OİUlOdOll tOplUlTlIünil
nulacak  düşüncelerin  hepimize ışık tutacağına ina- gelİŞemeyeceğİlİdcrhûle gele~
m yorum . Bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatın meyeceÖİİnSOnllktarİhİnİn bİZ-
zenginleştir ilmesine öncü lük  eden üniversitelerimiz
de. siz değerli öğrencilerimizin böylesine anlamlı et- Öğrettiği QÇk bliÇCİÇektir.
kinlikler düzenlem esin i takdirle karşılıyorum. Tarih boyu insanlığın hep 

peşinden  koştuğu liderlik gücü, yaşanan değişim ve dönüşüm le  birlikte her 

geçen gün  daha  fazla önem in i artırm aktadır .

Yeni Çağ’ın öncüsü  olabilmek için değişimin farkına va rm ak  ve ihtiyaç 

duyulan  yapılanmaları hayata geçirm ek zorunludur.  T op lum lann  hayatına 

yön veren liderlik, gelişen teknoloji ve bilimle birlikte siyasi bir  kavram  ol

m aktan  öte her alanı kapsayan bir nitelik kazanmıştır .  Artık  insanlar, siya

setten ekonomiye, kültü rden  sanata, eğ itim den spora  kadar  hayatın  he r  ala

n m d a  kazandıkları başarılarıyla  lider olmakta , içinde yaşadığı toplum lara  

yol gös te rm ek ted ir

Kendi top lum u  içerisindeki liderlik potansiyeline sahip insanları en iyi 

şekilde değerlendirebilen ülkeler, gelişmenin de öncüleri olmaktadır. Kuş

kusuz ülkelerin lider k onum a ulaşabilmesi için en etkili araçlar bilgi ve tek 

nolojidir.  İnsanlık tarihi boyunca bilim birçok ü lken in  kaderin i değiştirmiş, 

to p lu m lan n  ö n ü n e  yeni yollar ve ufuklar açmıştır.  Eğitim ve bilim  o lm adan 

to p lu m lan n  gelişemeyeceği lider hale  gelemeyeceği insanlık  ta r ih in in  biz

lere öğrettiği açık bir  gerçektir.

Amacımız Türkiye'nin Lider Ülke Olması

Hepim izin  o rtak  amacı,  büyük  potansiyellere sahip olan Türkiye’nin 

gelişmesi, kalk ınm ası ve lider bir ülke k o n u m u n a  ulaşmasıdır. Nitekim üs 

tün  yeteneği ve dehasıyla yaşadığı çağın en büyük  liderlerinden biri olan 

Büyük Ö n d e r  M ustafa Kemal Ata tü rk  de bizlere çağdaş uygarlıklar düzeyine 

u laşm a hedefini göstermiştir. Ü lkem izin bu hedefi yakalamasını sağlayacak 

en büyük güç, a lanlar ında en iyi şekilde yetişmiş, lider potansiyeli taşıyan 2 9



‘Sorunlarınızakabakmvetle gençler im izdir G«nçler, h e r  ü lkenin ve top lum un  en 
, , „ , , , , kıymetli hazîneleridir .

degil, akılla, bilgiyle, diyalog
vedayaniimaiierisinde0zum  , ' « v “  ™

 ̂  ̂  ̂ on la rın  potansiyellerini değerlendırebılen toplum -

bulma gayreti içerisinde olun. lar, hem  geleceğe güvenle bakabilir,  hem  de insanlığa 

Düşünceleriniz, olaylarayakia- liderlik yapabilir. Türkiye, n ü fusunun  yarıdan fazlası

Şimlanniz ve siyasi görüşleriniz “  ya jm ın  a l ım d .  olan ve 20 m ilyon eğitim çağm da 
’ '  > öğrencisi bulunan  d inam ik  bir ülkedir.
farklı olabilir. Ancak çatışmadan,
,  ̂ j  r , I r-ı ■ I Bu rakam  çok sayıda Avrupa ülkesinin nüfu-
kavga etmeden farklı fikirlere çocuk lanm .z ,  ve

saygı duyarak, insanlığın evren- gençlerimizi, dünyan ın  neresinde olursa olsun kendi 

sel değerleri olan insan hakları, akranlarıyla bilgide rekabet edebilecek şekilde yetiş-
tirmektir. Aksi takdirde kendi ülkesinde is tediklerinidemokrasi ve özgürlükleri her , ,  , ......

^ elde edem eyen birçok nitelikli gencimiz, eğitim ve ış
şeyin Üzerinde tUtamaya Özen hayatım  daha  geniş  fırsatlar sunan  ülkelerde sürdü-

gÖSterİn." rebilmektedir. Ulaştıkları seviyelerle lider k o n um una

gelen ülkeler, nitelikli insanların  değerin in  farkında 

oldukları için kapılarım dünyan ın  dö rt  bir yanından üstün  yetenekli genç 

lere açmaktadır. Böylece Türkiye’nin de içerisinde bu lunduğu  çok sayıda 

ü lkenin  üs tün  yetenekli beyinleri,  kendilerine  daha  iyi im kân lar  sunan  dev 

letlere gidebilmektedir.

Beyin göçü denilen  küresel olgu da böyle yaşanmaktadır. Yani biz 

kendi elimizdeki potansiyelimizi etkin bir şekilde, kullanam azken, gelişmiş 

toplumlar, birçok ülkeden topladığı beyinlerle bilim ve teknoloji a lanındaki 

liderliklerini pekiştirmektedir. Türkiye’nin beyin göçü veren değil, bilimsel 

a landaki gelişmelere yön veren lider bir ülke k o n u m u n a  ulaşması için he p i 

m ize büyük  görevler düşmektedir. Gençlerimizi iyi yetiştirebilir ve d inam ik  

güçlerinden yararlanabilirsek ülkemiz, dünya  da lider bir  konum a, saygın 

bir yere rahatlıkla ulaşacaktır.

Lider, İz Bıralcan İnsandır

Liderler, top lum a yön veren, yol gösteren, vizyon ortaya koyan, öncü  

olan ve iz bırakan insanlardır.

Sizler de kendi a lanlar ın ızda geleceğin liderleri olacaksınız.

Kendinizi çağın koşullarına  uygun şekilde yetiştirdiğiniz takdirde 

kimsesizlerin kimsesi olan C um huriye tin  sizleri geleceğin liderliğine taşı 

yacağına hiç kuşkunuz  olmasın. H epim iz  sizlerin değişim in gücü, ya rın la 

rın anah tar ı  o lduğunuzun  bilincindeyiz .

Ülkem izin yarınları sizlerin elindedir. Sizlerden ricam, her  zam an b ü 

yük düşünm eniz ,  büyük hayaller k u rm an ız  ve büyük  hedefler seçmenizdir. 

Ç ü n k ü  Türkiye’nin  sizin bu büyük  hayallerinize, düşüncelerin ize  ve hedef-

___  lerinize ihtiyacı var. Hayatınız boyunca  karşılaştığınız  zorluklar ne kadar

3 0  çetin olursa olsun asla karamsarlığa düşm eyin , y ılm adan  çalışarak ülke-



mize ve tüm  insanlığa faydalı kişiler olun. Bilgi kaynaklar ını en  iyi şekilde 

kullanabilmeli, kendin izi her a landa yetiştirmeli, üretmeyi temel alan bir 

anlayışa sahip olmalısınız. Sizler, bilim in yol göstericiliğinden ayrılmadan, 

toplumsal ve evrensel barışın korunm ası için çaba göstermelisiniz. Ü niver

sitede öğreneceğiniz bilgilerin hayatınızı zenginleştireceğini bilmeli, kend i

nize ve ülkenize güvenmelisiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, gençlerimizin en güzel şekilde 

yetişerek, başta siyaset o lm ak üzere tüm  karar m ekan izm alarında  etkin bir 

şekilde yer alması için gayret gösteriyoruz. Gençlerimizin, top lu m u m u zu n  

sorun lar ına  duyarlı, ü lkemizin kaderin i belirleyen siyasete g irm e k o n u s u n 

da daha  istekli olması gerektiği kanaa tindeyim . Ç ü nkü  gençlerimizin katı

l ım ının  hayatımıza d inam izm  ve güç ka tarak  bizlere yeni ufuklar açacağına 

ve ülkemizi hep im iz in  o rtak  hedefi olan liderliğe taşıyacağına inanıyorum .

Farklı fikirlere saygı

Son gün lerde  karanlık  bazı ellerin kendi ç irkin oyun ların ın  üniversite 

lerimizde sahnelemeye çalıştıklarını üzülerek görüyoruz.

Bu tü r  girişimlerin  amacı üniversitelerimizde gerilimi a r t ırm ak ,  to p 

lumsal h u z u ru m u zu  ve barışımızı bozmaktır.

Sizlerin bu tü r  girişimlere alet o lm am anız ,  sağduyu içerisinde hareket 

e tm eniz  gerekir.

Ç ünkü  Türkiye, üniversitelerde yaşanan olayların acısını çok çekti. 

Sorunlar ın ıza  kaba kuvvetle değil, akılla, bilgiyle, diyalog ve dayanışm a 

içerisinde çözüm  bu lm a  gayreti içerisinde olun. Düşünceleriniz , olaylara 

yaklaşımlarınız ve siyasi görüşleriniz  farklı olabilir.

Ancak çatışmadan, kavga e tm eden  farklı fikirlere saygı duyarak, in 

sanlığın evrensel değerleri olan insan hak lan ,  dem okrasi ve özgürlükleri 

her  şeyin üzerinde  tutamaya özen gösterin. Sizlerin bilgi ve becerilerini 

geliştirebilecekleri , liderlik vasıflarını ortaya koyabilecekleri d em okra tik  ve 

özgür ortam la ra  ih tiyacımız var.

Bilkent Üniversitesi Endüstri M ühendisliği Kulübü gibi örgütler, hem  

gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaran h em  de so run la r ına  çözüm  

bulabilecekleri dem okra tik  pla tform lara  en güzel örnektir. Sözlerime son 

verirken, ü lkem izin  çağdaş m edeniyet yolundaki ideallerine üniversitelerin 

desteği ile ulaşacağına olan inancım ı bir  kez daha  ifade e tm ek  is tiyorum. 

M illetimizin yetiştirdiği en büyük  lider olan Gazi M ustafa Kemal A tatürk’ün 

kurarak  sizlere e m a net  ettiği genç Türkiye C um huriye t i ’ne o n u n  gösterdiği 

ilkeler ışığında sahip  çıkacağınıza inancım ız  tamdır.
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Kocaeli Üniversitesi ''Uluslararası 

8. Adli Bilimler Kongresi'7 Kocaeli

( 15.05 .200 8 )

Yüreğinde ve Gündeminde Çoculc Bulunanlarm Yanmdayım

"Çocukhaklan konusunda ya- Kocaeli üniversitesi, Edinburg  Üniversitesi,

şanan olumsuzluklar, Insanllğm '^'P A zm an lan  Dem eği,  Türk Tabipler Birliği
ve Ü N IC EF in ortaklaşa  düzenledik ler Uluslarara-

ÇÖZÜm bulması gereken prob- « ^ d l i  Bilimler Kongresi’ne katılm aktan  büyük

lemlerİn başında gelmektedir. m utlu luk  duyuyorum . AdU bilim ler a lanm da  dünya-

Geleceğlmlziyakından İlgilendi- önem li kongre le rinden bir  olarak kabul edilen
. . .  I I I  bu etkinliğin ülkemizde ve Kocaeli Ü niversitesinde

ren bu alanöayapılan ^alişmala- g „ ç e k le , ,W lm c , i  „edeniyle e m e j i  geçenleri kutlu-

ra her zaman değer veriyorum ve yorum . Hiç kuşkusuz adli bilimler, adalete ulaşm ada

destek olmaya çalışıyorum." hu k u k u n  en büyük  yardımcısıdır .

Adaletin  tecelli etmesi için çalışan ve bilirkişi k o n u m u n d a  bu lunan  siz 

adli bilim uzm anları aslında çok önem li bir görev yapıyorsunuz. Bu n e d e n 

le sizleri tebrik ediyor ve bu hassas görevinizde başarılar d iliyorum. Adli 

bilimlerde yaşanan bilimsel gelişmeler, yasal çerçevede yer alan değişiklik

ler ve uygulam ada karşılaşılan so run la r ın  ele alınacağı kongreden  çıkacak 

sonuçların  bu a landaki so run la r ın  çözüm üne  ışık tu tacağına yürekten ina 

nıyorum .

Bu seneki kongrede  ana tem anın  “Ç ocuk  ve Adli Tıp” olarak belirlen 

mesini çok anlamlı bu ld u ğ u m u  ve takdirle  karşıladığımı ifade e tm ek  istiyo

rum . Adli bilimler ve çocuklar la  ilgili a lanlarda çalışan tıp uzm an lar ından  

hukukçulara ,  güvenlik güçleri m ensup lar ından  sosyal h izm et u zm an lar ı 

na kadar  k o n u n u n  b ü tün  taraflarını buluştu ran  kongrede  ortaya k onu la 

cak düşünceleri çok önem siyorum . Bu toplantın ın  büyük  anlam  taşıdığını 

d ü ş ü n d ü ğ ü m  için bana yapılan daveti hiç tereddü tsüz  kabul e ttim. Ç ocuk  

hakları k o nusunda  yaşanan olumsuzluklar, insanlığın çözüm  bulması gere 

ken problem lerin  başında  gelmektedir.

Geleceğimizi yakıncian ilgilendiren bu  a landa yapılan çalışmalara her 

zam an değer veriyorum  ve destek olmaya çalışıyorum. Yüreğinde ve g ü n d e 

m inde  çocuk  bulunan  sizlerle bir a rada  b u lunm ak tan  heyecan duyuyorum . 

D ünyam ız ın  u m u d u  olan, insanlığın geleceğini o luş turan  sevgili çocuk la 

rım ıza  çağdaş yaşam im kanları su n m ak  tüm  insanlığın o rtak  çabasını ge

rektiren bir konudur.  Sevgiyi temsil eden, yaşamı her yönüyle güzelleştiren 

çocuklara, tü m  hak ların ın  ko run d u ğ u  yaşanabilir bir dünyan ın  bırakılması, 

hepim izin  sorum lu luğudur.  G ü n ü m ü z ü n  en büyük  gereksinimi olan evren-

___  sel barış, ancak çocuklar ın  sevgi ve hoşgörü  anlayışı iç inde yetiştirilmesiyle

3 2  sağlanabilir. Kuşkusuz çocuklar ın  ko runm ası ve hak ların ın  geliştirilmesi



k onusunda  uluslararası a landa yapılan çalışm a

lara insanlık  adına  sevindirici buluyoruz. Ancak 
yeterli görm ediğim izi de belirtm ek is tiyorum. rayÖnelİKSUÇİOrSOdece MeCİİSİmİ-

"Adli bilimlere de konu olan çocukla-

zin yapacağı yasal düzenlemelerle 
hayatımızdan çıkmayacak kadar 
çok yönlüdür. Aslında çocuklann

Biz Çocuklarına Önem Veren Toplumuz

Türkiye de çocuklar ına  değer veren büyük 

bir ülkedir. Halkım ızın temsil edildiği yer olan
Yüce Meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal A tatürk kullanilmOSiyla İlÇİlİyOSOİdÜZen-
önderliğ inde 23 Nisan 1920’de kurulm uştur .  kmekrde ÇokoğiryaptırımlarÖn-

Bu gün aynı zam anda  çocuklara bayram  görülmektedir. AmO ÜZÜlerek İfodc
olarak arm ağan  edilmiş bir  gündür. D ünyada  etmem gerekir kİ, hala ÇOCUklann
boylcsInc ö n c . l i  b ir  g ü n ü  ço cu k lan n a  bayram  ^ o k a ğ ir S U Ç İa M ü h M ğ m iK
olarak a rm ağan  cclcn başka bir ulke yoktur. Biz î j  v
çocuklarına  önem  veren, çocuklarını çok seven İStİSmaredildiğinibİlİyOrUZ. 

ve onların  üzerine titreyen bir toplum uz. Türkiye 

genç nüfusa sahip bir ülkedir. 18 yaş g ru b u n d a  26

milyon gencimiz ülke nü fusum uzun  yüzde 34’üne  tekabül ediyor. Çocuk  

hakları k onusunda  sürekli ilerlemeler kaydediyoruz.

Ancak bun ların  yeterli o lmadığını biliyoruz. Ç ü nkü  çocuklara  karşı 

şiddet, çocuk istismarı gibi suçlar da giderek a r tm a k ta d ı r  Ç ocuk  suçlu lu 

ğu ve m ağdur çocuk  sayısı hiç de küçüm senm eyecek  düzey lerded ir  20ü5 

yürürlüğe giren Ceza Yasası ile; - Ç ocuklar ın  cinsel istismarı,  - Çocuklara  

yönelik şiddet, - Çocuk lar ın  suçta kullanılması, - Ç ocuk  suçlulukla ilgili 

tedbirler ve rehabilitasyon, - Ç ocuk  hakları konu la rında  reform niteliğinde 

düzenlem eler hayata geçirilmesine rağm en uygulam alarda eksiklikler o ldu 

ğunu  kabul etmeliyiz.

Çocukları İstismar Edilmekten Korumalıyız

Ç ocuklarım ızı suçlardan top lum  olarak korum aya  özen göstermeliyiz.

O kullarda kavga görüntü ler i zam an  zam an gazete sayfalarında ve televiz

yon ekran lar ında  boy gösteriyor. Aile içi şiddete m aruz  kalmış çocuk lar ı 

mızın hali içimizi sızlatıyor. Özellikle büyükşehir lerim izin  korkulu rüyası 

olan kapkaç ve hırsızlık vakalarına çocuklar karıştırılmaktadır. Başta terör 

o lm ak  üzere çok sayıda suçta çocuklar ım ızın  kullanıldığına şahit oluyoruz.

A nne  ve babalar ın ı hunharca  katleden gençlerimizin varlığına üzülerek şa 

hit oluyoruz.

Yapılan istatistiklerde uyuştu rucu  ku llanım ının  gençler arasında  yüz 

de 75 o ran ında  arttığını görmekteyiz. Böylesine ciddi sosyal sorunlarla  kar

şı karşıyayız. Ülkemizin en ciddi so run la r ından  biri olan bu  ve benzer  p ro b 

lemlerle hep birlikte yüzleşm em iz ve çözüm  çareleri beraber ü re tm em iz  

gerekmektedir. Böylesine önem li so run lar ın  sadece yasal düzenlemelerle 

ya da polisiye önlemlerle  çözüm  bu lm ak  m ü m k ü n  değ ild ir  Adli bilimlere 

de konu  olan çocuklara  yönelik suçlar sadece Meclisimizin yapacağı yasal 

düzenlem elerle  hayatım ızdan çıkm ayacak kadar çok y ö n lü d ü r  Aslında ço- ^3



cu k la n n  kullanılmasıyla ilgili yasal düzenlem elerde çok ağır yaptırım lar 

öngörülm ektedir .

A m a üzülerek ifade e tm em  gerekir ki, hala  çocuklar ın  çok ağır suçlar

da kullanıldığım ve is tismar edildiğini biliyoruz. Bütün bu  o lum suzlukların  

ö n üne  geçm ek için öncelikle top lum un  en temel taşı olan aileden başlaya

rak herkesin bu konuda  elbirliğiyle çaba göstermesi gerekmektedir.

Her Kesim Üzerine Düşeni Yapmalı

Sağlıklı bireyler ye tiş tirm em iz için sağlıklı ailelerin olması kaçın ılm az

dır. Ç ocuk lar ın  yaşadığı so run la r ın  aşılm asında aile içerisindeki sevgi bağ 

ların ın  güçlü olması hayati önem  taşımaktadır. T oplum un aynası olan aile 

nin  d ış ında  kam u k u ru m la n  başta o lm ak  üzere eğitimcilere, sivil top lum  

örgütler ine  ve top lum un tüm  kesim lerine büyük görevler düşmektedir. Bu 

so run la r ın  aşılmasında görsel ve yazılı m edyanın  sorum lu luğu  da gerçek

ten büyüktür. Reyting kaygısıyla şiddeti özendiren  yayınların gençliğimize 

verdiği tahribatı herkesin çok iyi görmesi ve so rum lu  yayıncılık  anlayışıyla 

hareket e tmesi gerektiği kanaa tindeyim . Teknolojinin sınır tan ım az bir h ız 

da ilerlediği günü m ü zd e  çocuklar ım ızı çağın sunduğu  bu im kan lardan  en 

güzel şekilde faydalanan, ancak  tehlikelerine karşı duyarlı bir hale ge t i rm e 

liyiz. H er kesim bu konuda  üzerine düşen  görevi yapmalıdır .

Yoksa to p lum um uzda  onarılm az  yaralar açılabilir. Yarının devlet 

adam ları,  öğretm enleri,  doktorları,  hukukçuları,  m ühendis ler i olacak ç o 

cuklarımızı; şiddetten, zararlı  ak ım lardan  ve bü tün  kö tü lüklerden korum a- 

hyız. Geleceğimizi inşa edecek en kıymetli hâzinelerim iz olan ç o cuk lar ım ı

zı suçun  ve kötülüklerin  karanlık  ellerine bırakamayız .

Bu k onuda  toplumsal dayanışmaya ve seferberliğe ih tiyacımız var. İşte 

burada  adli tıp bilim lerine büyük  görevler düşm ekted ir .Ç ünkü  çocuk la 

rı suça iten etkenleri ön lem ek  için çalışmalar yapan adli bilim, sosyal bir 

yaramız olan bu alana çare bulabilmektedir. Adli bilim lerin  son yıllarda 

çağın sunduğu  im kân ların  ışığında ü lkem izde geliştiğini büyük m e m n u 

niyetle görüyorum . Suç ve suçluyu aydınlatmaya d ö n ü k  bilirkişi h izm etle 

rinin  verildiği bu alanda ü lkem izde dünya  s tandart la r ında  laboratuvarlar 

k u ru lduğunu ,  üniversitelerimizde bö lüm ler  o lu ş tu ru lduğunu  biliyoruz. Baş 

d ö n d ü rü c ü  hızlı gelişmelerin yaşandığı içerisinde bu lu n d u ğ u m u z  bilgi ça 

ğ ında Türk adli bilim k u rum lar ım ız ın  ve üniversitelerimizin geldiği düzeyi 

sevindirici olarak değerlendiriyorum . Suç ve suçlular ileri teknik gerektiren 

çalışmalar so nucunda  çok kısa sürede aydınla tılmakta  ve adaletin  kısa za

m anda  tecelli e tm esine önem li katkılarda bu lunulm aktadır.  Adli bilimler, 

A vrupa Birliğine tam  üyelik m üzakerelerini sü rd ü rd ü ğ ü m ü z  bu dönem de,  

yüz akım ız  olan alanların  başında  gelmektedir. Toplumsal so run larım ız ın  

çözü m ü n d e  son derece hassas olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, her 

zam an sizlerin yanındadır. Geleceğimizin aydınlık parıltıları olan sevgili 

çocuklar ım ızın  suça it ilmemesi ve is tismar edilm em eleri için her türlü des- 

teği vermeye hazırız.



Pamukkale Üniversitesi /  Denizli

(2 4 .09 .200 8 )

Cumhuriyetimizin Birikiminin Ürünü Üniversitelerimiz

insanlık  tarih in in  yetiştirdiği en büyük liderler- ..............................

den  biri o lduğu herkes tarafından kabul edilen Gazi OilCUSUyO-
M ustafa Kemal A tatürk’ün  önderliğinde: Millet ege- pOCClk OİOH kUÎUlTilünn bOŞindû
m enliğini üs tün  kılarak ve evrensel değerleri ilke edi- /,/ç kuşkuyok kİ, ÜflİVerSİteler
„erek kurulan Türkiye C u n ,huriye,i, hedefini çağdaj üniversiteler,
uygarlık düzeyine u laşm ak ve o n u n  üzerine ç ıkm ak  ^ '

o larak ortaya koymuştur. Aziz A ta tü rk’ün  öngörüsü  komunun V€ ÖZ€İSektÖÎÜÎI 6il
ve ileri görüşlülüğü so nucunda  dem okrasi ile taçlan- bÜyÜk QÎQŞtliniQ, İnceleiTlE,
dır,lan Cumhuriye, yönelimi, genç nülusumirza çag- teknolojiKbilgikrfnağtöir.
daş eğitim imkanları sağlayarak en lyı biçimde yetiş- _ . . . .  .
tir ilmelerini amaçlamıştır.  Bu nedenle. 1933 yılında BunU SûğlayaCOkbÜyÜkbİr
kabul edilen kanunla ,  çağdaş yapıya sahip üniversi-  ZİhflİdeğİŞİmeTÜikİye OlCIiOk
telerinin kurulm ası sağlanmış, bilim adam lar ına  he r  İhtİyOCimiZ VOrdir." 
türlü destek verilerek özgür çalışma ortam ları o luş 

turu lm uştur .  O  tarih ten  bu yana üniversitelerimiz, çağdaş uygarlık yolunda 

en büyük güç kaynağı olma özelliğini korum uştur.

Bugün sayıları 13()’a ulaşan devlet ve vakıf üniversitelerinde yaklaşık 

2,5 milyon gencim iz eğitim görmektedir. Bütün bu üniversiteler, 85 yıl

lık C um huriye tim izin  b irik im lerin in  ü rünüdür .  Yetiştirdiği nitelikli insan 

gücü, ürettiği bilgiler ve top lum a sunduğu  çeşitli h izmetlerle  üniversiteler, 

top lum un  gelişmesi ve ülke kalkınması için vazgeçilmez kurum lardır .

Üniversitelerin Temel Görevleri

Bilgi üretm ek, top lum u bilim in ve aklın ışığında aydın la tm ak ve b i

linçlendirmek, geliştirdiği yeni teknik  ve yöntemlerle  ka lk ınm a sürecine 

ivme kazand ırm ak  ve ülke sorunlarıyla  ilgili çözüm ler  ü re tm ek  ünivers i

te lerin  temel görevleri arasındadır. Üniversite gençliğinin, hayat boyu öğ 

renm eyi ilke edinm iş,  araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, ileri görüşlü, 

ta rih in i ve k ü ltü rünü  özüm sem iş,  evrensel değerleri ben im sem iş  bireyler 

olarak yetişmesi hepim izin  o rtak  arzusudur. Yaşadığımız bilgi çağının ö n 

cüleri a rasında yer a labilmek için böyle gençler yetiş tirm ek zorundayız. Bu 

kapsam da üniversitelerimize büyük  görevler düşmektedir.

Üniversitelerimizin gelişmesi, çağdaş kimliğe kavuşması, bilim ü re 

tim in in  önündek i engellerin kaldırılması ve eğitimin kalitesinin yükseltil

mesi hepim izin  o rtak  amacıdır. Ancak bu şekilde dünya  üniversiteleri ile 

rekabet gücü kazanabileceğimizi düşünm ekteyim .
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"Bir tarafta iş beldeyen üniversi- Küreselleşmenin Etkileri

te mezunu gençler, öbür tarafta Teknolojilerde yaşanan baş d ö n d ü rü rcü  geliş
meler sonu cu n d a  ortaya çıkan küreselleşme ile d ü n 

ya küçülm üş, ülkeler b irbirlerine yakınlaşmıştır.
iş dünyasınm kendi alanmda iyi 
yetişmiş işgücü beklentisi. Ülke
mizin gelişmesini yavaşlatan bu

Dünyayı saran küreselleşmeden etk ilenm eyen 

ülke, sonuçlarını hissetmeyen top lum  hem en  hem en
çelişkiyi, her alanda sağlanacak hiç yoktur.

işbirliğine aşarak Üniversitele- B unun çok açık bir göstergesi olarak son günler-

rimİzdeki bilimsel potansiyelin de yaşanan küresel dalgalanm alar nedeniyle ekono-

ekonomik değere dönüşmesi İçin ^*^ono-
, , ,  ̂  ̂ İll ilerinin derinden  etkilendiğini ^örüyoruz. Dünya
hep beraber gayret gösterme- ek o n o m ik  k n / o n a m i a r . n m

liyiz." iyi değerlendirilmesi halinde, Türkiye gibi gelişmek

te olan ülkeler için yeni fırsatlar sunabileceği kabul 

edilmektedir. Ülke içerisinde yaşanan tartışmalarla enerjimizi tüke tm ek  ye

rine, bir  ta raftan dünya piyasalarını d e rinden  etkileyen küresel krize karşı 

gerekli önlem leri almak, diğer ta raftan da bu o rtam ın  sund u ğ u  fırsatları en 

iyi şekilde değerlendirm ekle  m ü m kündür .  Bu konuda  üniversitelerimizin 

sahip oldukları bilgi birikimiyle yapacakları çalışmaların  da ü lkemizin bu 

kriz or tam la rın ı  fırsata çevirebilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim .

Küreselleşmeyle birlikte bilgi teknolojilerini kullanabilen, iyi eğitim a l

mış, üre tken  ve nitelikli insanların  kalk ınm a sürecindeki rolleri artmıştır.

Bu nedenle  nitelikli insan g ücünü  yetiştiren üniversitelerimizin görev

leri ve so rum lulukları da  kat kat artm aktadır.  Bizi bilgi çağının öncüsü  ya 

pacak olan ku rum lar ın  başında  hiç kuşku yok ki, üniversiteler gelmektedir.

Üniversiteler, k am u n u n  ve özel sek tö rün  en büyük  araştırma, incele

me, teknoloji ve bilgi kaynağıdır. Bunu sağlayacak büyük bir  zihni değişime 

Türkiye o larak ihtiyacımız vardır. Üniversitelerinin bu g ü c ünden  yararla 

nabilen top lum lar  küresel rekabetin  öncü  aktörleri haline gelmektedir. Ü n i 

versitelerimizin dünyadaki üniversitelerle  rekabet edecek düzeye ulaşması,  

aynı z am anda  ü lkemizin de küresel rekabetteki g ücünü  ve avantajını a r t ı 

racaktır.

Üniversitelerin Faydaları

ünivers ite le r bilim merkezleri o lm aların ın  yan ında  yöresel ka lk ın 

m an ın  da anahtarıdır. Bu nedenle  bu kurum lar ım ız ın  bu lundukla r ı  illerin 

tarihi, kültürü, sanayi yapısı, yeraltı zenginlikleri gibi konu larda  çalışma 

yapm alarını önem siyorum . 1992 y ılında Millî Eğitim Bakanı iken k u rd u 

ğ um uz  21 üniversiteden biri olan Pam ukkale  Üniversitesi de m em nuniye tle  

gö rüyorum  ki, bugün  Denizli’nin ka lk ınm asına  büyük katkılarda b u lu n 

maktadır. O d önem  üniversite  açm an ın  yanı sıra başka önem li bir  yenilik

-----  daha  yaptık.
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ikili öğretim i o d ö nem de  başlattık. İstedik ki; yükseköğretim deki kay- 

naklarm ıız  etkinlik  ve verimlilik içinde kullanılsm. İstedik ki; gelişmiş ülke

lerde geniş şekilde uygulandığı gibi üniversitelerimizin kapıları daha  fazla 

öğrenciye daha  uzun süre açılsın. G örüyoruz  ki, bu  uygulam adaki haklılı

ğ ımız da zam an içerisinde net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

Üniversitelerimizin ü lkemizin ihtiyaç duyduğu  iş g ü cü n ü  üretebilmesi 

için, sanayi başta o lm ak  üzere he r  sektörle işbirliği içinde çalışmalarının 

da çok önemli o lduğuna  inanıyorum . Bir tarafta  iş bekleyen üniversite m e 

zunu  gençler, öb ü r  tarafta iş dünyasınm  kendi a lan ında  iyi yetişmiş işgücü 

beklentisi . Ülkemizin gelişmesini yavaşlatan bu çelişkiyi, her alanda sağla

nacak işbirliği ile aşarak üniversitelerimizdeki bilimsel potansiyelin ek ono 

m ik değere dönüşm esi için hep beraber gayret göstermeliyiz.

Pamukkale Üniversitemiz, Denizli sanayisinin ihtiyaç duyduğu n ite 

likli işgücünün yetiş tirilmesi konusunda  önem li bir misyonu üstlenmiş ve 

bunu  başarıyla yerine getirmektedir. Denizli ilimizin kendi ayaklan üze 

rinde durabilen, sanayisi gelişmiş bir il o lm asında  üniversitenin rolü b ü 

yüktür. Yine Pam ukkale  Üniversitesi, nitelikli akademisyen kadrosu, b i

limsel çalışmaları,  öğrencileri,  m ezunlar ı ve gelişen kam pusuyla  Türkiye 

C um huriye ti’nin çağdaş bir k u ru m u  olarak hizm etlerin i sürdürm ektedir.

Yıllar içinde her an lam da  gelişen üniversitemizin araştırma-geliştirıne  p ro 

je lerine ö nem  vermesi ve yurtd ışındaki bazı üniversitelerle  o rtak  çalışmalar 

gerçekleştirilmesini de takdirle  karşılıyorum.

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye C um huriye ti’nin aydınlığa ve bilime 

inanm ış  bir k u ru m u  olarak, kendisinden beklenen işlevleri başarıyla yerine 

getirmektedir. Ben burada  3 enstitü, 7 fakülte, 5 dört  yıllık yüksekokulu, 8 

meslek yüksekokulu ile Denizli’ye, ülkemize ve tüm  insanlığa katkılarda b u 

lunan bu  güzide eğitim yuvamızın değerli akadem ik  personeli başta o lm ak 

üzere tüm  çalışanlarını ve öğrencilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum .

Üniversitelerden Beklentilerimiz

Ülkemizin üniversitelerden başka önem li beklentileri de var. Ü niver

siteler aynı zam anda  dem okrasi kü ltü rü n ü n  yerleşmesinde, katı lımcılığın 

ve çok sesliliğin geliştirilmesinde vazgeçilmez kurum lardır .  Bu k u ru m lan n ,  

bilimsel a raştırm a ve çalışmaların rahatça yapılabildiği,  düşüncelerin  öz 

gürce tartış ılabildiği ku ru m la r  olması hayati ön e m  taşımaktadır. Özellikle 

uzlaşma kü l tü rü n ü n  tam  anlamıyla yerleşm esinde gençlerimize büyük so 

rum lu luk lar düşmektedir.

Geleceğimizin (Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı, bakanları,  

milletvekilleri, doktorları,  m ühendisler i,  öğretm enleri kısaca yarının yöne 

ticileri sevgili gençlerimize şunu  söylemek is tiyorum: - Sizler, bilimin yol 

göstericiliğinden ayrılmadan, toplumsal ve evrensel barışın korunm ası için 

çaba göstermelisiniz. - Hoşgörülü  olmalı ve uygarca tartışmalısınız. - A n 

cak, özgür d üşüncen in  olduğu yerde bilimin gelişebileceğini unu tm am alı-  -----

siniz. - Her türlü  bilgiyi aklın ve bilimin süzgecinden geçirerek tartışmalı, 37



belli yön lend irm eler  ve saplantılardan sıyrılıp eleştirel bakış  açısına sahip 

olabilmelisiniz. Binlerce yıllık köklü bir geleneğin mirasçılarıyız. İlham 

kaynağınızı bu zenginlikten alabilirsiniz. Üniversitelerimiz, sizleri çağın ge 

rektirdiği bilgi ve d onan ım la  yetiştirerek geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya 

gayret etm ektedir. Bilgi to p lu m u n u n  üreten, araştıran, sorgulayan bireyleri 

olabilmek için sizlerin de alanınızdaki gelişmeleri yak ından  takip ederek, 

teknolojinin sunduğu  he r  türlü  im kan lardan  en iyi biç im de faydalanması 

gerekmektedir.

Üniversitelerimizin ve gençlerimizin ülkemizin kalk ınm ası yolundaki 

ö nem in i çok iyi bilen Meclisimiz, sizlerin geleceğe güvenle bakması için 

her  türlü  yasal çalışmayı yapmaktadır. Eğitim başta o lm ak  üzere ü lkemizin 

ekonom ik  ve sosyal tüm  temel so run la r ın ın  çözüm ü için sizlerden ve tüm  

milletim izden aldığımız güçle hep birlikte çaba sarf  ediyoruz. Geldiğimiz 

noktayı önem siyor ancak hiçbir zam an  yeterli görm üyoruz. Tüm so ru n la r ı 

mızı kısa zam anda  aşacağımıza ve ü lkemizin ka lk ınm a yolunda hızla ilerle

yeceğine yürekten inanıyorum .

Demokratikleşmedeki Eksiklikleri Tamamlamalıyız

Hepim izin  o rtak  sevdası olan Türkiye, bölgesinin en güçlü ülkesidir. 

H em  k o n u m u m u z  hem  de sahip o lduğum uz  potansiyel nedeniyle küresel 

bir güç haline gelmiş, b u n d an  daha  ileriye gidebiliriz. Eğitimden sağlığa, 

ticaretten turizm e kadar her a landa güzel işler yapılıyor. lürkiye, içinde b u 

lu nduğum uz  Yeni Ç ağda  insan hakları ve dem okra tik leşm edeki eksiklikle

rini tam am layarak  yoluna devam  edecek, daha  iyi bir dünyan ın  o lu ş tu ru l

m asında  üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir.

Üniversitelerimizin, ülkemizin çağdaşlık yü rüyüşünün  başarıya ulaş

m asında, üstlendikleri sorum lu luk ları  başarı ile yerine getireceğine inan ı

yorum . Pam ukkale  Üniversitesi’nin kısa sürede gösterdiği başarı, yeni k u 

ru lan  üniversitelerimizin geleceği k o nusunda  bizlere üm it vermektedir. Bu 

güzel üniversitenin ku ru lm as ında  ve gelişmesinde emeği olanları bir kez 

daha  kutluyor, Pam ukkale  Üniversitemizin dünyan ın  saygın üniversitele

rinden  biri d u ru m u n a  gelmesini diliyorum.
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Bartın Üniversitesi /  Bartın

(06 . 10.2008 )

"Bortın'ın gözbebeği Bartın 
Üniversitesi'nin iik akademik 
yılının açılışında sizlerin heye
canı ve coşkusuna ortak olmak 
üzere aranızdayım. 1992yılında 
temellerini attığımız ve büyüt
tüğümüz Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi bünyesinde kurulan 
Orman Fakültesinin bugün Üni
versite haline gelmesi heyecan 
duyulacak bir gelişmedir."

Terörün Hedefi Huzuru Bozmai(tır

Sözlerimin başm da  bugünkü  sevincimizi gölge

leyen H akkâri’deki hain saldırı ile ilgili duygularımı 

sizlerle paylaşm ak is tiyorum. Hain saldırıda 15 aske

rimiz şehit olmuştur. Ateş düştüğü  yeri yakar.

Dolayısıyla bu olay hepimizi derinden  yara 

lamıştır. Son yıllarda sadece Türkiye değil, bü tün  

dünya  terör tehdidiyle karşı karşıyadır.  Terör sadece 

he d ef  aldığı top lum lar ve ülkelerde değil, insanlığı 

ve insani değerleri hedef  alarak  büyük çark haline 

dönm üştür.  Küresel terör o larak değerlendirilen te

rö r hareketleri, destek bulmazsa, m addi,  manevi ve 

lojistik altyapısı tem in  edilmezse başarılı olmaları 

m ü m k ü n  değildir. Yaklaşık 20 yılı aşk ındır terörle 

mücadele  eden Türkiye, şimdiye kadar pek çok şehit 

verm iş am a te rö rü  hiçbir zam an elde e tm ek  istediği 

hedefine vardırm amıştır .

Çok güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, deneyimli güvenlik güçlerimiz hem  

Türkiye içinde, hem  de sınır bölgesinde canlarını ortaya koym ak suretiyle 

büyük  mücadele  vermektedirler. Şimdiye kadar  terör başka ülkelerde is

tediği sonuca varamamıştır.  Türkiye’de de varması m ü m k ü n  değildir. İşin 

uzm anları bilir ler ki, bu tü r  terör olaylarında, özellikle farklı ülkelerinin 

desteğini alan terör hareketleriyle  mücadele  etmek, savaş yapm aktan  çok 

d aha  zordur. Kendi şar t lan  içerisinde başka ordularla  savaş yapm ak bu tü r 

savaş yapm aktan  daha  kolaydır.

Biz bu topraklar ve vatanım ız için çok büyük  mücadele  verdik. 

Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Türkiye’nin  he r  ferdinden, her evinden 

şehitler verildi ve bu topraklar kanla vatan haline getirildi. Terör, nereden  

büyük destek alırsa alsın biz im birlik, dirlik ve h u zu ru m u zu  bozamayacak, 

toprak  bü tün lüğüm üze  zarar veremeyecektir. Türk  Milleti ve devleti kendi 

içerisinde parçalanırsa, kendi kend ine  düşer hale gelirse, o zam an dünyada  

etkisini ve gücünü  kaybeder, zayıf bir ülke k o n u m u n a  düşer. Terörün tek bir 

hedefi vardır. O  da milletin h u z u ru n u  bozmaktır.

Üniterve Ulusal Birliğimizi Bozamazlar

Biz ağlayacağız, üzüleceğiz  am a millet olarak oyuna  gelmeyeceğiz.

O  nedenle  herkese büyük görevler düşüyor. Terörün yüzüne  sem patiy 

le bakanlar ya da m asum  örgüt gibi gören, eylemlerine herhangi eylem gibi 39



"Bilimselliği ye evrensel değerleri

olarak gören ülkelerin gelişme
nin öncüsü olduklarıdır."

bakanlar, u nu tn ıasm  b u n d an  en çok kendileri zarar 

görürler. Yüce Meclisimizde bu dö n em  her  siyasi dü- 
esas alan üniversitelerimizin Şünce temsil edilmektedir.

dem okm ik, özgür, ka tilim e-

lığa imkan veren ortamlarda değerini bilmeliyiz. Türkiye’nin, Türk milletinin hu- 

çalişmalariniyürütmesi çok zu ru n u n  bozu lm asm ı hedef  alan teröre, terör anlayı-

önemlidir. Özgür dOşûiKenin, '’f ,  ' " " ' f
m ücadele  ederken, bir taraftan da ekonom ik  olarak 

rekabet koşullarının olmadığı kalkınm asın ı sürdürm ektedir .  Büyük A tatürk’ün  he- 

yerde bilimin ve teknolojinin pimize gösterdiği bu  hedefe ulaşacağız.

gelişmesi beklenemez. İnsanlık Bartınlı Üniversitesine Sahip Çıkmalı

torihlnln bize gösterdiği temel ü „ iv c r , i ,c . i '„ in  ¡ik

gerçek değişime uyum sağlayan akadem ik  yılının açılışında sizlerin heyecanı ve coş- 

Ve farklı düşünceleri zenginlik kuşuna  o rtak  o lm ak  üzere aranızdayım . 1992 yılında
temellerini a ttığımız ve büyü ttüğüm üz  Zonguldak  

Karaelmas Üniversitesi bünyesinde kuru lan  O rm a n  

Fakültesinin bugün  Üniversite haline gelmesi heye 

can duyulacak bir gelişmedir.

Bu kam pusün  temelini 19 Mayıs 1992 ta r ih inde  o sıra Türkiye’de 

Türkçe Konuşan Devlet Ve Topluluklar Eğitim Bakanları Toplantısı ‘ için 

gelen kardeş Eğitim Bakanları ile beraber attık. O gün temel a tm a tö re n in 

de yaptığım konuşm ada  şunu  söylemişim : “Bugün, Bartın’ın kü ltür hayatı 

için ön em  taşıyan husus biraz sonra  temelini atacağımız ve içersinde eğitim 

denince  akla ne gelirse onun  bulunacağı bir  eğitim kom pleksin in  temelinin 

atılmasıdır.” O  gün temeli atılan bu kompleks 1 yıl gibi kısa bir sürede b i

tir ilm iş ve 1993-1994 Eğitim Ö ğre tim  Yılında O rm a n  Fakültesi olarak h iz 

mete  sunulm uştur.

Bartın  Üniversitesi işte bu hayal ve heyecanlar üzerinde burada  k u ru l 

muştur. Bundan  sonra  bu  üniversitenin Bartınlılar ta rafından bebek gibi 

korunacağ ından  ve b üyütüleceğinden kuşkum  yoktur. Ç ok  şükür bugün  de 

Bartın Üniversitesi’n in  ilk akadem ik  yıl açılışını yapıyoruz.

Bartın Üniversitesi’n in  çok kısa zam an  içerisinde Türkiye’nin  ö rnek  

üniversite lerinden biri haline geleceğine inanc ım  tamdır. Bu güzide eği

tim ve bilim k u ru m u  Bartın’a çok önem li katkılarda bulunacaktır. Bartın 

ilimizin sahip o lduğu zenginlikleri değerlendirerek geleceğe taşıyacak olan 

üniversitemiz, ka lk ınm anın  lokomotifi olacaktır. Bartın Üniversitesinin her 

düzeydeki m ensubuyla  ve Bartınlı va tandaşlarnm zla  om uz  om uza  vererek 

bu hedefleri kucaklayacağı inanıyordum. Bu bilim yuvası hepim ize hayırlı 

uğurlu  olsun.

Üniversitelerimiz Gücümüz ve Zenginliğimizdir

-----  Baş d ö n d ü rü c ü  bir hızla yenilenen g ü n ü m ü z  dünyasında  değişimin

4 0  yönünü  belirleyen en önem li güç kuşku yok ki, bilim ve teknoloji a lanında-



ki çalışmalardır . Ulaştığı boyutlar ve insan yaşam ını yönlendiren  etkileriyle 

bilgi, eşsiz bir kaynak haline gelmiştir. Ülkelerin gelişmesi ve uluslararası 

a landa  söz sahibi olabilm elerinin yolu eğitim, bilim ve teknolojiden geç

mektedir. İnsanları geleceğe hazırlayan eğitim hayatının en önem li basa 

m aklarından  biri olan üniversiteler,  bilginin üretildiği ve top lum un  hiz 

m etine  sunu lduğu  kurum lardir .  Yaptıkları bilimsel çalışmalarla insanları 

aydınlatan, so run lara  çözüm  üreten, toplum a yön gösteren üniversiteler, ü l 

kemizin çağdaş dünyan ın  güçlü o rtak la r ından  biri d u ru m u n a  gelmesi için 

vazgeçilmez bir kon u m a  sahiptir. Bilimin rehberliği ve getirdiği yenilikler 

ışığında çağdaşlaşma ham lesine  hız veren Cum huriye tim iz ,  bugün  Bartın 

Üniversitesi gibi çok sayıda nitelikli eğitim k u ru m u n a  sahip bir d u ru m a  

ulaşmıştır.  Ü lkem izde sayıları 130’u bulan Kamu ve Vakıf Üniversiteleri,  

aydın kuşaklar yetiştiren eğitim k u ru m lan  olarak, en büyük gücüm üz  ve 

zenginliğimizdir.

Bilimselliği ve evrensel değerleri esas alan üniversitelerimizin d e m o k 

ratik, özgür, katılımcılığa im kan veren o r tam larda  çalışmalarını yürütm esi 

çok önemlidir . Ö zgür düşüncen in ,  rekabet koşulların ın  olmadığı yerde b i 

lim in ve teknolojinin gelişmesi beklenemez. İnsanlık  ta rih in in  bize göster

diği temel gerçek değişime uyum  sağlayan ve farklı düşünceleri zenginlik 

olarak gören ülkelerin gelişmenin öncüsü  olduklarıdır.

Enerjimizi Üniversitelerimize Harcamalıyız

Üniversitelerin, enerjimizi tüketen kısır ta rtışm alar yerine uluslararası 

a landa kazanılan akadem ik  ve bilimsel başarılarla g ü ndem e  gelmesi hep i

mizin ortak  amacı olmalıdır . B unun için başta devlet k u ru m la n  o lm ak üze

re üniversite yönetim lerine,  öğretim  üyelerine, öğrencilere hepimize büyük 

görevler düşmektedir. - Yüksek öğretim e ayrılan kaynakları daha  ne kadar 

artırabil iriz? - M evcut imkanları daha  etkin nasıl kullanabiliriz? - Üniversi

telerimizin gelişmiş ülkelerin yüksek öğretim  k u ru m la n  arasına girmesini 

nasıl sağlayabiliriz?

lu ın  enerjimizi, im kanlarım ızı bu konulara  seferber etmeliyiz. Ç ü n 

kü dünyadaki mevcut d u ru m a  baktığımızda ülkelerin akadem ik  a landa 

yakaladıkları seviyeyle gelişme arasındaki güçlü bağ açıkça görülmektedir.

Küreselleşmeyle birlikte bilgi teknolojilerini kullanabilen, iyi eğitim almış, 

ü re tken  ve nitelikli insanların  ka lk ınm a sürecindeki rolleri artmıştır. Bu 

nedenle  nitelikli insan gücünü  yetiştiren üniversitelerimizin görevleri ve 

so rum lulukları da  kat kat artm aktadır.

Üniversiteler, kam u n u n  ve özel sektörün en büyük araştırma, incele

me, teknoloji ve bilgi kaynağıdır. Bunu sağlayacak büyük bir zihni değişime 

ihtiyacımız vardır. Üniversitelerimizin dünyadaki üniversitelerle rekabet 

edecek düzeye ulaşması, aynı zam anda  ü lkemizin de küresel rekabetteki 

g ücünü  ve avantajını artıracaktır. Yüce Meclisimiz geçmişten beri yüksek 

ciğretim kurum lar ım ız ın  gelişmesi ve so run la r ın ın  çözüm ü k o nusunda  son 

derece duyarlıdır . Eğitim başta o lm ak  üzere ü lkemizin ekonom ik  ve sosyal ~



tüm  temel so run la rm ın  çözüm ü için sîzlerden ve tü m  milletim izden aldı- 

ğnm z  güçle hep birlikte çaba sar f  ediyoruz. Eğitim a lanm da  ciddi ad ım lar 

atılıyor, önceye oranla  daha  büyük  kaynaklar ayrılıyor. A ncak geldiğimiz 

noktayı hiçbir zam an yeterli görm üyoruz. Meclisimiz üniversitelerimizin 

güçlenmesi, uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyeye ulaşması için 

bu a landa  yapılan tüm  çalışmalara her zam an destek verm iştir  ve b undan  

sonra  da  destek vermeye devam  edecektir.

BİZİ Donanımlı Beyinler Yarışta Öne Geçirir

Teknolojilerde yaşanan baş d ö n d ü rü rcü  gelişmeler so n ucunda  ortaya 

çıkan küreselleşme ile dünya  küçülm üş, ülkeler b irbirlerine  yakınlaşmıştır. 

Dünyayı saran küreselleşmeden e tk ilenm eyen ülke, sonuçlarını h isse tm e

yen top lum  yoktur.  B unun çok açık bir göstergesi o larak son günlerde yaşa 

nan küresel dalgalanm aların  gelişmiş dünya ekonom ilerin i nasıl derinden  

etkilendiğini görüyoruz.

D ünya  piyasalarını sarsan bu  ekonom ik  kriz o r tam la rın ın  iyi değer

lendirilmesi halinde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar 

sunabileceği göz ardı edilmemelidir. Ülke içerisinde yaşanan tartışmalarla 

zam an kaybetm ek yerine, bir ta raftan dünya piyasalarını de rinden  etkile 

yen küresel krize karşı gerekli önlem leri almalı, diğer taraftan da bu o r ta 

m ın  sunduğu  fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu k onuda  ü n i 

versitelerimizin sahip oldukları bilgi birikimiyle yapacakları çalışmaların  

da ülkemizin bu kriz or tam la rın ı  fırsata çevirebilmesine yardımcı olacağı 

kanaatindeyim .

Üniversitelerimiz, sizleri çağın gerektirdiği bilgi ve donan ım la  yetişti 

rerek geleceğe en iyi şekilde hazırlam ak için çalışmaktadır. Sizleri, d e m o k 

rasi k ü l tü rü n ü n  geliştirilmesi için çaba gösteren, insan haklarına  saygılı, her 

şartta ülke yararını gözeten insanlar olarak görm ek  hepim izin  o rtak  a rzu 

sudur. Bilgi kaynaklar ım  en iyi şekilde kullanabilmeli, kendiniz i her a landa 

yetiştirmeli, üre tmeyi temel alan bir anlayışa sahip olmalısınız .

Ülkemizin, Büyük Ö n d e r in  hepim ize gösterdiği çağdaş uygarlıklar 

düzeyine ulaşması ancak okuyan, düşünen ,  araştıran, top lum a yön veren, 

büyük  hedefleri ve büyük  hayalleri olan bir gençlikle m ü m kündür .  Sizler, 

bilimin yol göstericiliğinden ayrılm adan, toplumsal ve evrensel barışın k o 

runm as ı için çaba göstermelisiniz.

Sizlerin, Türkiye’n in  bilim ufkunu genişleterek, çağdaş dünyan ın  g ü ç 

lü bir ortağı d u ru m u n a  gelebilmesini sağlayacağına olan inancım ız t a m 

dır. Biz size güveniyoruz. Yeni açılan Bartın Üniversitesi’ne güveniyoruz. 

Türkiye’yi yarınlara taşıyacak genç beyinleri en iyi şekilde geleceğe hazırla 

yacağından kuşku duym uyorum . Doğal olarak yeni bir  üniversite o lm anın  

getirdiği bazı sorunları yaşayacaksınız. O  sorun ları  da  hep b eraber el birliği 

içerisinde aşacağız.
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi /  Zonguldak

(0 6 . 10 .200 8 )

Kimse Terör Bana Bulaşmaz Diyemez "Siyasete başladığım ilk günden
Bugün yeni akadem ik  yıl açılış m u tlu luğum u- beriZonguldak'o birüniversite 

zu gölgeleyen olay 15 askerim izin şehit olmasıyla ı j  n ı ■
sonuçlanan bölücü terör ö rgü tü  saldırısıdır. Türk kumoyi amOÇİadim. HayOİettim 
Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçaklar bugün  Kuzey Irak’ta V6 bunun İÇİn ÇOİlŞtim. Nemutlu 
belirlenen kimi yerleri bom balayarak  dönm üşlerd ir .  MillîEğitİm Bokani Oİ-
lu rk ıy en m  terörle m ücadelesinin sürecektir, le ro r
ö rgü tünün ,  bizi birbirim ize düşürm ek , h u z u ru m u z u  duğum 1991-93 döneminde, bu
bozm ak  amacıyla zam an zam an yurtiçinde sivil va- hoyalİmİgerçekleştirme İmkani
tandaşlarm nzı pusu lar  ku rm ak  suretiyle ve cephede ¡juldum "
şuurdak i askerlerimizi şehit etmeleriyle sonuçlanan

eylemleri, binlerce şehit verilerek kuru lm uş  olan vatanın sın ırlarında tarih

du rdukça  değişiklik yapamaz. Bunu herkesin bilmesi laz ım .. .

Küresel boyut kazanan te rö rün  ise hedefinde  kim olur, o belli olmaz.

11 Eylül saldırısı olana kadar  ABD için dünyada  terör olgusu belki teorik 

o larak vardı am a terör geldi bir gün  kapısını çaldı. O  zam an ABD de küresel 

te rör tehlikesinin ve tehd idin in  farkına vardı. Biz farkındaydık ancak an la t 

m akta  zorluk çekiyorduk.

Avrupalı bazı dostlarım ız  te rör ö rgü tüne  bir yandan  lojistik destek, bir 

yandan  da sempati ihmali yapm ak suretiyle cesaretlendirmektedir. Şu ya da 

bu şekilde, ister silah vererek, sem pati göstererek ya da kol kanat gererek 

nasıl olursa o lsun teröre m üsaade  edenler bir  gün te rö rün  yarattığı kanda  

boğulurlar. Bizi b irbirim ize düşüremezler. M addi hesaplar nedeniyle terörle 

m ücadelem ize engel olamazlar. Ç ü nkü  biz şunu  gösterdik, h em  terörle m ü 

cadele edeceğiz, hem  ka lk ınm am ız ı sürdüreceğiz, hem  de dem okrasim izi 

geliştireceğiz. Bunu ancak biz başarır ız .

Herkes Yeminine Sadık Kalmalı

Şimdiye kadar  yaptığımız mücadeleyi aynı kararlıkla bun d an  so n ra 

da sürdüreceğiz. Yarından sonra  FBM M ’de bu  konular, tüm  partilerim iz  

tarafından zanned iyorum  aynı dikkat ve hassasiyetle dile getirilecek ve 

l 'B M M de terörle m ücadeledeki kararlılığı bir kez daha  tü m  dünyaya ilan 

edilecektir . Meclisimizin büyük  çoğunluğunun ,  tam am ına  yakın ın ın  a rka 

s ında duracağı o iradeye karşı birileri halen şu ya da bu  kaygıyla terör ö r 

gü tüne  sempati gelebilecek söz ve davranış  iç inde bu lunurlarsa  bilmeliler ki 

on lar bu kandan  yararlanamazlar. O nların  akıllarını başlarına toplamaları 

lazım...

Bu c um huriye tin  kendilerini kucakladığı gibi on ların  da bu c u m h u r i 

yeti, bu devleti, bu  milleti kucaklam asını istiyoruz. Herkes, Anayasaya yap 

tığı yem ine sadık kalm ak zorundadır.  Herkes, millete verdiği sözü yerine

getirm ek  zorundadır.  C um huriye tin  temel niteliklerini vatanın  ve milletin -----

bö lünm ez  bü tün lüğüne ,  sadık kalacağımıza yem in ettik.



ntnn-i I j  ı j -  L- “SÖZ vcrdik, vemin cttik  am a  biz b u ıı lan  tut-
im y iM a ilk a rd ig rn iZ b ir  z,.y„k,efe,J ı,utacaksın .,

kanmla Koraelmos Üniversitesiyle Hükümetimiz Doğn vc Güneydogü Anado- 

berobei2 4 yeniÜniveisite ve 2 İleti lu bölgelerimizde te rö rün  is tismar ettiği b irtakm ı 

teknoloji Enstitüsü kurmak nasip eğitim so run la rm ı g iderm ek  için canla başla çalış-
II I I ı. . maktadır. H akkari’ye üniversite kurulm uştur .  Bu,

oldu. Boylecefoaikuhayalmi ^üyük g d is m e L ,  Bdki öğrcndsi çok yok,ur

gerçekleştirdim. Bu nedenle bugün am a oraya C um huriye tin ,  C um huriye tin  Meclisi- 

gerçekten aynı heyecanı ve mut- üniversite ku rm uş  olması bence çok önem -
( / “ L- / j  L j  j  “ li gelişmedir.  Şuna inanıyoruz ki, eğitim boyu tunu
lulugu bir kez daha duyduğumu çözebildiğimiz o randa  terörle m ücadelede o kadar 

belirtmek İstiyorum." daha  kolayhk sağlamış olacağız. Bu duygularla
aziz canlarını özgürlük  ve bağımsızlığımız için hiç 

çek inm eden  feda eden şehitlerimizi m inne t ve şükranla  anıyorum .

Gençlik Tutkum Karaelmas Üniversitesi

Bugün, aranızda bu lu n m ak tan  büyük bir m utluluk, o n u r  ve heyecan 

duyuyorum . Heyecanlıyım, çünkü  Karaelmas Üniversitesi ben im  ço cu k 

luk hayalimdi. Gençlik tu tkum du . Ben ilk ve orta  eğ itim im i Zongu ldak ’ta 

tam am lad ım . Benim eğitim gö rdüğüm  yıllarda şehrim izde  üniversite sa 

yılabilecek bir okul vardı. M aden  işletmeleri için teknik elem an yetiştiren 

M aden Mektebi.  Z onguldak’ı em eğin  başkenti yapan m aden  işletmele

rini bu  okuldan m ezun olanlar yönetiyordu. O yıllarda bu okul taşınarak 

İstanbul’daki Yıldız Teknik Üniversitesi’ne bağlandı.

Bu Z onguldak  için çok ağır bir karardı. Ben m aden  m ühendis i ya da 

teknisyeni olmayı hiç d ü ş ünm ed im . A ncak Zonguldak  için bir üniversite 

görevi üstlenen bu oku lun  kapatılması ben ve arkadaşlarım ı çok derinden  

etkiledi. M aden  M ektebi’n in  kapanm am ası için biz o zam an  öğrenci a rk a 

daşlarım la  birlikte eylem yaptık.

Ancak oku lun  taşınm asına  engel o lamadık. İşte o okul içimde hep ukte  

olarak kaldı. Siyasete başladığım ilk gü n d e n  beri Zongu ldak ’a bir üniversite 

kumayı amaçladım.

Hayal e ttim  ve b u n u n  için çalıştım. Ne m utlu  bana  ki; Millî Eğitim 

Bakam o lduğum  1991-93 dönem inde ,  bu  hayalimi gerçekleştirme imkanı 

bu ldum . 1992 yılında çıkardığımız bir kanunla  Karaelmas Üniversitesi’yle 

beraber 21 yeni üniversite ve 2 İleri teknoloji Enstitüsü k u rm a k  nasip oldu. 

Böylece çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu nedenle  bugün  gerçekten 

aynı heyecanı ve m utlu luğu  bir kez daha  duyduğum u be lir tm ek  is tiyorum.

Çağımız Bilgi Çağı

Bilimin ve teknolojinin  sınır tanımadığı, baş d ö n d ü rü c ü  gelişmelerin 

yaşandığı, dünyan ın  küçü ldüğü  bir çağı yaşıyoruz. Bu çağa da bilgi çağı d i 

yoruz. Bilgi ve teknoloji çağı bü tün  dünya  ülkeleri arasında  her  a landa b ü 

yük bir rekabete sahne  olmaktadır. Bu rekabette kazananların ,  bilgiyi ürete-

-----  rek insanlığın h izm etine  sunan lar ın  o lduğu açıkça ortadadır. Bilgi üretimi

4 4  ve paylaşım ında en büyük  pay sahibi üniversitelerdir. Ç ü n k ü  üniversiteler.



bilimsel bilginin, sosyal, kültürel,  ekonom ik  ve teknolojik  gelişmenin loko 

motifi durum undadn '.

Küreselleşme Olgusu

Küreselleşmenin nasıl bir olgu o lduğunu  ekonom ide  yaşanan gelişme

ler ortaya koymuştur. O kyanus  ötesinde yaşanan krizin nasıl b ü tün  ülkeleri 

etk ilediğini hep be raber  görüyoruz. Dünya piyasalarını sarsan böylesi eko 

n o m ik  kriz o r tam la rın ın  iyi değerlendirilmesi halinde, Türkiye gibi geliş

m ekte olan ülkeler için yeni fırsatlar sunabileceği kabul edilmektedir.

Ülke içerisinde yaşanan tartışmalarla  enerjimizi tüke tm ek  yerine, bir 

taraftan dünya piyasalarını de r in d en  etkileyen küresel krize karşı gerekli 

önlem leri almak, diğer ta raftan da bu  o rtam ın  sunduğu  fırsatları en iyi şe

kilde değerlendirm ekle  m ü m kündür .  Bu konuda  üniversitelerimizin sahip 

oldukları bilgi birikimiyle yapacakları çalışmaların  da ü lkemizin bu  kriz 

ortam la rım  fırsata çevirebilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim . Ü n i 

versiteler aynı zam anda, k a m u n u n  ve özel sektörün en büyük  araştırma, 

inceleme, teknoloji ve bilgi kaynağıdır. Bunu sağlayacak büyük  bir zihni 

değişime Türkiye olarak ihtiyacımız vardır.

Üniversitelerinin bu g ü cünden  yararlanabilen top lum lar küresel re 

kabetin  öncü aktörleri haline gelmektedir. Üniversitelerimizin dünyadaki 

üniversitelerle rekabet edecek düzeye ulaşması,  aynı zam anda  ü lkemizin de 

küresel rekabetteki gücünü  ve avantajını artıracaktır. Yine üniversiteler bili

m in  özgür düşünceyle  üretildiği ve paylaşıldığı kurum lardır .  Akıl ve bilimi 

esas alan bu kurum lar ,  yalnızca gelişme yolunu aydınlatan fenerler değil 

aynı zam anda  insanlık  değerlerini yücelten sağlam köprülerdir.

Üniversitelerin Kalkmmaya Katkısı

Diğer yandan, üniversiteler b irçok ülkede gelişmeyi sürekli kılan ya 

p ılanm aların  başında yer almaktadırlar. Birçok gelişmiş ülkede, yerel ve 

bölgesel ka lkm m a üniversitelerin öncü lüğünde  gerçekleşmiştir.  Ü lkem iz

de de üniversitelerimizin böyle  bir m isyonu üstlendiklerini m em nuniye tle  

görmekteyim.

A rtık  bu değerli k u ru m lan ın ız  sanayi, ticaret ve iş dünyası ile işbirliği

ne g itmekte ve başarıl ı sonuçlar almaktadırlar. Yine bulundukları  ilin tarihi 

ve kültürel özellikleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri gibi konu lara  y o ğ u n 

laşarak kalkınm aya çok önem li katkılarda bulunm aktadırlar.  Bu anlam da. 

Karaelmas Üniversitesi n in  de eğitim öğretim  seviyesinde kısa sayılabilecek 

bir sürede elde ettiği başarıların yanı sıra Zongu ldak ’ta büyük  bir  görev üst

lendiğini görmekteyiz.

Sürekli bir  atılım ve gelişim içerisinde olan Karaelmas Üniversitesi’nin 

ilimizin ka lk ınm asına büyük  katkılar sağladığı hepimizce bilinen bir ger

çektir. Nasıl ki; m aden  işletmelerimiz bizim yer altı zenginliklerimizi ortaya 

ç ıkararak  ülkemizin h izm etine  sunuyorsa , üniversitemiz de sahip o lduğu 

m uz  insan gücünü  yetiştirerek ilimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağ

lamaktadır. Batı Karadeniz  Bölgesi’nde  eşsiz yer altı ve yer üstü zenginlikle

rine sahip olan Z onguldak’a ve ülkemize yönelik başarıl ı çalışmalar yapan 

üniversitemizle g u ru r  duyuyoruz. 45



Karaelmas Üniversitesine Desteğim Sürecek

İçinden Karabük ve Bartın isimleri ile iki yeni Üniversite çıkaran K ara 

elmas Üniversitesi hala Türkiye’nin büyük  Üniversitelerinden biri ise başarı 

için başka bir ölçüt a ram a m ak  gerekir. Yapılan her şeyi hak  eden ve karşılı

ğını bilime, ülkeye ve geleceğe h izm et o larak  veren bu  güzel bilim yuvamıza 

desteğim in  devam  edeceğinin bilinm esini de isterim.

Dünyaya hükm etm iş  bir  im para to rluğun  küllerinden doğan genç Tür

kiye C um huriye ti,  85 yılda dünyan ın  en  önem li ülkeleri a rasında yerini al

mıştır. Geçen süre zarfında eğ itim den sanayiye, sağlıktan ekonom iye kadar 

bü tün  alanlarda büyük başarılar sağlanmıştır. Ülkemiz, geniş bir im ar ve 

inşa ham lesine sahne olmuştur. Bugün dünyan ın  en büyük  17. e k o n o m i

si d u ru m u n a  gelm em izde devletimizin kurucusu , dünyan ın  yetiştirdiği en 

ileri görüşlü  lider Gazi M ustafa Kemal A tatürk  ve aziz arkadaşların ın  büyük 

rolü büyüktür.

Aziz Atatürk, he r  biri kah ram an lık  destanı olan çetin mücacielelerin 

a rd ından  kurduğu  C um huriye tim izi  yüceltecek beyin g ü cünün  eğitimle 

kazanılabileceğini çok iyi biliyordu. Nitekim bu inancını, “Eğitimdir ki; bir 

milleti ya hür, müstakil,  canlı, yüksek bir  top lum  halinde yaşatır; ya da o 

top lum u  esaret ve sefalete sü rük le r” sözleriyle dile getirmiştir. Çağdaş uy 

garlık düzeyine u laşm ada eğitime özel önem  veren Atatürk, 1931 yılında 

C enevre  Üniversitesi Ö ğre tim  üyelerinden Prof. Dr. A lbert Malche’yi, ü n i 

versite re form u için Türkiye’ye davet etmiştir.

Geleceğin, üniversitelerin öncü lüğünde  bilgi ve teknoloji a lanındaki 

ilerlemelerle  inşa edilebileceğine em in  olan Atatürk, Malche’nin  hazırladığı 

rapo r  d oğ ru ltu sunda  objektif  ve g ü n ü n  şartlarına  uygun üniversite refor

m unu ,  1933 yıl ında hayata geçirmiştir.

Bilimin rehberliği ve getirdiği yenilikler ışığında çağdaşlaşma ham lesi 

ne hız veren Cum huriye tim iz , o gün 1 üniversite, 307 öğre tim  elemanı ve 2 

bin 914 öğrenci sayısını bugün  her ilde o lm ak  üzere toplam  130 üniversite,

85 bin 841 öğretim  elemanı ve 2 milyon 419 bin 214 öğrenciye u laşt ırm ış 

tır. Bu rakam lar  C um huriye tim izin  eğitim alanındaki başarısını da  açıkça 

göstermektedir. Aydın kuşaklar yetiştiren bu eğitim k u ru m lan ,  en büyük  

g ü cüm üz  ve zenginliğimizdir.

Öğrencilerden Beklentilerimiz

Hayatınızın en önem li karar la r ından  birini vererek üniversiteli o ld u 

nuz. Tüm  geleceğinizi biç im lendirecek bir seçimin ard ından , yaşama ve 

dünyaya bakışınızı değiştirecek, daha  iyi koşullara u laşm anızı sağlayacak 

ve ö nünüze  çıkacak engelleri aşm ada  size güç katacak yeni bir dön em e  baş 

ladınız. Sizleri, dem okrasiye  inanan, insan haklarına  saygılı, her şartta  ülke 

yararını gözeten insanlar olarak gö rm ek  hepim izin  o rtak  arzusudur. Bilgi 

kaynaklar ını en iyi şekilde kullanabilmeli, kendinizi her a landa  yetiş tirm e

li, ü re tm eyi temel alan bir  anlayışa sahip olmalısınız. Ü lkemizin, Büyük 

Ö n d e r in  hepim ize gösterdiği çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşması ancak 

okuyan, düşünen ,  araştıran, top lum a yön veren, büyük  hedefleri ve büyük

-----  hayalleri olan bir gençlikle m ü m k ü n d ü r .  Bu C um huriye tin  nasıl ve hangi

4 6  şar tlarda k u ru lduğunu  asla unutm ayın .



isimsiz ka iıram anlar sayesinde kazanılan Çanakkale  Zaferi ni, K ur tu 

luş Savaşı’nı hep ha tırın ızda tu tun . İnanın başarm a azm ini ve enerjisini b u 

rada fazlasıyla bulacaksınız. Sizlerin, Türkiye’nin bilim u tkunu  genişleterek, 

çağdaş dünyan ın  güçlü bir ortağı d u ru m u n a  gelebilmesini sağlayacağına 

olan inancımız tamdır. Sizlerin, en iyi biçimde yetişmeniz, en kaliteli eğiti

mi a lm anız  için bizler de çalışmalarımızı sü rdürüyoruz .

Üniversitelerimizin ve gençlerimizin ü lkemizin kalk ınm ası yolundaki 

önem in i çok iyi bilen Meclisimiz, sizlerin geleceğe güvenle bakması için 

he r  türlü yasal çalışmayı geçm işten beri yürütm ektedir .  Eğitim başta o lm ak 

üzere ülkemizin ekonom ik  ve sosyal tüm  temel so run la r ın ın  çözüm ü için 

sizlerden ve tüm  milletim izden aldığımız güçle hep  birlikte çaba sar f  ed iyo 

ruz. Sözlerime son verirken. M illetimizin ve tüm  insanlığın m utlu  yarınlara 

hazırlanm asında , bilimsel katkılarınızı sü rdürm eyi temel görev bileceğinize 

gönü lden  inanıyorum .
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Bilecik Üniversitesi /  Bilecik

(0 7 . 10.2 00 8 )

Bilecik Yeni Bir Mucize Peşinde

“Evrenselin kalıcı ve deais- geçm iş iy le  ve şanl.  geleceğiyle
menselin, KailCI ve aegiş Türkiye’nin  parlayan yıldız larından biridir. Şeyh

mez olanın ilmini araştıran Edebali ile dünyaya iyiliği güzelliği öğretmiştir.  Böy-

'Akademİa'nin ve Bilecik leşine büyük  kültüre  sahip Bilecik, A nado lu’n u n  iş-

Ûnlversitai'nm, buradaki büyük f ‘7 ' '
Z a te n  ne de ev sahipliği yapmıştır. Şimdi unıversıte- 

tarih ve kültürden aldığı ilham- büyük  m ucizeler peşindedir.

h jn san llkvem ille tim iziiln  OniversiKM, B ik d k 'i  ü lkem izin  en gd ism iş  il-

yeni ufuklar ve yollar açacağına leri a raşm a katacaktır. Bilecik üniversitesi ’nin aka- 

İnaniyorum." d em ik  yıl açılışında burada  b u lunm ak tan  büyük  bir

heyecan ve m u tlu luk  duyuyorum .

Terör Milletimizi Oyuna Getiremeyecek

Bu m utlu luğum uzu  gölgeleyen olay 17 askerim izin şehit olmasıyla  

sonuçlanan  bölücü terör örgütü  saldırısıdır. Milletimiz bu toprakları k u 

rarken, bu  topakları vatan yaparken, İnönü  Zaferi’ni kazanırken, 1915’de 

Çanakkale’de 250 b in  şehit verirken, D u m lu p m a r’ı, Sakarya’yı kazanırken 

hep  beraberdik. Biz bu vatanın  s ın ırlarım  çizerken hiç kimse yanındaki, 

siperdeki a rkadaşın ın  nereli o lduğunu  bilmiyordu, m erak  da e tmiyordu. 

O rada  tek hedef, Türk’ü n  hiçbir zam an  elinden alınam ayan bağımsızlığının 

korunm asıydı.  O rada  hedef, vatanın  birliğinin sağlanmasıydı.

Şimdi bu  duygular zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Dış destekli terör 

örgütü, yaklaşık 25 yıldır iç h u z u ru m u z u  bozm ak, b e raber  ku rd u ğ u m u z  

bu güzel va tanın  içinde olaylar çıkarm ak, bizi birbirimize d üşm an  hale ge 

t irm ek  için bir  büyük  senaryoyu oynam aya çalışıyor. Şu ana  kadar  büyük 

milletimiz bu  oyuna gelmedi.

Öyle inan ıyo rum  ki, b u n d a n  sonra  da  gelmeyecektir.  Şunun  kesinlikle 

bilinm esini istiyoruz ki, te rö r ö rgütler in in ,  m add i ve m anevi dış destek ile 

lojistik destek  a lm adan  büyük  eylemler yapması çok kolay değildir. Bizim 

başım ıza musallat olan te rör ö rgü tü  dış destek almaktadır.

Bu desteğin bir  kısmı m aalesef b iz im  dostlarım ız  sayılan ülkelerden 

gelmektedir. Kuzey Irak’ta sağlanam ayan veya sağlanm ak is tenm eyen g ü 

venlik  o rtam ı,  terör ö rgü tüne  m add i  ve manevi uygun o r tam  sağlam akta 

dır. Kimileri te rö r ö rgü tünü  görm ezlik ten  gelmekten, kimileri de sem patik  

b akm ak tan  yanadır. Terörle m ücadelen in  bize faturası olabilir, am a  bugün

___  bizim  olan toprak ların  s ınırlarını ç izm ek için çok ağır bedeller ödedik, böy-

leşine ağır b ir  bedeli bize ödeyebilecek dünyada  başka bir  güç de yoktur.



Hesapları Tutmayacak

Herkes şunu  bilsin ki; Türkiye terörle m ücadele  ederken ka lkm m asm - 

dan da vazgeçmeyecektir. İkisini beraber yürütecektir.

Bu ikisinin yanına  şunu  da  eklem ek gerekir; Türkiye bir yandan  terörle 

m ücadele  ederken, öbü r ta raftan ka lk ınm a hamlesini devam  ettirirken, de 

m okrasisini ve özgürlük  alanını da geliştirmeye devam  edecektir.  Ç ünkü  biz 

A ta tü rk’ün  h ed ef  gösterdiği,  çağdaş, uygarlık düzeyinin  üzerine  çıkacağız.

Bizi bu  yolda, bu büyük  m ücadelede tökezlettirm ek isteyenlerin h e 

sap lan  tutmayacaktır. Şehitlerin h u zu ru n d a  saygıyla eğiliyoruz.

Bu kararlılığımızın Bilecik Üniversitesinden bü tün  dünyaya tekrar ilan 

edilmesini d oğ ru  bu luyorum . Yarın T B M M ’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

yurtd ışına  asker şevkiyle ilgili tezkerenin müzakeresi yapılacaktır. Öyle üm it 

ed iyorum  ki; TBM M , üzerine düşeni mutlaka layıkıyla yerine getirecektir.

Ç ünkü  bizim. H üküm ete ,  Türk Silahlı Kuvvetlerine, terörle mücadele 

eden  devletin tü m  birim lerine güvenim iz tamdır. TBM M  üyeliğine seçilip 

tarih  ve millet ö n ü n d e  vatanın bö lünm ez  bütün lüğüne . C um huriye tin  te 

mel niteliklerine bağlı kalma yem ini ettikten sonra , lafı oraya buraya geti

renlerle yarın yüz yüze geleceğiz, onları da  göreceğiz.

Terörle m ücadelede güvenlik  boyutu kuşkusuz ö nem  taşm aktadır. A n 

cak b u n u n  birde eğitim boyutu  o lduğunu  düşünüyorum . Ülkemizin he r  kö 

şesine eğitim bayrağını gö tü rm ek  zorundayız. Üniversitelerimiz bu konuda  

önem li işlev görmektedir.

Amacımız Daha İyi Yaşam Koşulları

Bu dönem de ,  ülkemizin her köşesinde, ilim in ışığıyla ülkemizi aydın 

la tan üniversitelerimizde başlayan A kadem ik yılın, ülkemize ve milletimize 

hayırlı  olmasını, başarı ve m utlu luk  getirmesini diliyorum. 2008-2009 A ka

d em ik  yılının başlangıcı dolayısıyla aranızda bu lunm ak tan ,  bu  heyecanı

nıza o rtak  o lm aktan  büyük  m utlu luk  d uyduğum u bir kez daha  belirtm ek 

istiyorum. Bunun, eğitim meşalesini da im a yükseklerde tu tm a  idealinden 

yansıyan u m u d u n  ve m utlu luğun  heyecanı o lduğuna  inanıyorum .

Bu um u t ve heyecanın, ülkem izin  çağdaşlaşma ve k a lk ınm a idealleriy

le bütünleşm esi ve 70 milyon vatandaşım ız için daha  iyi yaşam koşullarına 

dönüşm esi en büyük  amacımızdır. Eski bir Millî Eğitim Bakanı olarak, beni 

çok heyecanlandıran  bu duyguya o rtak  olmak, bu n u  eğitimci ve öğrenci 

kardeşlerimle paylaşm ak için, ülkemizin değişik köşelerindeki eğitim öğ 

retim  yılı açılışlarına katılıyorum, ö s m an l ı  İm p a ra to r lu ğ u n u n  ku ru lduğu  

bu kutlu  bölgede eğitim hizm eti veren Bilecik Üniversitesi’n in ,  ülkemize 

bü yük  h izm etlerde bu lunacağına yürekten inan ıyorum . H er karış toprağı 

tarih  ve kü ltü r  kokan bu bölge, bizleri şanlı m aziden  geleceğin büyük başa 

rılarına taşımalıdır.

Burada hayat bulan ve b ü tün  dünyaya yayılan öğreti, kü ltü rüm üzün ,

tarihim izin, m edeniyet anlayışımızın ve düşler im izin büyük lüğünün  ifa- ___

desidir. Burada vücut bulan bu engin düşünce, kabına sığmamış, çeşitli 49



"Osmonlı İmparatorluğu'nun kültürler ve m edeniyetlerle  kaynaşarak, insanlığa bü-

u  ~ ı, L t U -! A yük miraslar bırakmıştır.  Engin hoşgörü  duygusu, güçlü
kuiulduğu bu kutlu bolçede sosyal dayanışm a anlayışı, sevgi ve barış felsefesi, bizim

eğitim hizmeti V6ien Bilecik ta rih im izin  ve m edeniyetim izin  vazgeçilmez unsurları-

ÜnİVeiSİteSİ'nİn ülkemize Evrenselin, kahcı ve değişm ez olanın ilmini araştıran
. . .  . . . . .  j., j  1 , “A k ad em ia ’m n  ve Bilecik ünivers itesi’nin, buradaki bü-
buyuk hizmetlerde buluna- kültü rden  aldığı ilhamla, insanhk ve milleti- 

cağına yürekten inanıyorum. miz için yeni ufuklar ve yollar açacağına inanıyorum .

Her ktmş toprağı tarih ve Rekabet Dünyasında Biz de Varız

llältärkokanlxibälge,bizleri üniversitelerimizin gayretler,, gelifnıe azinrleri

şanlı maziden geleceğin bÜ- ve dünya  ile entegrasyon çabalarının önem ine  dikkat 

yük başarılarına taşımalıdır." çekm ek is tiyorum. Küresel dünyan ın  bir yarış ve reka
bet dünyası o lduğunu  biliyoruz. Bu yarış ve rekabet her 

a landa  ve ye ryüzünün  her  köşesinde yaşanıyor. Bu rekabetten istesek de 

geri duramayız. Hedeflerimize u laşm ak  için de bu yarışın gerektirdiği k o 

şulları sağlamalıyız. Bu yarışın o lmazsa olmaz unsuru ; iyi yetişmiş, farklı 

sektörlere yönelik becerileri olan, yabancı dili iyi kullanan, dünyayı tanıyan, 

farklı değerler ve kültürlere açık bireylerdir .

O  yüzden, gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmelerini is tiyoruz. O n 

ların  vizyoner, farklı mesleki alanlarda uzm anlaşm ış  ve dünyan ın  he r  ye

rinde iş yapabiliyor olm aların ı istiyoruz. Son dönem de,  edebiyatta, sanatta, 

sporda  ve diğer alanlarda ülke insanım ızın,  gençlerimizin elde ettiği başarı 

lardan  büyük  g u ru r  duyduk.

Ö n ü m ü z d e  Nobel Edebiyat Ö düllü  yazarımızdan, prestijli bir uluslar 

arası festivalde ödül almış yönetm enim ize  kadar başarıl ı ö rnek ler b u lu n u 

yor. Pek çok vatandaşımız, büyük  uluslar arası m arkalarda ve ku rum larda  

üst düzey yönetici o larak çalışıyorlar.

İş adam larım ız,  hari tada  yerini gösterm ekte  zorlanacağımız ülkelerde 

iş yapıyorlar.  Bunlar, im kan sağlandığında, gerekli şar tlar o luş tu ru lduğunda  

insan ım ız ın  başarabildiğinin en güzel örnekleridir . Sizlerin bu tü r  b aşa rı 

ları artıracağınıza yürekten  inanıyorum . Sizlerin d aha  iyisini başarm anız  

için, eğitim p lanlam alarında  ve kaynak a k ta r ım ında  eğitimi en üst sıralarda 

tutuyoruz. M odern  dünya  ile entegre eğitim program larıy la  ve evrensel ge

çerlilikte eğitim formasyonlarıyla yetişmenizi is tiyoruz.

Ö n ü n ü z d e  açılan yeni ufukları iyi değerlendirm enizi,  klasik a lışkan

lıklarımızın karanlık  koridor la r ında  kaybolm am anızı istiyoruz. Artık, geç

mişin hatalarını tekrar e tm ek  istemiyoruz. Kabul edem eyeceğim iz bir  şey 

varsa o da, gençlerimizin bu küresel rekabetten, uygarlık yarış ından geri 

kalmasıdır. Sizlere sunu lan  altyapı içerisinde kalk ınm a, ü re tim , çağdaşlaş

m a ve daha  iyi yaşam koşullarına odak lanm alar ın ı  is tiyoruz.

Farklılıklarımız Zenginliğimiz

Bir yüzyılı geride b ırakırken  heyecanla yeni bir  yüzyılı kucaklıyoruz.

___  Pek çok ilerlemeye şahit olan 20. yüzyılın ikinci yarısı, dem okras in in  ol-

5 0  gunlaştığı, çoğulculuk, katı lımcılık ve sivil top lum  k ü l tü rü n ü n  geliştiği bir



d ö n em  oldu. 20. yüzyıhn son dönem inde ,  bir an lam da  soğuk savaşm da 

sona  ermesiyle  dün y a n m  küçüldüğü, sm ırlarm  kalktığı, bilgi ve paylaşımın 

arttığı küresel dön e m e  girildi.

Buradaki öğrencilerimizin b irçoğunun  doğum  tarihi bu dönem e  ras t

lar. Sizlerin beklentileri, idealleri ve sosyal meselelere bakış açınız farklı 

olabilir. Bu farklılığın, büyük  bir  zenginlik o lduğuna  ve bize güç katacağı

na inanıyorum . 21. yüzyılın, temel dinam ikleri olarak, bilgi, üre tim  ve öz 

gürlük  kavramını sayabiliriz. Birbirimize engeller, kısıtlamalar koym adan, 

yaratıcılığa ve üretkenliğe teşvik etmeliyiz. Kişisel özelliklerimizi geliştir

m em ize  fırsatlar sağlamalıyız. Bu, dem okrasim iz in  ve siyasi k ü ltü rüm üzün  

gelişmesinin de anah tar  unsurla r ından  biridir.

Eksiklerimizi Tamamlamalıyız

Çağdaşlaşma ve kalk ınm a, yaklaşık 200 yıllık bir hedefimizdir. Geliş

miş Batı s tandart lar ına  ulaşm ak istiyoruz. Geçmişte o lduğu gibi bugün  de 

bunu  sağlayacak olan eğitim ve eğitim ku rum land ır .  U zm anlaşm a ve yoğun 

teknoloji kullan ım ın ın  arttığı bu dönem de,  eğitim sistemimize ve üniversi

te lerimize büyük görevler düşmektedir. Yapısal ve sistem sorun ları  yanında, 

güncel olan eksikliklerimizi de en kısa zam anda  tamamlamalıyız.

O rta  öğrenim deki,  özellikle, mesleki eğitimdeki eksiklerimizi ve ü n i 

versitelerimizdeki nitelikli akadem ik  personel açığım hızla kapatm am ız  

gerekmektedir. N üfusum uzun  yaklaşık yarısı 30 yaşın alt ında, fakat biz ara 

e leman, meslek e lemanı ihtiyacı çekiyoruz. Bu kabul edilebilir  bir  d u ru m  

değildir. Yanlışlarımızı ve eksiklerimizi görmeli ve hızla düzeltmeliyiz. Yük

sek öğrenim de, siyasi tartışm alar yerine nitelikli personel eksiğini konuş 

malıyız. Nasıl daha  iyi akadem ik  kadrolar oluşturabiliriz, b u n u n  yollarını 

aramalıyız.

Üniversitelerimiz evrensel an lam da bilgi üreten, rekabet gücüm üzü  

destekleyen, çalışma ve araştırmalarıyla top lum a ve ku ru m lara  ve sektör

lere yol gösteren bilim yuvaları olmalıdır . Üniversitelerimizin, kuru lduğu  

kentin  sınırlarına kapanm asına  izin vermemeliyiz. Aksine, evrensel b iri 

kimle, yerel d inam ikleri birleştiren, bunu  üre tim  ve kalk ınm aya d ö n ü ş tü 

ren k u rum lar  olmalıdır lar.

K alk ınm anın  yerelden başladığı,  yerel d inam ik lerin  harekete geçirile

rek gerçekleştiği, art ık  evrensel bir gerçektir. Bu anlam da, ülkem izde üni- 

versitesiz il kalm am ası büyük  bir fırsattır. Üniversitelerimiz, iş çevrelerimiz, 

kam u idarecilerimiz ve diğer so rum lu lar  bir araya gelerek, illerimiz  için en 

iyi ekonom i o r ta m ım  ve refah koşullarını o luşturmalıdırlar. Bu, en büyük 

görevimizdir, bun d an  kaçamayız .

Hedeflerimiz Var

Bugün, Avrupa’nın 6 ’ıncı, dünyan ın  17’inci büyük ekonom isine  sah i

biz. Bölgesinde ve dünyada  sözü din lenen, it ibar edilen bir ülkeyiz. Avrupa 

ile o lduğu gibi O r tadoğu  ve Kafkasya ile de iyi ilişkiler içerisindeyiz. AB ile 

üyelik müzakerelerini yürü tüyo ruz  ve b u n u n  büyük  bir  sinerji yarattığına 

inanıyorum . Bu gücü ve enerjiyi,  elbette ki ü lkemizin d in am izm inden  ve



potansiyelinden alıyoruz. Bu, gençliğimiz ve üniversitelerimiz için büyük 

bir fırsattır.

Ülkem izin elde ettiği bu küresel ve bölgesel fırsatlardan, gençlerimiz 

gerek eğitim, gerekse de bilgi paylaşımı olarak yararlanmalıdır. U nutm aya 

lım ki küresel dönem , nüfusun, bilginin ve serm ayenin  dolaşım  halinde o l 

duğu  bir dönem dir.  C um huriye tim izin  100. yılında, dünyan ın  en büyük  10 

ekonomisi a rasında yer a lm ak  istiyoruz. Bunun, Türkiye’nin  büyüklüğüne, 

gençliğine ve eğitimcilerine yakışan bir hedef  o lduğuna  inanıyorum .

K alkm m a ve çağdaşlaşma çabalarım ıza büyük güç katan üniversitele

rimiz, bu hedefe u laşm ada da  itici g ü cüm üz  olacaktır. Bugün sayıları 130’a 

ulaşan C um huriye t üniversitelerinin bu amaçla çalıştıklarına yürekten in a 

nıyorum . Üniversitelerimizin eksiklerini en kısa zam anda  tamamlayıp, bu 

am aca hız kazandırm aların ı sağlamalıyız.

Öğrencilere Öğütler

Büyük um utlarla  buralara  geldiniz. Umutlarınızı m uhafaza ediniz. Bu 

um utların ızın  ve idealleriniz in, sizi buraya gelmeye çalışan milyonlarca 

gencin önüne  geçirdiğini biliniz. Sizler en kıymetli hazinelerimizsiniz.

Kendinizi çağın niteliklerine göre yetiştirmenizi istiyoruz. D e m o k ra 

tik kültüre, katılımcılığa, uzlaşı, barış vc hoşgörüye yönelmenizi, enerji ve 

vizyonunuzla milletimize ve insanlığa katkı sunm anızı bekliyoruz. Sizden 

beklediğimiz meraklı ve keşifçi olmanız, yaratıcı duygularınızı kaybetme- 

menizdir. Sürekli gelişmeleri ve ülkenin gidişatını takip etmeli, toplumsal 

konulardaki duyarlılığınızı en üst düzeyde tutmalısınız. Her düşüncen in  

tartışılabileceğini,  ta r t ışm anın  o rtak  doğruları bu lm a sanatı o lduğunu  

unutm am alısın ız .

Tartışmayı Demokratik Bir Olgunlukla Yapmalısınız

Sizler kendinize sunulanla  yetinmemeli, daim a ileriye g itm ek için m ü 

cadele etmelisiniz. Çağının  önderle r inden , (cum huriyetim izin  kurucusu  

Gazi Mustafa Kemal A tatürk’ün de böyle bir gençlik istediğine inanıyorum . 

Ulu Ö n d e r ’in bize bıraktığı düşünce, daim a ileriye gitmektir. O, kalıplaşm a

yı değil, da im a gelişmeyi teşvik etmiştir.

(je lişm e ve ilerleme konusundak i her türlü gayretinizde ve çalışma

nızda Meclisimizin da im a yanınızda o lduğunu, sizlerin yaratıcı d ü şünce 

lerinize destek verdiğini biliniz. Milletimizin ilerleme, gelişme ve çağdaş

laşma heyecanının bir tecellisi olan Meclisimiz, bunu  da im a yüce bir görev 

bilmiştir , ( jenç lerim iz in  ö nünü  açm ak  ve toplumsal süreçlere ka tm ak  en 

temel am açlarım ızdan  olmuştu. Meclisimiz; Milletimizin daha  iyi yaşam 

koşullarına  kavuşması. C um huriye tim izin  temel hedeflerine u laşm am ız 

için çalışmaktadır.

Üniversitelerimizle , gençliğimizle, sivil top lum  örgütlerimizle kayna 

şarak b unu  çok daha  başarıl ı bir şekilde yapm ak  istiyoruz. K onuşm am a son 

verirken, sizlerle duygu ve düşüncü ler im i paylaşmak im kanı b u lduğum  için 

duyduğum  m utlu luğu tekrar belir tm ek is tiyorum.

-----  Um utlarınızın ,  hayallerinizin yo lculuğunda yo lunuzun  açık o lmasını

5 2  tem enni ediyorum .



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi /  Burdur
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Küresel Terörün Hedefi Belirsiz
Dünyayı saran küreselleşmeden

Sözlerimin başında C um a  gunu  Şem dınlıde  ve '  '  ^
bugün  de D iyarbakırda  şehit olan M ehm etçik lerin  etkilenmeyen bİr Ülke, blinun
ö n ü n d e  saygıyla eğiliyor, şehit lerimize Allah’tan rah- SOnUÇlarini hİSSetmeyen bit
met,  büyük milletimize başsağlığı diliyorum. Türki- fODİUmyoktUr. Bunun çokaçik
ye, küresel boyutu olan terörle 25 senedir mücadele  . . . .  .
ç j i y y r  bir göstergesi son günlerde dun-

Terör uzm anlar ın ın  da ifade ettiği gibi, terörle yapiyasalarindoyOŞOnmakta
mücadele  nizami ha rp  gibi değildir. D ünyanın  en iyi olan kÜreseldalgalanmalardır.
k orunduğu  iddia  edilen ABD’nin terörle mücadele- yaşanan ekonomİk türbülons- 
de neler yaptığını hep beraber görmekteyiz . Ancak, ,
11 Eylül sakl,r,s,na kadar, yani terörle yüz yüze ge- tan baŞta gelişmiş ekonomiler

lene kadar, ABD’nin küresel te rö rü  önemsediği de olmok ÜZeretÜm dÜnyO ekono-
söylenemez. Şu anda  Avrupalı bazı dostlarımızın  mİlehnİn derinden etkilendiğini 
Türkiye’deki bölücü teröre karşı takındıkları tavır, .. .. „
ABD’nin 11 Eylül öncesi takındığı tavır gibidir. ÇOtUyorUZ.

Küresel terör hangi kapıyı çalacak bunu kesti rm ek m ü m k ü n  değildir.

Bu nedenle, lu rk iy c ’deki bölücü terör olaylarına destek olan kanat geren, 

m addi destek sağlayan, en azından sempatiyle bakan gruplara,  toplumlara,  

devletlere  şunu ha tırla tm ak isteriz; böylesine davrandığın ız  terör ö rgü tüy 

le Türkiye bir  süre daha  uğraşm ak zorunda  kalabilir, ama terör ö rgü tünün  

Türkiye üzerinde oynam ak  istediği oyunların  hiçbirine izin vermez.

Çanakkale'de, Kurtuluş Savaş'ında Beraber Çarpıştık

Biz, Türkiye C um huriye ti  kuru lu rken  hep be raber  çalıştık. Ç anakkale’de 

beraber çarpıştık. Kurtuluş Savaşı’m beraber gerçekleştirdik. Hepimiz, “Çıl

gın Türkleriz”. Bu çılgın Türkler; Yanlıydı, Diyarbakırlıydı, Burdurluydu.

Bu çılgın Türkler yine var. D ünya  durdukça  da var olmaya devam  e d e 

cek. I'erör bizden ne istiyor. Toprak  mı almaya çalışıyor? Biz bu topraklar 

için büyük bedeller ödedik.

Böylesine ağır bir  bedeli bize ödeyebilecek dünyada  başka bir  güç de 

yoktur. Biz bu toprakları nasıl beraber  koruduysak, sonuna  kadar  da k o ru 

maya kararlı bir  milletiz. Z am an  zaman, bizim  içimizden de, pa r la m e n to 

dan da terör ö rgü tünü  cesaretlendir ic i sözler ç ıkması bu is tikameti kesin 

likle değiştirmez. Biraz sonra  tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

müzakelerine  başlanacak. İşte o rada  herkes eteğindeki taşları dökecek. G ö 

receğiz!

Kim Türkiye’deki bölücü te rör ö rgütüne  karşı, k im latlarm arasına bir 

şeyler s ıkışt ırmak suretiyle sempatiyle bakıyor? O n u  millet de görecek, ta 

rih de gö recek . .. ___
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"Ülkemizin Edirne'den Kars'a, ^BMM Kürsüsü Her Türlü Düşünceye Açık

Hatay'dan Sinop'a kadar dört Biz herkesi, herkesimi kucaklayan T B M M ’nin

bir yanında sayılan 130'u bulan kom pozisyonunu  zenginlik  sayan bir dü-
, , , şünceye sahibiz.

Üniversitelerimiz, bilimsel dü-
 ̂ I - 1 1  TB M M  kürsüsünü ,  h oşum uza  gitsin gitmesin

iunceye veam ştm ahraag ıriık  ^

vererek aydın kuşaklar yetiştiren mızı herkese kanıtlamış yönetimiz, bir ülkeyiz. Her-

eğİtİm kurumlan olarak, en keşten şu beklenir  ki; T B M M ’de milletvekili seçildik-

büyük gücümüz ve zenginliği-
mİzdİr." ^  yemin millet önünde ,  tarih önü n d e  edilmiş

bir  yemindir.

O  yem inde  milletvekilleri devletin ve milletin bö lünm ez  b ü tü n lü ğ ü 

ne, C um huriye tin  temel nite liklerine aykırı hareket e tm em e üzerine yemin 

etmiştir.

‘Böyle yemin edip, biz yine bir  şeyler yaparız’ dem eye k im senin  hakkı 

yoktur. Yapmaya kalkanları tarih de millet de affetmez, 'lurkiye’nin terörle 

mücadelede  zafiyet göstermesi m ü m k ü n  değildir.

Terörle m ücadeleden de ka lk ınm adan  da vazgeçemeyiz. Bu m ücadele 

de Türkiye’nin m addi kayıpları o lm uş tu r  ve belki daha  da olacaktır.

Biz yüzüncü  yıl v izyonum uzda  terörle mücadele için ayrılmış kaynak 

ta değişiklik yapamayız.

Türkiye, C um huriye tim izin  100. yıl ında dünyan ın  en büyük 10 ek o n o 

m isinden  biri olacaktır.

Hedefimiz b u d u n . .

Elde e tt iğ imiz rakamlara ,  temel parametrelere  baktığımız  zam an  bu 

hedet'ın hayal olmadığı açıktır. Biz bir  şeyden daha  vazgeçmeyeceğiz.

Dem okrasi ,  hak  ve özgürlükler alanımızın daha  da  genişleti lmesi ça 

basından da vazgeçmeyeceğiz.

Büyük Bir Geleceğe Yürüyoruz

Her yıl üniversitele rin  akadem ik  yılı açılışlarına katılmaya çal ışm ak 

tayım.

Geçen yıl 12 üniversitenin a kadem ik  yıl açılış töreninde , yarınımızın 

üm id i siz sevgili gençlerimizin ve öğre tim  üyelerimizin hi^yecanına o r tak  

oldum . Bu yıl da firsat buldukça  ünivers itelere  gidiyorum.

Pamukkale, Zongu ldak  Karaelmas, Bartın ve Bilecik üniversitele rin in  

açı lışlarına katı ld ım. Bugün de sizlerle birlikteyim. Ülkemizi aydınlık ya 

rınlara taşıyacak olan bu bil im yuvalarında gö rdüğüm  m anzara  beni hep 

heyecanlandırmaktadır.



Burada da aynı heyecanı yaşıyorum.. . Türkiye’nin Büyük Atatürk’ün 

hepimize gösterdiği çağdaş uygarhk düzeyine ulaşacağına, dünyan ın  en b ü 

yük 10 ekonom is inden  biri olacağına olan inancım  artar. Büyük bir gele

ceğe doğru  yü rüdüğüm üzü ,  bu rada  daha  güçlü  b içimde hissedebiliyorum.

Bizleri geleceğe hazırlayan M ehm et Akif Ersoy Üniversitesi gibi kurum la-  

r ım ızm  sayesinde Türkiye, seçtiği aydınlık yolda yürüm eye  kararlılıkla d e 

vam e tm ektedir  ve bun d a n  sonra  da devam edecektir.

Küresel Kriz

Adına bilgi çağı dediğimiz  bir  dönem i yaşıyoruz...  İletişim teknoloji

lerin in  baş d ö n d ü rü c ü  bir hızla geliştiği, her gün  yeni bilgilerin üretildiği,  

yepyeni tekniklerin ortaya çıktığı bir  çağda, dünya  giderek küçülmektedir.

İşte buna  küreselleşme d iyoruz ...  Dünyayı saran küreselleşmeden etk ilen 

meyen bir ülke, b u n u n  sonuçlarım  hissetmeyen bir  toplum yoktur.

Bunun çok açık bir göstergesi son günlerde dünya piyasalarında ya 

şanm akta  olan küresel dalgalanmalardır. Yaşanan ekonom ik  türbülanstan  

başta  gelişmiş ekonom iler  o lm ak  üzere tüm  dünya  ekonom iler in in  d e r in 

den  e tkilendiğin i görüyoruz. D ünya  piyasalarını sarsan bu  ekonom ik  kriz 

o r tam la rın ın  iyi değerlendirilmesi halinde, Türkiye gibi ka lk ınm a sürecin 

de olan top lum lar  için yeni fırsatlar sunabileceği kabul edilmektedir.

Ülke içerisinde yaşanan tart ışmalarla enerjimizi tüke tm ek  yerine, bir 

taraftan dünya  piyasalarını derinden  etkileyen küresel krize karşı gerek

li önlemleri almalı , diğer taraftan da bu o r tam ın  sunduğu  fırsatları en iyi 

şekilde değerlendirmeliyiz . Bu konuda  üniversitele rimiz in  sahip  oldukları 

bilgi birikimiyle  yapacakları  çalışmaların da ülkemizin bu kriz o rtam ların ı  

fırsata çevirebilmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim.

Küresel Yarış ve Türkiye

Küreselleşme, sadece ekonom ik  yönüyle  düşünülm esi gereken bir  olay 

değildir. Küreselleşme, aynı zam anda  çağdaşlık olarak da yorum lanabil-  

mektedir. Bu o lgunun  geris inde kalan bir  ülke, zam an ında  sanayi devrimi- 

n in  d inam izm in i kaçıranlar gibi, hep geride kalmaya m ahkum dur .  Küresel

leşmeyle birlikte bilgi teknoloji lerini kullanabilen, iyi eğit im almış, üretken 

ve nitelikli insanlar ın  ka lk ınm a sürecindeki rolleri artmıştır .

Bilgi top lum u  haline gelebilmek için, bilgi ve teknolojiyi üretebilecek 

düzeye çıkmak ve uluslararası a landa ad ından  söz ett irecek kon u m a  ulaş

m ak  büyük  önem  taşımaktadır . Feknoloji a lanındaki gelişmeleri yakından 

izleyen, eğitime ve bil ime önem  veren toplumlar, her zam an çağdaşlaşma 

yolunun öncüleri olmuştur. Üniversiteler; to p lum un  geleceğini şekil len

direrek, milletlerin  sağlam temeller üzerinde yükselmesine yardımcı olan 

ö n d e r  kuruluşlardır .

Nitekim ileri görüşlü lüğünü ve dehasını Millî M ücade len in  her safha

s ında gösteren Büyük Ö n d e r  Mustafa  Kemal Ata türk, ilerlemenin bil im de -----

olduğuna inancını şu veciz sözleriyle dile getirmiştir: “Cîözlerimizi kapayıp 55
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tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz .  M emleketimizi bir  çem ber içine 

alıp dünya  ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş, m edeni 

bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak 

ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan  alacağız ve her millet ferdi

nin  kafasına koyacağız. İl im ve fen için kayıt ve şart yoktur.”

Bu inançla  yola çıkan Büyük Ö nder,  eğitime her zam an önem  verm iş 

tir.

Şu çarpıcı rakamları sizinle paylaşmak istiyorum: - C um huriye t’in ilan 

edildiği 1923’te 4 bin 894 ilkokul varken, bu sayı bugün 35 bini geçmiştir.

- 72 o rtaöğre tim  k u ru m u  varken şimdi bu sayı 21 bine yükselmiştir.

- 1923’de Türkiye’nin  üniversitesi yoktu. Bir da rü lfünun  vardı ve 1933’deki 

üniversiteye çevrildi. 1 üniversiteden şimdi 130 üniversiteye ulaşıldı. - 

1923’de okullarım ızdaki öğrenci sayısı 250 bin civarındayken bugün  20 

milyonu geçmiştir.

- Ö ğre tm en  sayısı 15 bin iken bugün  750 bine ulaşmıştır. Bu rakam lar 

Büyük A tatürk’ün  kurduğu  C um huriye tim izin  eğitim alanındaki başarıs ı

nı da ortaya koymaktadır. İşte bu anlayışla bil imin  ış ığında yoluna devam 

eden Cum huriye tim iz,  b u gün  M ehm et Akif Krsoy Üniversitesi gibi çok sa 

yıda nitelikli eğit im k u ru m u n a  sahip  bir konum a ulaşmıştır.

Küresel Yarıştaki Gücümüz; Üniversitelerimiz

Ülkemizin Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a kadar  dört  bir yanında 

sayıları 130’u bulan ünivers itelerimiz, bilimsel düşünceye ve a raştırmalara  

ağırlık vererek aydın kuşaklar yetiş tiren eğitim  k u ru m la n  olarak, en büyük 

gücüm üz  ve zenginliğimizdir. Üniversitelerimiz, bilim ve teknolojinin ge 

liştiri lmesi, mil letimizin beklentilerinin karşılanması yönündeki h izm etle 

riyle, geleceğimizin ve çağdaşlaşma çabalarımızın en büyük  güvenceleridir.

Bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatın  geliştiri lmesine öncü lük  eden 

üniversiteler, aynı zam anda  top lum a yön gösterir, ülke sorun lar ına  çözüm  

üretir. Bizi bilgi çağının öncüsü  yapacak olan k u ru m lan n  başında ünivers i 

teler gelmektedir. Üniversiteler, k a m u n u n  ve özel sek tö rün  en büyük a raş 

tırma, inceleme, teknoloji  ve bilgi kaynağıdır. Bunu sağlayacak büyük  bir 

zihni değişime ihtiyacımız vardır. Üniversitelerimiz in  dünyadak i ünivers i 

telerle rekabet edecek düzeye ulaşması, aynı zam anda  ülkemizin de küresel 

rekabetteki gücünü  ve avantajını art ıracaktır.  Evrensel k u ru m la r  olan ü n i 

versiteler aynı zam anda  kuru lduk lar ı  illere ve bölgelere de önemli katkılar

da bulunurlar.

İllerimizin kalk ınm asın ı hız landıran  bu bilim ocakları,  bulundukları  

bölgeye bir  k imlik  kazand ırm akta  ve halkın m era lin i  ciddi düzeyde y ü k 

seltmektedir ler.

Bilim, eğitim ve öğreti ıt ıin yanında  kültür, sanat,  spor da bu ünivers i 

telerle ü lkenin her köşesine götürülmektedir .



M ehm et Akif Ersoy Üniversitesi’nin de B urdur ilimize çok şey kattı- 

ğm a şahit  oluyoruz. Genç bir  ünivers ite olan bu  bilim yuvasm da atılan to 

hum la rın  giderek bir  eğit im  çınarına dönüşeceğine ve B urdur’a daha  nice 

katkılarda bulunacağına inanıyorum .

Mehmet Akif Ersoy ve Halil İnalcık

Bu değerli bil im  yuvasına adın ı veren Millî şairimiz M ehm et Akif 

Ersoy’u da rahm et ve m inne t  ile an ıyorum . ‘Gazi Meclisimiz’de B urdur mil 

letvekili olarak da görev yapan M ehm et Akif, hayatı.  Millî M ücadelemize 

katkıları  ve başta  İstiklal Marşımız o lm ak  üzere eşsiz eserleriyle millet im i

zin gönlünde  taht kurm uştur.  Üniversitemiz in , O ’nu n  aziz hatırasını yaşa 

tacağı ve nice M ehm et  Akitler yetiştireceği inancındayım.

Siz M ehm et Akif gibi büyük  şahsiyetleri yetiştiren büyük  bir  milletin 

mensuplarısınız.  Yokluklar içeris inde var edilen bir  milletin özgürlüğünün  

gür sesi olan M ehm et Akif Ersoy gibi gönül insanlarını ö rnek  alın. Des 

tansı bir  mücadele sonunda  kuru lan  lurkiye C um huriye ti ,  sizlere a rm ağan 

edilmiştir. Bu değerli em aneti yaşatmak ve sonsuza kadar korum ak ,  gele

cek kuşaklara en iyi şekilde akta rm ak,  başta gelen görev ve sorum lu luğu- 

nuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetim inde  söz sahibi olacak ve Türkiye 

C um huriye t i ’ni om uzların ızda  yükselteceksiniz. Ülkemizi,  Büyük Ö n d e r  

Mustafa  Kemal A tatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine sizler taşı

yacaksınız. Sizlere güveniyoruz.. .

Yarınımızın bugünden  daha  iyi olacağından kuşku duym uyorum . 

Bunu sizler başaracaksın ız . Bu anlamlı törende bugün  mutlu  bir  olayı da 

yaşayacağız. Dünyaca  ünlü ta rihçim iz  P ro f  Dr. Halil İnalc ık’a fahri doktora  

verilecek. Tarihin  tozlu raflarındaki olayları gün  ışığına çıkartan ve binlerce 

öğrenci yetiş tiren Sayın Hocamıza, Meclisimiz de bu yıl O n u r  Ö dü lü  ver

mişti.

Hocamızın  öd ü lü n ü  30 Tem m uz  ta r ih inde  T B M M ’de düzen lenen  bir 

tö ren  ile takdim  etmiş tik. D em okrasim izin  kalbi Yüce Meclisimiz, milletine 

ve insanlığa hizm et edenleri da im a desteklemiştir.  Ben değerli hocam ızı bir 

kez daha  tebrik  ediyorum . O na  sağlıklı uzun ö m ü r  dil iyorum.
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Terörle Mücadele Zorlukları Barındırır

"Dünyada hiçbir ülke yok- , ' ‘f  >"■■■
. '  sevk edene ard a rda gelen terör olaylarnn yaşadı.

tur kİ, batlillûrlû SÛVQŞÛÎ(]k Çol^ büyük bir m uhtem el terör gir işimini de po-

batlll olmak için uğrcişmomiştir. Usimizin başanh  gayreti sayesinde İstanbulda or-

Atatürk'ün önderliğinde Türkiye yıkmadan yok e tm e im kam  bulduk. Son terör
, r , olaylarında 17 askerimiz, 5 ’te polisimizi kaybettik.

Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşım olduğum uz  şeh.t  say.s. lo  

batllllarlayaparken, yine hedef bini geçti. Hepsini saygıyla, m innetle  şükranla  anı- 

olarak çağdaş uygarlık düze- yorum . Allah’tan hepsine rahm et diliyorum. Terör 
.......................  ̂ j  , küreselleşmeyle  birl ikte  dünyan ın  karşı karşıya bu-

yınınuzennuiaretederken, snemiı fcbkcierdcn bin durLimuni, gö-

Avrupa'yı, modern dünyayı zükmektedir. özel l ik le  l l  Kylül saldırıs ından sonra

göstermiştir." ‘•^aha çok insanlığın g ü ndem ine  gelip o tu ran  terör,

Türkiye’mizde 1984’ten bu yana bölücü terör k im li 

ğiyle çok can yakmaktadır.  Terör hedefine ulaşamadığına göre, 'Türkiye bu 

m ücadelede başarılıdır.

A ncak terörle mücadele  bilinen, okunan ,  yazılan yaşanan n izami bir 

orduyla mücadele olmadığı için kendi içinde zorlukları barındırm aktadır .  

Terörün ve teröristin  ö n ü n d e  yasal, ahlaki hiçbir engel yoktur. Am a terörle 

mücadelede, belli h u kuk  kurallarına  riayet e tm ek zorun lu luğu  vardır. Te

rörle m ücadelede Türkiye, uluslararası ve kendi h u k ukunda n  doğan hak la 

rım  sonuna  kadar kullanırken, bu temel prensipten de vazgeçmemelidir .

Şunu ifade etmeliyim ki; AB yolunda  Türkiye’nin kendi iç huku k u n d a  

yapmış o lduğu değişiklikleri terörle m ücadelede bir  zafiyet olarak ortaya 

koyarsak bu yanlış olur. Terörle m ücadelede bir takım  eksiklikler varsa, b u 

n u n  giderilmesi başka bir  şeydir, am a çık tığımız AB yolunda, ‘m ad e m  ki, 

AB yolu bizim  terör mücadelemizi engelliyor bun d a n  vazgeçelim’ dem ek  

başka bir  şeydir.

Bunu, hepim izin  çok iyi ayırt etmesi lazımdır.

Türkiye'nin Hedefi AB Standardını Yakalamak

Ve bilmek lazım ki, AB vizyonu çok büyük  bir  C um huriye t  ve m o 

dern leşm e projesidir.  Bu proje  sonunda  Türkiye AB üyesi ülkeler s tan d a r 

dını yakalarsa, AB üyesi o lm ak  da şart değildir. D ünyada  hiçbir ülke yoktur 

ki; batllllarla savaşarak batılı o lm ak  için uğraşmıştır .  A tatürk’ün önder l iğ in 

de Türkiye C um huriye ti  Kurtu luş SavaşTm batllllarla yaparken, yine hedef

----- olarak çağdaş uygarlık  düzeyin in  üzerini işaret ederken, Avrupa’yı, m od e rn

dünyayı göstermiştir.  O  nedenle, bence bir kavram karışıklığına yer ver-



meden,  bir taraftan Türkiye terörle m ücadelenin  gereği neyse onu  eksiksiz 

yerine getirmeye çahşuken ,  ka lkm m a hareketin i sürdürm eli,  demokrasisini 

korumalı ve dem okra tik  alanmı im kan olduğu ölçüde daha  da genişletm e

lidir.

Türkiye'yi Bu Ülke Vatandaşları Kurdu

Iaz,n, ki, ierörle a , İyi möcacick- S u  Üniversitemizi 1992y ıM d
dem okra t ik  o r ta m d a  olur. Her şey açıktın Her şey ^
milletin gözünün  önündedir.  O nedenle  bana göre Soyifl CumhurbOŞkanimiZin
terörle m ücadelede Türkiye’nin bir  zafiyeti varmış Boşbokon beilİmde MillîEğİtİm
gibi yanlış algılamalara neden olacak söz ve dav- Bakoni Oİduğum dönemde ÜÇtlk. 
ranışlardan hepimiz kaçınmalıyız. Bugünkü lü rk  . „
vatanı, bugün I ıırk vatanı üzerinde yaşayanlar tara- Arüdüil 16yilçeçmesine ÎOğmeil
fından kurulm uştur .  ÇanakkaleUe 250 bin. Kurtuluş İlk OÇIİIŞ ÇÜnÜn dÜn ÇİbİhOtliliyO- 
Savaşı’nda bin lerce şehit verdik, o cephede savaşan- Isparta'ylo birlikte21 yenİ
1ar bugünkü  Türk topraklarını bize yurt olarak bira- . . .  ,  , t- ı ■ u
kanlar vatan haii„c 80, irenler nordîydi; mıversıte2 tanedeM ıyede

Çanakkale'de ölen 250 b,n insan,n nerel, oklu- «kki!yOkeilteknolojienStitiiSÜ

ğ unu  bilen var mı? Her evden, her ilden, her bölge- kurmUŞtuk. Bu ÜnİVerSİteler O 
den insan o rada düşm anla  kucak kucağa mücadele  günden bugÜneÇOkcİddİŞekilde 
etti. Şu “Çılgın Türkler”; Diyarbakırlı ,  Samsunlu, npli^imktir"
Rizeli, Ispartalı, Antalyalı değil miydi? O nlar  Kur

tuluş Savaşı mücadelesini gönül gönüle , kucak kucağa savaşarak bize kazan 

d ırm adılar  mı? Biz bu toprakları vatan yapm ak için çok ağır bedel ödedik .

Herkes bilmeli ve unu tm am alı  ki, bu  dünyada  böyle bir  bedeli bize ödetecek 

başka bir  ülke yoktur.

Kimse Türkiye'yi Bölemez

Terörün hedefinde Türkiye’yi bölmek varsa, bu hesaplar boşunadır.

Türk milleti bu  oyuna  gelmez...

Ç ünkü  biz etle t ırnak  gibiyiz, biz kardeşiz.

Kıvancı da, tasayı da beraber yaşamışız. Büyük Türkiye’yi daha  büyük 

hedeflere va rd ırm ak  için çalışmak lazım. Terörle m ücadelenin  gerekleri 

neyse, sonuna  kadar  yapılacak, askerimiz, polisimiz üzerine düşen  görevi 

eksiksiz yerine getirecektir.

İhtiyacımız Olan Eğitim

Terörle m ücadelede elbette bir  takım  siyasi, sosyal, ekonom ik  gerek

lilikler var.

Am a aynı zam anda  eğitime de ihtiyacımız vardır. Eğitime terörle m ü 

cadele  an lam ında  bizim daha  çok önem  verm em iz  lazımdır.

Eğitimi her kadem ede  iyileştiri lmemiz lazımdır.

Kuşku yok ki; ünivers iteler de bu kadem elerin  başm da  gelmektedir. ___

İlk 500 arasına iki, üç ck'ğil, ilk 50 arasına sokabilecek çok ileri gitmiş üni- 59
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versiteler ya ra tm am ız  lazım. Bunu sağlamada hepimize büyük görevler 

düşmektedir.  A m a geld iğ imiz noktayı da  küçüm sem em iz  lazım .. .  Ben her 

yıl o lduğu gibi bu  yılda üniversitele rin  akadem ik  yıl açılışlarına e limden 

geldiğince katılıyorum. Gerçi m ezun  o lduğum  üniversitenin sayın rektörü  

bizi biraz incitecek beyanlarla üniversiteye davet e tm edi am a varsın  olsun. 

Ben şim diye kadar Denizli Pamukkale  Üniversitesi’ne  gittim.

Bilecik’e, B urdur’a, Bartın’a, Zongu ldak  Karaelmas’a gittim. Bugün 

buradayım. C u m a  günü  Malatya’da olacağım. Gelecek hafta  da  bir  iki ü n i 

versiteye d aha  gideceğim . Am acım  bu bil im  yuvalarındaki havayı teneffüs 

etmek, değerli öğretim  üyesi arkadaşlarımızla dertleşmek, konuşm ak,  genç 

lerimizin heyecanını yaşamaya çalışmaktır . Geleceğe d ö n ü k  açılımların o r 

taya konu lduğu  akadem ik  yıl açılışları ben im  için önem  taşımaktadır .

Sonuçta  hepim iz aynı amaçlar için çalışıyor, gençlerimizin çağın ge 

reklerine göre  en iyi şekilde yetişmelerin i,  üniversitelerimizin s tandar t la 

r ın ın  yükselt ilmesini, im kan ların ın  artır ılmasını ve toplum  yararına daha  

çok h izm et yapm alar ın ın  sağlamayı amaçlıyoruz. Üniversitelerimizin so 

runları yok mu?

Eski bir  Millî Eğitim Bakanı olarak bana  göre çok var. Ü niversite ler imi

zin gelişmesinin önündek i  varsa yasal ya da  ekonom ik  engelleri Türkiye’nin 

elverdiği şartları da dikkate ala rak g iderm eye çalışmalı, o tu rup  konuşarak  

o rtak  çareler bulmalıyız.

1992'den 2008'e Süleyman Demire! Üniversitesi

Ü lkemizin genç eğit im  k u ru m la rm d an  olan Süleyman Demirel Ü n i 

versitesi de, yükseköğretim  k u ru m la n  arasında seçkin bir  yer tu tm akta ,  

başarılı  çalışmalar yapmaktadır.  Süleyman Demirel Ünivers itesi’nin bu  a n 

lamlı törenine katı lmayı özellikle arzu ettim. Ç ünkü  ülkemize birçok a lan 

da bürokratl ığ ı,  Başbakanlığı ve C um hurbaşkan lığ ı  dönem le r inde  önem li 

h izmetlerde bu lunm uş  olan Sayın C u m hurbaşkan ım ız ın  adın ı taşıyan bu 

üniversite de  b u lu n m a k  ben im  için heyecan vericidir... Bu Ünivers itemizi 

1992 yıl ında Sayın C u m hurbaşkan ım ız ın  Başbakan ben im de  Millî Eğitim 

Bakanı o lduğum  d ö n em d e  açtık.

A radan  16 yıl geçm esine rağm en ilk açılış g ü n ü n  d ü n  gibi hatırlıyo

rum . İsparta ’yla birlikte 22 yeni ünivers ite 2 tane de Türkiye’de ilk kez y ü k 

sek teknoloji  ensti tüsü kurm uştuk.

Bu üniversiteler o g ünden  bugüne  çok ciddi şekilde gelişmiştir. O d ö 

nem  ünivers ite açm an ın  yanı sıra başka önem li bir yenilik  daha  yaptık.

İkili öğretimi o dö n e m d e  başlattık. İstedik ki, yükseköğretim deki kay

naklarımızı daha  etkinlik ve verimli kullanalım. İstedik ki; yüksek öğ ren i 

me g itm ek isteyen gençler imiz için kapasitemizi daha  da artıralım.

Bana göre ikili öğre tim  geliştirilerek daha  fazla gencimize ünivers ite 

o kum a  im kanı su n m a k  m üm kündür .  G ö rd ü ğ ü m ü z  fotoğraf şudur: 1992 

yıl ında ku rd u ğ u m u z  22 üniversite, 2 yüksek teknoloji  ensti tüsünde  şu anda  

470 bin gencimiz eğ itim öğretim  görmektedir.



Bu şu dem ektir;  yüksek öğre tim de okuyan he r  beş gencim izden bir  ta 

nesi o d ö n em  açılan üniversitelerde okumaktadır .  Bu sayıya bu  ünivers iteler 

d ışm daki ikili öğre tim de okuyan gençlerimiz dahil değildir. Yine o d ö n e m 

de bu üniversitelerle birlikte 84 tane  de yeni fakülte kurm uştuk.

Bu fakültelerin önem li bir  bö lüm ü  üniversitelerinin yan lar ında  b u lu 

nan  illerde kurulm uştur .  O nla r ın  hepsi şimdi üniversite oldu.

Bunlardan biri olan B urdu r’da  biz Süleyman Demirel Ünivers itesi’ne 

bağlı bir  eğit im  fakülte kurm uştuk .  B urdur  Üniversitesi bu  eğitim fakül

tesinin  çekirdekliğinde şimdi 15 bin öğrenciyi okutabilir bir  büyüklüğü 

erişmiştir . Onları  da  katt ığ ımız zam an  şuada  üniversitede öğren im  gören 

her  dö rt  gencim izden bir  tanesi 1992 yıl ında a lm an kararlar sonucu  yüksek 

öğretin  im kan ına  kavuşmuştur.  Ü lkemizin dö rt  bir  yan ında  yükselen bu 

üniversiteler, hayatım  boyunca en büyük  övünç ve g u ru r  kaynağım  o lm uş 

tur. Süleyman Demirel Üniversitesi,  ku ru lduğu  1992 yıl ında sahip  olduğu

12 fakülte, 4 ensti tü  ve 4 yüksekokuluyla yeni ku ru lan  ünivers iteler arasında 

en büyük  kapasiteye sahip  olanlardan biridir.

Giderek büyüyen ve bünyesinden bir de üniversite ç ıkaran bu  eğitim 

çınarı , ulaştığı 50 bine yakın  öğrenci sayısıyla ülkemizin en büyük  üniver

siteleri arasında yer almaktadır . Süleyman Demirel Ünivers itesi’n in  geçen 

16 yılda geldiği noktayı gururla  karşıl ıyorum. Ç ok  sayıda çalışmayı başa 

rıyla gerçekleştiren bu  bil im yuvamız, az sayıda üniversitenin başarabildiği 

önem li bir  projeye de imza atmıştır. Kurulan ‘Göller Bölgesi Teknokenti’ ile 

üniversiteyi sanayinin lokomotifi haline getirmiştir . Bu Teknokent sayesin 

de, İsparta  ilim izde sanayicilerle üniversitenin işbirliği başarıl ı b ir  şekilde 

sağlanmıştır .

Böylece sanayinin aradığı nitelikli eleman, bilgi ve teknoloji  ihtiyacı 

bu  şekilde başarıyla karşılanırken, güller diyarı  İsparta ’n ın  ka lkm m asm a da 

önem li katkılarda bu lunulm uştur.  Teknokentin  tüm  üniversitele rimize ve 

illerimize ö rnek  olmasını dil iyorum.

Kendimizi Daha Fazla Geliştirmeliyiz

Büyük A ta türk’ün  hedef  gösterdiğ i çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma 

yolunda  en büyük  güc üm üz  ünivers itelerimizdir.

Bugün sayıları 130’u geçen vakıf ve devlet üniversitele rimiz le  gu ru r  

duyuyoruz.

Toplumsal değişim ve d ö n ü ş ü m ü n  itici gücü olan üniversiteler, ü lke 

n in  ihtiyaç duyduğu  nitelikli insan gücünün  yetiştirilmesinde, bilgi üre ti l 

m esinde  ve insanlığın yararına sunu lm asında  ö ncü  kurum lard ır .  Yükseköğ

retim kurum lar ım ızm , bilimsel çalışmaları  ve araştırmalarıyla top lum a  yol 

göstermesi, bil im insanı ve aydın  kuşaklar yetiştirerek dünya  üniversitele 

riyle rekabet eder d u ru m a  gelmesi büyük  önem  taşımaktadır .

Küreselleşmeyle birlikte bilgi teknoloji lerini kullanabilen, iyi eğit im 

almış, üretken ve nitelikli insanları yetiştiren üniversitelerimizin ka lkm m a 

sürecindeki rolleri artmıştır.  Üniversiteler, k a m u n u n  ve özel sektörün en 61



büyük  araştırma, inceleme, teknoloji ve bilgi kaynağıdır.  B undan yararlan 

mayı sağlayacak büyük  bir  zihni değişime ihtiyacımız vardır. Ünivers itele 

rin bu g ü c ünden  yararlanabilen toplumlar, küresel rekabetin  aktö rü  haline 

gelmişlerdir.  Ünivers itelerimizin  dünyadak i üniversitelerle rekabet edecek 

düzeye ulaşması,  aynı zam anda  ülkemizin de küresel rekabetteki g ücünü  ve 

avantajını artıracaktır.  Bu nedenle  üniversitelerimizden beklentilerimiz çok 

büyüktür. Sağlıktan ekonomiye, spordan sanata kadar  her a landa u tkum uzu  

açacak, yol gösterecek ku ru m la r  ünivers itelerimizdir. Bütün dünya krit ik  

bir  d ö n em d en  geçiyor. A BDde başlayan ve tüm  dünya  ekonom ilerin i  d e r in 

den etkileyen ekonom ik  kriz, etkisini g iderek artırmaktadır .

Dünya piyasalarını sarsan bu ekonom ik  kriz o r tam ların ın  iyi değer 

lendirilmesi halinde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar 

sunabileceği göz ardı edilmemelidir . Ülke içerisinde yaşanan gün lük  ve k ı 

sır tartışmalarla zam an kaybetm ek yerine, bir taraftan dünya  piyasalarını 

der inden  etkileyen küresel krize karşı gerekli önlemleri almalı, diğer ta 

raftan da bu o rtam ın  sunduğu  fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz . 

Bu konuda  üniversitelerimizin sahip  oldukları bilgi birikimiyle  yapacakları  

çalışmaların da ülkemizin bu kriz o r tam ların ı  fırsata çevirebilmesine yar

dımcı olacağı kanaatindeyim.

Üniversite Gençliğinden Beklentiler

Üniversite gençliği, çağdaş kimliğiyle tüm  top lum a örnek  olmalıdır. 

Çağdaş insan, demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş,  hukuka  say

gılı, yeniliklere açık, sürekli öğrenm eye istekli, eleştirel düşünceye sahip, 

sorun çözm e yeteneği yüksek insandır.  Sizler, A tatürk sevdalısı ve onun  en 

büyük eserim diye övündüğü  cum huriye tin  temel niteliklerine bağlı, va 

tansever, insan hak ve özgürlüklerine  saygılı, so rum lu luk  bilinci gelişmiş, 

kişilikli bireyler olarak geleceğimizin güvencesisiniz.

Üniversiteli o lm anın  ayrıcalıklarından yararlanarak, sizlere sunulan  

imkanları iyi değerlendirmeli,  bilgi to p lu m u n u n  etkin üyeleri olabilmek 

için kendiniz i her  a landa yetiştirmelisiniz . Karşılaştığınız güçlükler ne o lu r 

sa olsun, yılm adan çalışmalı,  ülkenize ve insanlığa h izm et etmelisiniz. Biz

ler, sizlerin en iyi imkânlarla  yetişmeniz için yoğun çaba gösteriyoruz.

Eğitim sürecinde ve daha  sonrasında  karş ılaşacağınız sorun lar ın  b i 

lincindeyiz. İşsizlik, ekonom ik  yetersizlik, eğitimde karşılaşılan güçlükler 

gibi so run lar ın  yarınlara taşınmam ası,  um utla rın ız ın  sürekli  olabilmesi için 

gayret içerisindeyiz. Geleceğe ve ülkenize inancınızı,  kendinize  güveninizi 

sü rdürm eniz i  istiyoruz. Sizler de ülkenize, şanlı geçmişin ize ve zenginlikle

rimize güvenin. Ve en önemlisi hayal kurun . . .S iz i  büyük  başarılara hayal

leriniz  taşıyacaktır.
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Arel Üniversitesi /  İstanbul

(11.10.2008)

Terörün Hedefi Morallerimizi Bozmak

(îeçen hafta Hakkari Şemdinli  ve Diyarbakır’da TÜikİye, bİiyondan tefÖfle
yaşadığımız terör olayları hepimizi derinden  üz- mİİCOdekSİnİyoğun ŞCkİldeSÜf-
müştür. Bu alçak sald ırılar karşısında m orallerin  dÜİÜrken, ÖbÜryandan kalkmma
bozulm am ası m ü m k ü n  değil. A m a zaten te rö rün  ■ ı • •
hedefinin de millet olarak m oralim izi bozm ak  ol- homlesmden VÜZgeçmeyecektlf.
d uğunu  aklımızdan ç ıka rm am am ız  lazım. Kendi TÜrkİye, demokiaSİ V6 insan hak- 
kendim ize haksızlık da yapm am am ız  lazım. Kendi alanmdoki İyileştirmelerini de 
kendim ize paniğe kap ılm am am ız  lazım. .. ... ı^- t  ■■ , ,

 ̂ ^  sürdürecektir. Terörle mücadele
Kendimizi çok tazla suçlam am am ız  lazım, dekaikmmadaoncakdemokrosi

Açık toplum  olm anın ,  dem okra t ik  bir  ülke o lm anın  • j  / «
gereği ve so rum lu luğu  olarak kuşku yok ki birbiri- ¡ÇerİSİnde OM, OÇlk rejimde OİUt. 
mizi e leştirmemiz lazım.

Yanlışlarımızı, eksikliklerimizi mutlaka ortaya koym am ız lazım. A n 

cak, bunu  yaparken kendimizi y u m ru k lam am a m ız  lazım. Bunu yaptığımız 

takdirde te rörün  etkisini, te rö rün  varm ak  istediği hedefleri o r tadan  kald ır 

mış oluruz, lu rk iye ,  1984’ten bu yana terörle m ücadele  etmektedir . Türkiye, 

terörle, bölücü terörle her noktada  mücadele  vermeye çalışıyor. Bir taraftan 

güvenlik boyutuyla uğraşıyor.

Bir taraftan da te rörün  ve terör ö rgü tünün  is tismar ettiği b irtak ım  ko 

nuları  o r tadan  ka ld ırm ak  için devlet bü tün  kurumlarıyla ,  hüküm etle r  ve 

parlam ento  çabalıyor. Eğer terör başka ülkelerden destek almasaydı,  himaye 

görmeseydi bu kadar  büyük olayları gerçekleştirebilmesi m ü m k ü n  değildir.

Türkiye’deki bölücü terör, başka ülkelerin himayesinde, desteğinde ve k im i

lerin in  de lojistik yardımıyla terör eylemlerin i sürdürmektedir .

Bu Vatan İçin Bedel Ödedik

Terörün hedefinde  bölücülük varsa buna  Türk milleti izin vermez. Bu 

vatana “va tanım ” diyenlerin  Çanakkale’de 150 bin şehidi bulunm aktadır .

Biz bu toprakları vatan yaparken çok ağır bedeller ödedik . Bu toprakları 

vatan yaparken çok ağır bedel ödeyen  Türk milleti,  doğulusu, batilisi kuzey

lisi, güneylisi, bu vatanı b ö ldü rm ez . . .

Bu vatan üzerinde o ynanm ak  istenen oyunlara  da gelmez, gelmeye

cektir. Bizim morallerimizi bozm am am ız ,  Türkiye’nin  geleceğinden ümitli 

olmaya devam e tm em iz  gerekmektedir. Türkiye, bir  yandan terörle m ü c a 

delesini yoğun şekilde sü rdü rü rken ,  öbü r yandan  ka lkm m a ham lesinden 

vazgeçmeyecektir.  'Türkiye, dem okrasi  ve insan hakları a lanındaki iyileştir

melerini de sürdürecektir. 63



"Aydınlığa Rehber, Eğitimde m ücadele  de k a lkm m a da ancak d e m o k 
rasi içeris inde olur, açık re jim de olur. Demokrasiyi 

Lider olmak amacıyla çeçen yıl geliştirebildiğimiz ölçüde terörle olan m ücadelem iz 

eğitim hayatına başlayan AREL o o randa  kuvvet kazamr.

üniversitesi nin kısa zamanda Kimi iddia la r var ki; ‘D em okrasi  iç inde terörle

gösterdiği başarı, yeni kurulan mücadele  yapılamaz.’

üniversitelerimizin geleceği ko- Hayır, tam  tersine, demokrasisi olmayan ülke-

nUSUnda bizlere ümit ve heyecan *erin terörle m ücadeles inde sonuç  almaları m ü m k ü n  

rm kt d " değ ild ir . .. Türkiye’de son 24 yıldır  süren te rör h e d e 
fine varamamışsa ,  bu bizim dem okrasim iz in  her ge 

çen gün da ha  da güçlenm esine bağlıdır.  Ü lkemizin önü n d e  çağdaş uygarlık  

düzeyi hedefi var. Buna u laşm ak için yoğun çaba sar f  ediyoruz.

Ülke Olarak İdeallerimiz Var

Şu anda  Avrupa’nın  6’mcı, dünyan ın  17’inci ekonomisi d u ru m u n d a  

olan Ülkemiz, özellikle son yıllardaki is tikrardan yararlanarak  kendisine 

çok daha  büyük  hedefler koymuştur.  “2023 yıl ında dünyan ın  en büyük  10. 

ekonom is inden  biri olacağız” iddiasıyla ortaya çıkan Türkiye’nin  enerjisini 

boşa tüke tm ek  için yürü tü len  oyunları millet olarak sağduyuyla  boşa ç ıka 

racağız.

Kuşkusuz terörle m ücadelen in  güvenlik, sosyal ve ekonom ik  boyu tla 

rın ın  yanı sıra en etkili yollarından biri de eğit imdir .

Burada güzel bir  örneğin i g ö rdüğüm üz  ve ülkemizin her ilinde y ü k 

selen ünivers itelerimiz; he m  kalkm m a heyecanımızı a r t ırm akta  hem  de 

te röre  karşı m ücadelem izde  bizlere güç vermektedir. Ülkemizde sayıları 

130’u bulan  k am u  ve vakıf  üniversiteleri, geleceğimizi şekil lendirerek m il 

le timizin  sağlam temeller üzer inde  yükselm esine yardımcı olmaktadır. H er 

yıl üniversitelerin akadem ik  yılı açılışlarına katı lmaya özen gösteriyor, siz 

sevgili gençlerimizin ve öğre tim  üyelerimizin heyecanına ortak  oluyorum . 

Pamukkale,  Zongu ldak  Karaelmas, Bartın, Bilecik ve B urdur  M ehm et Akif 

Ersoy üniversitelerinin a rd ından  bugün  de sizlerle birl ikteyim.

Türkiye yeni açı lan k am u  ve vakıf  üniversiteleriyle  Aziz A tatürk’ün  

göstermiş o lduğu çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşma yo lunda  em in  a d ım 

larla ilerlemektedir.

Nitelikli İnsan Gücü Açığı Kapatılmalı

Aydınlığa Rehber,  Eğitimde Lider o lm ak  amacıyla geçen yıl eğit im 

hayatına başlayan AREL Ünivers itesi’n in  kısa zam anda  gösterdiği başarı,  

yeni ku ru lan  üniversitelerimizin geleceği k o nusunda  bizlere üm it  ve heye 

can vermektedir. Uzun bir  eğitim deneyim i ve ciddi bir  hazırlık dö nem in in  

a rd ından  kuru lan  AREL Üniversitesi, eğitime gönül vermiş bir  insanın h a 

yalinin nasıl gerçeğe dönü ş tü ğ ü n ü n  de en güzel örneğidir .

-----  Nitelikli akadem isyen kadrosu, çağdaş fiziki m ekanları  ve öğrencile-

riyle vakıf  üniversiteleri  içeris inde seçkin bir  yer ed inen AREL Üniversitesi



ülkemizin aydmiık geleceğe ulaşması yolunda atılan anlamlı bir  adımdır. 

Eğitim hayatının henüz  başında olan bu güzide bil im yuvasın ın bilgi çağı

nın gerektirdiği evrensel değerlerle donatılmış,  a lanlar ında başarılı,  reka

bete  açık, ülkemizin meselelerine duyarlı insanlar yetiştireceğine yürekten 

inanıyorum . Yaşadığımız çağda sanayi yeteneğini geliştiremeyen, bilim ve 

teknolojiyi yaşamıyla  bütünleş tirem eyen toplum ların  ka lk ınm a yarışın 

da başarıya ulaşm aları m ü m k ü n  değildir. Küreselleşmenin sonucu  olarak 

uluslararası rekabetin  hız kazandığı g ü n üm üzde  ülkelerin, gelişmelerini b i

lim ve teknoloji a lanm da  elde etikleri  başarılar belirlemektedir.

Küresel rekabetin ak törlerinden biri haline gelen ülkemiz, ihtiyaç du y 

duğu  mesleki ve teknik  beceri lerle  donatılmış  nitelikli insan gücüne  ancak 

çağın gerektirdiği imkânları sunabilen eğit im k u ru m la n  sayesinde ulaşabi

lir. Bunun için eğit im  alanına devletin yanı sıra sivil top lum  örgütler in in  ve 

özel sektörün yatır ım  yapması büyük  önem  taşımaktadır .

Ülkemizin gelişmesinde yüksek öğretim in  ro lünü çok iyi kavrayan 

değerli eğitim gönüllüleri tarafından kurulan  AREL Üniversitesi’n in  uygu 

lamalı eğit ime ve meslek yüksek okullarına  ağırlık vermesini de çok isabet

li bu luyorum . Ç ü nkü  hızlı ka lk ınm a için bilimin ve teknolojinin kaynağı 

d u ru m u n d a k i  üniversiteler ile başta  sanayi o lm ak  üzere tü m  sektörlerin 

işbirliği şarttır. Bilginin üniversitelerde, deney im in  ise sanayi kuru luş la r ın 

da yoğunlaştığım göz ö nünde  tu tan  gelişmiş ülkeler bu iki u n s u ru  entegre 

ederek  teknolojik gelişmeye dönüştürm ektedir.

Ülkemizdeki d u ru m a  baktığ ımızda bir  tarafta iş bekleyen üniversite 

m ezunu  gençleri öb ü r  tarafta iş dünyasın ın  kendi Lıanmda iyi yetişmiş işgü

cü beklentisini görüyoruz. Türkiye’nin gelişmesini yavaşlatan bu  çelişkiyi, 

AREL Üniversitesi gibi yüksek öğretim  ku rum lar ın ın  yapacağı katkılarla 

o r tadan  kaldıracağımıza inanıyorum . Bilimsel ve teknolojik a raş tı rm ala 

rın üniversitele rin  öncü lüğünde  ülkenin ihtiyaç duyduğu  alanlara h izmet 

edecek şekilde yönlendiril ip  planlanm ası için c iddi bir  zihniyet değişimine 

ihtiyaç vardır.

Ülkemizi beyin göçü veren, bilgi ve teknoloji  ithal eden bir  ülke ko 

n u m u n d a n  k u rta ra rak  bilgiyi, teknolojiyi ü re terek  pazarlayabilen bir  d u 

ru m u n a  ulaşt ırm am ız  gerekmektedir. Bunun için AR-GE çalışmalarına 

ağırl ık  verilmesi ve üniversitelerimizin kendi kaynaklarını yaratabilecekleri  

düzenlem elerin  yapılması gereklidir.  Üniversitelerin  katkılarıyla yü rü tü le 

cek bil im  ve teknolojiye dayalı bir  ekonom ik  kalk ınm a hamlesi ülkemizin 

uluslararası alandaki rekabet gücüne  ivme kazandıracaktır.

Küresel Tsunami

D ünya ekonom iler inde  deprem  etkisi yaratan küresel kriz in  derinliği 

her geçen gün ar tm akta ,  başta  ABD, AB ve Rusya o lm ak üzere birçok ülke 

bu süreci en az zararla  atlatabilmek için ciddi ön lem ler  almaktadır.

Sadece finans piyasalarıyla sınırlı kalmayacağı anlaşılan kriz in  dalga

ları ü lkemizde de hissedilmeye başlamıştır.
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E konom ik  belirsizliklerin hakim  olduğu, uluslararası banka  ve finans 

kuruluş la rın ın  art a rda itlasa sürüklendiğ i bu krize karşı, kam u ve özel sek 

tör işbirliği içerisinde gerekli önlemleri büyük bir  titizlikle almalıdır.

Adeta  küresel bir  ‘Tsunam i’ye dönüşen  bu sürecin  taşıdığı risklerin 

yanı sıra ka lkm m a heyecanı içeris inde olan ülkeler için yeni fırsatlar da d o 

ğurabileceği dile getiri lmektedir .

Sahip oldukları bilgi bir ikimleriy le  üniversitelerimizin bu  küresel da l 

galanmaya karşı hem  gerekli önlem lerin  alınması hem  de yeni fırsatların 

değerlendirilmesi konusunda  yapacakları çalışmaların  yol gösterici olacağı 

kanaatindeyim.

Geçmişte  yaşadığımız krizler sonras ında  a lm an yapısal tedbirler saye

sinde ekonom ik  ve hukuki alt yapısı güçlenmiş, risklere karşı dayanıklılığı 

artm ış  ülkemizin bu  belirsiz o r tam dan  en az etkiyle çıkacağına inan ıyo 

rum.

Öğrencilerden İstekler

Sizler, so rum lu luk  bilinci gelişmiş, yenil iklere  açık, öğrenm eye  istekli, 

demokrasiye ve insan haklarına  saygılı bireyler olarak geleceğimizin gü- 

vencesisiniz. Üniversiteli o lm an ın  ayrıcalıklarından faydalanarak, bu  eği

tim yuvasının sizlere sunduğu  imkanları iyi değerlendirmeli,  kendiniz i her 

alanda çok iyi yetiştirmelisiniz.

Şunu hiçbir zam an unutm ayın; Türkiye’nin çağdaşlık yürüyüşündeki 

en büyük  güç kaynağı sîzlersiniz. Bunun için Gazi M ustafa Kemal Atatürk, 

destansı mücadeleler sonu cu n d a  kurduğu  C um huriye ti  sizlere em anet e t 

miştir. Bu kutsal vatana, o n u n  gösterdiği ilkeler ış ığında sahip çıkmalı , bil i

m in  yol göstericiliğinden ayrılmadan, toplumsal ve evrensel barışın  k o ru n 

ması için çaba göstermelisiniz.

Sizlerin, Türkiye’nin bilim ufkunu genişleterek, çağdaş dünyan ın  güç 

lü bir  ortağı d u ru m u n a  gelebilmesini sağlayacağına olan inancım ız  tamdır. 

Meclisimiz üniversitelerimizin güçlenmesi, uluslararası a landa rekabet e d e 

bilecek düzeye ulaşması için bu  a landa yapılan tü m  çalışmalara her zam an 

destek vermiş tir  ve b u n d a n  sonra  da destek vermeye devam  edecektir.
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İnönü Üniversitesi /  Malatya

(17.10.2008)

Aynı Milletin Evlatlarıyız

Ülkemizin dö rt  köşesindeki üniversite açılışla-  ̂ ,
r„„„ , ilk vc or.aö8rctimic birlikte yakbş.k 20 ntii- Bız70mılyon votandaimız IÇK

yon çocuğum uzun  ilim irfan yuvalarına koşuşunun  ÇÜVenlİk, dûtlü füZİO okul, düho 
heyecanım yaşıyoruz.  fgzlaSOğllk OCûğl, Üretim, İŞ teSİSİ

Böylesine heyecanlı  bir dönem de ,  sevincimi- V6 ÛŞ İStİyorUZ, Kalem, kİtOp, def- 
zi gölgeleyen bir  gündem  m addesi  olarak da te- bİlgİSOyarİStİyOrUZ. KİtapSIZ,
rörü  konuşuyoruz. Bu vesileyle Şemdinli’de şehit  , j.
düşen  M ehmetçikleri ve D iyarbakırdaki saldırıda defterSIZ, OkulSUZOğretmenSIZ 
şehit  olan Emniyet görevli lerimizi saygı ve rahm et-  evladimiZ, ŞehrİmİZ, kÖyÜmÜZ 
le an ıyorum . Ailelerine, aziz milletimize ve Türk kalmaSIfl İStİyorUZ."
Silahlı Kuvvetlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu üzü n tü n ü n  bir  sebebi de, bu topraklarda b irbirine  kardeş demiş , m il 

let olma potasında  bir  olmuş, aynı acıyı, sevinci paylaşmış, Ç anakkale’de,

D u m lu p m a r’da, Sakarya’da, om uz om uza  m ücadele  etmiş bir  milletin evlat

larının , farklı senaryolarla b irbirine  düşürü lm eye  çalışılmasıdır.

Bu kardeşlik duygum uz  zayıflatı lamayacak ve te rö rün  am açlarına geçit 

verilmeyecektir.  Biz tarih in  her aşamasında, büyük  badireler ve sıkıntılarla 

s ınana sınana bugünlere  geldik. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda  millet 

o lm anın ,  birl ik ve beraberlik  ru h u n u n  sınavım verdik. Ç anakkale’de M a 

latyalI, Diyarbakırlı ,  Edirneli,  Rizeli kah ram an lar  sırt  sırta verip  ‘Ç an a k k a 

le geçilmez’ demişlerdi.  Çanakkale’nin geçilemeyeceğini dünya  aleme hep 

birlikte gösterdiler. Biz, Kurtuluş Savaşı’nda, b irbirimizin kimliğini,  dilini, 

kökeni so rm adan  o m u z  omuza, gönül gönüle canla başla geleceğimiz için 

birlikte mücadele  ettik.  Birbir imizin  üzerinde haklarım ız  ve sorum lulukla- 

rm n z  vardır. Büyük tarih im iz  bize büyük dersler ve ibretler bırakmıştır.

Biz köksüz ve tarihsiz  bir  millet değil iz .. .  Türkiye belirlediği ka lk ın 

ma, çağdaşlaşma daha  müreffeh ve özgür bir ülke olma hedefine  m u tla 

ka ulaşacaktır. Bizi bu hedeften hiçbir şey vazgeçiremez.. .  Türkiye terörle 

mücadelesini yürü tü rken ,  dem okrasisin i  ve özgürlükler alanını geliştirecek, 

ka lk ınm a ve çağdaşlaşma hedefini de gerçekleştirecektir. B undan  hiç k im 

senin kuşkusu o lm am alıd ır .. .

Ulaştığı bu güçlü dönem de,  yeniden d ünyan ın  parlayan bir yıldızı 

olmaya başladığı bir  zam anda  Türkiye’nin  engellenemeyeceği açıktır. Ya

pılmaya çalışılan Türkiye’nin bir  refah, barış ve m utlu luk  ülkesi olmasın ı 

engellemektir.  Biz 70 milyon vatandaşım ız için güvenlik, daha  fazla okul,

d aha  fazla sağlık ocağı, üretim, iş tesisi ve aş istiyoruz. Kalem, kitap, defter, ___

bilgisayar istiyoruz. Kitapsız, deftersiz, okulsuz öğre tm ensiz  evladımız, şeh-



“Klasik düşünme biçimlerimizi rimiz, köyüm üz kalmasın istiyoruz. Aydınlık ye- 

. . rinc karanlığı tercih edenler, özgür  beyinler yeri
l/e hareket tarzlarımızı değiştir- £ „ , 1̂  ku llan , ka lkm m a yerine istismar alanları

meliyiz. Küreselleşmeyle birlikte isteyenler, bu kardeşlik, ba n ş  ve refah o rtam ın ı 

dünyanın çok yeni ve farklı bir hazmedemiyorlar.  

dalga yaşadığına şahit oluyoruz. Teröre Sempati Duyanları Kınıyorum

Soğuk Savaşın denge dönemi, Şunu da görm ek  gerekir  ki; terör bu ko-

yerini; daha sarsıcı, zaman nudaki samimiyetsiz , ikiyüzlü tavır lardan güç

zaman denetlenemez, kendi almaktadır . İnsanhğm  baş düşm an ,  olan teröre
karşı, tutarlı ve sam im i mücadele  şarttır. Küre- 

IÇinde dinamiği olan bir surece ,^1 so run  olan te röre karşı küresel bir  tavır ge- 

birakmiŞtir." reklidir. iyi terör, kötü  terör ayrımı yapmadan;

demokrasi ,  özgürlükler,  is tikrar ve ka lkm m a 

o r tam ın ı  zedeleyen ne varsa mücadele edilmek zorundadır.  Bu; dünyan ın  

daha  yaşanabilir  yer olması,  barış, kardeşlik, dayanışma ve özgürlük ide 

alinin gerçekleşmesi için gereklidir. Hem  teröre  karşı hoş bakıp, hem  de 

insanlık  ideallerinin, dem okrasin in ,  özgürlüklerin  gelişmesi için mücadele 

edilemez. Sempatiyle, hoşgörüyle bakılan te rö rün  bir  gün on u  hoş görenleri  

de vuracağını u n u tm a m ak  gerekir.

Ekonomik Potansiyelimiz Büyük

Türkiye 70 milyonluk büyük  ve d inam ik  bir  toplumdur.  (îüçlü gele

nekleri  yanında, çağdaş ve m o d e rn  değerlere  de sahiptir.  Bunu çok güzel bir  

şekilde buluş turan , sürekli ilerleme ve kalk ınmayı hedef  olarak belirleyen 

bir C um huriye te  sahibiz. Asya ile Avrupa’nın ortasında, kültür ler in  ve uy 

garlıkların kaynaştığı bir  noktadayız. Köklü tarihi geçmişimiz, büyük hedef  

ve iddia larımızla , küresel siyaset ve ekonom in in  önemli ak törle rinden b iri 

yiz. D ünyada  sözü d in lenen  ve g ü c ünden  çekinilen bir  ülkeyiz .. .

Genç bir  nüfusum uz,  büyük  bir  ekonom i potansiyelimiz var. Bu p o 

tansiyeli he r  geçen gün geliştirip, daha  büyük  ve güçlü b ir  ekonomiye d ö 

n üş tü rm ek  için topyekûn çalışıyoruz. Küresel dönem de; eğit im, ticaret, kü l

tü r  altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz.

Bu küresel dönem de ; ekonom i, siyaset ve kültürel yapıların daha  kırı l 

gan bir  hale geldiğini gö rm ek  gerekir. İnsan kaynağını,  sektörel yapıları, eği

tim, siyaset, kültür ve diğer alanları buna  dayanıklı  hale ge tirm ek z o ru n d a 

yız. Klasik d ü şü n m e  biç imlerimizi ve hareket tarzlarımızı değiştirmeliyiz. 

Küreselleşmeyle  birlikte dünyan ın  çok yeni ve farklı bir  dalga yaşadığına 

şahit  oluyoruz.

Soğuk Savaş’m denge dönem i,  yerini; daha  sarsıcı, zam an  zam an d e 

netlenem ez, kendi içinde dinam iği olan bir  sürece bırakmıştır.  Kapitalist 

sistemin krizi olarak da yorum lanan  bu tü r  sistem sarsın tı ları bizi daha  d i 

na m ik  ve esnek d ü şü n m e  biç imlerine ve poli tikalara m ecbur  etmektedir, 

g g  Katı ve kuralcı olmayan, özgür ve yaratıcı d ü ş ü n m e  biçimleri zorunludur.



Katı, kuralcı ve yaratıcılığa izin verm eyen d ü şü n m e  biçimlerinin,  gelişme

nin önündek i en büyük  engel o lduğunu  da hatırda tutmalıyız.

Bütün bu risklere ve geleceğe d ö n ü k  öngörülere  yönelik olarak; birey

sel yaratıcılığa, sektörel dayanıklılığa, sosyal poli tikalara ve eğitime önem  

vermeliyiz. Sıkça görülen  ekonom ik  savrulmalara  karşı toplumsal tedbirleri 

art ırmalıyız . Eğitim planlamalarımızı buna  göre yeniden gözden geçirm e

liyiz.

Üniversitelerin Artan Rolü ve Sorumluluğu

Bu çok yönlü  ve zor süreçle birlikte üniversitele rin  rolü ve s o ru m lu lu 

ğu da artmıştır.  Eğitimin  sürekli hale gelmesi,  bir yaşam ve çalışma b iç im i

ne dönüşmesi,  hayatın her a lanına yayılması gerekir. Bu sektörlerle, iş çev

releriyle, hizmet kurum larıy la  el ele verilerek yapılabilir. Ünivers itelerimiz 

bü tün  bu ka lk ınm a ve gelişme süreçlerinde öncü görevi görmeli , bizlere yol 

göstermelidirler.

Ö zgürlüklerden ve özgür düşünceden  beslenen ünivers itelerimiz, ya 

ratıcılığın gelişmesi için çalışmalıdırlar. Ünivers itelerimiz dünya  ve bölge 

ile entegre eğitim  programlarıyla toplum a ışık tutmalıdırlar.  Dünyanın  

küçü ldüğü  bir dönem de,  üniversitele rimiz  sınırlarına hapsolm amalıdır-  

1ar. Bugün sayıları 130’u aşan ünivers itelerimiz; yerel imkanları,  ka lkm m a 

enerjisine dönüştürm eli ,  bölgelerindeki vatandaşlarımızın en büyük  des 

tekçisi olmalıdırlar.

Küresel köydeki birikim, deneyim  ve fırsatları, bunları gö rm e  ve bilme 

imkanı olmayan vatandaşlarımızın,  işadamlarıınızın ayağına getirebilmeli

dirler. Ünivers itelerimiz, şehirlerimizin dünya  ile en tegrasyonuna  yardımcı 

olmalıdır lar.  Kars’taki üniversitemiz ile A nkara’daki üniversitemiz, üre tim  

süreçlerinin desteklenmesi ve bölgedeki potansiyelin geliştirilmesi y ö n ü n 

de yarış içeris inde olmalıdır. Bilimsel bilgi, yetişmiş  insan gücü ve kültürel 

öncü lük  gibi konularla ka lkm m a ve gelişmemize büyük katkı veren üniver

site lerimizin bun d an  sonra  da çağdaşlaşma yarışında bize rehber  olmaya 

devam  edeceklerine inancım tamdır.

Genç Nüfusumuz Geleceğimiz

Elbette ki b ü tün  bu süreçlerde en büyük  güvencemiz siz gençlersiniz.

Sizlerin birikim ve yeteneklerine çok güveniyoruz. Sizlerin çok daha  iyi iş

ler yapacağınıza, ülkemizi daha  ileriye götüreceğinize yürekten inanıyoruz.

Aldığınız  eğit im, sahip o lduğunuz  öngörü  ve vizyonla, ka lkm m a ve çağdaş

laşma sürecine katkı sunacağınız kanaatindeyim.

Mille timizin en yüce temsil m akam ı, millet iradesinin bir  tecelligahı 

olan lıirkiye Büyük Millet Meclisi, da im a sizlerin yanındadır . Sizlerin geliş

me ve ilerleme ideallerine destek vermektedir . Sizlerin, siyasetle i lgilenme

nizi, niteliklerinizle siyasette ülkemize hizm et etmenizi istiyoruz. D e m o k 

ratik  rekabeti, b ir  arada yaşama kü l tü rünü  ve çoğulculuğu ilke edin in iz . -----

Farklı düşüncelerden korkmayınız. 69



Cehaletten  korkunuz. İdeallerinizi kaybetmeyiniz . D ünya  barışı, ka r 

deşlik ve dayanışm a ideali için çalışınız. K ü ltü rüm üzden  edindiğiniz  güzel 

özellikleri eğit im süreçleriyle geliştiriniz. Küreselleşmenin , AB ile entegras 

yon sürecim izin ö nünüzde  açtığı f ırsatlardan yararlanmaya çalışınız. Bu sü 

recin s u nduğu  büyük fırsatları değer lend irm enin  çabasında olunuz. Sürekli 

kendiniz i geliştiriniz, farklı kültür ve değerlere  açık olunuz. İletişim tek n o 

loji lerindeki olağanüstü gelişmelerin  sizlere sunduğu  avantajları iyi değer 

lendir in iz. A tatürk’ün en büyük eserim diye övündüğü  C um huriye tim izin  

temel nitelikleri sizin rehberiniz  ve güç kaynağınızdır.

Bunu  asla unu tm ay ın ız . . .  Sizlerden ülkemizi gu rur land ıracak  büyük 

başarılar bekliyoruz. Ben, aydın lanm a ve ka lk ınm a yarışında devralacağı

nız bayrağı çok daha  ileriye ve yükseklere  taşıyacağınıza yürekten inan ıyo 

rum . Bu mücadelede, um utla r ın ız ın  yolculuğunda yo lunuzun  açık olmasın ı 

diliyorum.

Sözlerime son verirken, A nadolu’daki bin yıllık tarihimize, Selçuklu’ya, 

O sm an lı’ya tanıklık  eden  bu tarih i şehirde bu lunm ak tan  büyük m e m n u 

niyet d uyduğum u  be lirtm ek is tiyorum. Malatya; m arka  ü rü n ü  kayısısıyla, 

verimli  toprak lar ında  boy veren tarım  sektörüyle , insanın ın  çahşkanlık ve 

becerisini ifade eden  sanayisi ve ü retim  sektörleriyle, bizleri heyecanlan 

d ıran  ve bize güç veren önem li işler yapmıştır. Bunu devam  ett ireceğine 

yürekten inanıyorum.

Bölgesinde çok özel bir  yere sahip olan Malatya ilimiz, da im a ka lk ın 

ma ve ilerlemede şehirlerimizin önem ine  dair güzel ö rnekler sunmuştur .  

Bunu iş çevrelerin in , eğitim kurum lar ın ın ,  kam u ve özel sektördeki hizmet 

kurum lar ım ız ın  başarısı olarak görüyorum . Ülkemizin köklü  eğitim ku- 

ru m la n n d a n ,  seçkin eğitimcisi ve öğrencileriyle, sağlık birimleriyle , kongre 

merkezleriy le  bölgesinde önem li bir  yere sahip olan İnönü  Üniversitesi’nde  

sizlerle birlikte o lm aktan  büyük  heyecan ve g u ru r  duydu ğ u m u  belirtm ek 

istiyorum.
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Istanbul Aydın Üniversitesi / İstanbul
(27.10.2008)

Üniversitelerimiz; Hayat Sigortalarımız

Üniversite açılışlarına katı lmaya özen göste 

riyorum . İs tanbul Aydın Ünivers itesi’nin daha  da 

gelişip, ülkemize önemli h izmetlerde bulunacağına 

yürekten inanıyorum.

Eğitime gönül vermiş biri olarak, böylesi 

önem li bir bilim yuvasının hayata geçm esinde e m e 

ği geçenleri  kutluyorum . Bu tü r  yüksek öğretim  ku- 

ru m la rm ın  daha  da  a rtmasın ı tem enni ediyorum. 

Bugün sayıları 13()’u geçen üniversitelerimizin bize 

büyük bir güç katt ık larına, bu yüksek öğretim  ku- 

rum lar ım ız ın  hayat sigortamız o lduğuna  inan ıyo 

rum.

"Hiçbir erk, Anayasadan doğan 

haklarını kullanırken kendisini 

başka bir erkin yerine koymaz 

ve olmayan yetkiyi kullanamaz. 

Yokluklar içerisinde büyük mü

cadeleler sonucunda var edilen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

millet adına kullandığı yasama 

yetkisi mutlaktır. Kurucu iradeden 

aldığı ilhamla ülkemizin önünü 

açan kararlar alan Meclisimizin 

bu yetkisini, hiçbir güçle paylaş

ması beklenemez."

Eğitimi çok yüce kabul eden bir kültü rün  m e n 

suplan ,  ayd ın lanm a ve kalkınmayı amaç ed inm iş  

bir  C um huriye tin  evlatları olarak bu tü r  eğit im k u 

ru m la n  bizim için da im a önemli olmuştur. Böylesi 

bir  anlayışın tezahürü  olarak da ülkemizin dö r t  bir 

tarafı ilim irfan yuvalarıyla donatı lm ış  ve bilimin yol göstericiliği da im a ü s 

tün  tu tu lmuştur.

C um huriye tim iz  bu aydın lanm a, ka lk ınm a ve çağdaşlaşma özleminin  

bir  ifadesidir. C um huriye tim iz  akıl, bil im ve fenle çağı yakalam anın , çağ

daş uygarlık  düzeyine ulaşma idealinin  bir ü rünüdür .  Böylesi düşüncelerle 

karşıladığ ımız  eğitim öğretim  yılı başlangıçları  biz im  için çok coşkulu  ve 

heyecanlı  dönemlerdir .

Yaklaşık 20 milyon gencimizin eğitim çağında oluşu, her yıl yüzbinler- 

ce evladımızın ilköğretim, ortaöğretim , yüksek öğretim e başlaması bu coş

kuyu artırmaktadır .  İnsanoğlunun gelişme çabasının bir ifadesi olan eğit im 

kavramı bugün  de so run lar ım ız ın  çözü m ü n ü n  temel anahtarıd ır .

Birbir imizi daha  çok sevm enin , birbirimize güvenm enin  ve saygı d u y 

m anın ,  or tak  d o ğ ru la n  ve güzellikleri a r t ı rm anın ,  dünyan ın  daha  yaşanabi

lir bir  yer o lm asının,  barış ve adaletin  tesisinin yolu eğitimden geçmektedir . 

Eğitimin olmadığı yerde yoksulluk vardır, cehalet vardır...

Eğitimle ka lk ınm a ve ilerleme hamlelerimizi tamamlayıp , yoksulluğu 

ve terör gibi sorunlarım ız ı  yenebiliriz. Bunun için eğit imi ve eğitim planla 

rın ı çok önemsiyoruz. Bütçeden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Eğitimsiz, 

öğretmensiz,  kalemsiz, deftersiz, bilgisayarsız yurt köşesi kalmasın istiyo

ruz. Ç ocuk lar ım ız ın  ilmin aydınlığıyla donanm alar ın ı  istiyoruz. Başları
71



"Her brumun kuvvetler ayrı- y " ' '“ enndc ülkelerine ve ¡„sanl.ğa hizme.
aşkı olsun istiyoruz. Dünya küreselleşmeyle  yem

lığı ilkesiniSOÎÇUlûnobİlİÎnQİ6 d önem e  girmiştir.  Küreselleşmenin getirdiği bu

getirecek eylemlerden kaçınması, k ın lgan  o r tam da  eğit imin , ekonom i ve kültürel ya-

erkler arasında bulunması gere- ve rekabet gücü korunm alı  ve
, , , geliştirilmelidir.  Üniversitelerimizin Avrupa’daki
ken karşılıklı ahenkli ve uyurrılu g,„çieri„,izi„ geii,n.is ülkelerdeki 

İşleyiş konusunda özen göstermesi akranlarıyla yarış tığım unutmamalıyız.  

gerekmektedir Çünkü erkler ara-

sında zaman zaman ortaya çıkan 

sorunlar ülkemizin sürdürmekte
Bildiğiniz gibi dünya küresel bir  kriz yaşıyor. 

ABD kaynaklı bu kriz gelişmiş ülkelerde, Avrupa 

olduğu demokratik gelişme süreci- bölgesinde henüz  hissediliyor. Cîelişmekte olan 

ne, bu erklere duyulan güvene ülkelerle İlgiü de çeşitli öngörü lerde  bulunuluyor.
' , „ Kriz, t'inansal dara lm a ve likiditede yavaşlık şeklin-

iarar vermektedir.

Alınan yapısal tedbirler ile gerek üretim  potansiyelindeki artış  gerekse 

ihracattaki çeşitlilik sayesinde elde edilen başarılarla  k rizden  az düzeyde 

etkilenebileceğimizi düşünüyorum . Hatta krizden kazançlı çıkabileceğimiz 

ihtimali  araştı rı lmalı , analiz  edilmeli  ve bu süreç iyi değerlendirilmeli diye 

düşünüyorum . Fakat böylesi kriz lerin psikolojik boyu tunun  önem i göz 

ö nünde  bu lundurulm alıd ır .  Paniğe kapılm adan, spekülatif ve siyasi da v ra n 

m adan  kriz değerlendir ilmelidir.

Panik  ve tedirginlik halinin ekonomiye, reel e tk iden  çok daha  fazla 

zarar vereceği akıldan çıkarılmamalıdır . Piyasalar açısından güven ve is tik

rarın çok motive edici bir d u ru m  olduğu bil inmektedir . Bu yüzden herkesin  

soğukkanlı ve sorum lu luk  bilinci içerisinde davranm ası gerekir.

Cumhuriyetin lOO.Yiimda Nasıl Bir Türkiye?

İki gün sonra, 29 Ekim tarihinde. C um huriye tim izin  85. kuruluş  yıl

d ö n ü m ü n ü  kutlayacağız. O  şanlı tarihi 85 yıl sonra  büyük bir  coşkuyla, he 

yecanla anacağız. C um huriye tle  birlikte nereden nereye geldiğimizi bir kez 

daha  görm e ve d üşünm e  im kanı bulacağız.

Hedeflerimiz ve planlarımız  doğru ltusunda ,  2023 yılında, yani 15 yıl 

sonra. C um huriye tim izin  100. yılını da, dünyan ın  10 büyük  ekonomisi içe

risinde yer alarak, daha  büyük  ve güçlü bir  ülke olarak kutlayacağız. O za 

m an dem okrasi  ve özgürlüklerin  daha  da geliştiğini, bugün  konuş tuğum uz  

terör gibi birçok so runun ,  inşallah gerilerde kaldığını göreceğiz. Bu hedefe 

ulaşmak, ka lkm m a ve çağdaşlaşmayı gerçekleşmek k onusunda  büyük bir 

heyecan ve m otivasyonum uz o lduğuna  inanıyorum.

Genç ve eğitimli  bir nü fusum uz  var. Zengin  tarih ve kültür b ir ik im i

miz  var. Her geçen gün gelişen dem okrasim iz , müteşebbis  ve üretken bir i n 

san kaynağımız var. M em leketim izin  her köşesinde kandiller gibi ışıldayan,

-----  bizlere ilmin aydınlığını getiren böylesi üniversitele rimiz  var. Bu hedefleri
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Z am an  zam an yaşadığnnız kısır  tart ışm a ve çekişmelerden vazgeçe

lim. K onuşm aktan  korkmayalım . Birbirimizi d in lemesin i ve anlam asın ı  da 

bilelim.

Demokrasi ve Erkler Ayrılığı

Demokratik ,  laik ve sosyal bir  h u k u k  devleti olan Türkiye C u m h u r iy e 

ti, tüm  çağdaş dem okrasi lerde o lduğu gibi yasama, y ü rü tm e  ve yargı erk le 

r inin  ayrılığı ilkesine dayanm aktadır .  D em okra tik  sis temimiz için vazgeçil 

mez olan he r  erk in  görev ve yetkilerinin sınırları  da Anayasamızda ve ilgili 

yasalarda açıkça belirlenmiştir.

Erkler ayrılığı dem okra tik  sistemim izin temelini oluşturan üç kuvvetin 

uyum lu  çalışmasını,  b irbirine m üdahale  etm em esin i ,  üstün lük  ta ş ın m am a 

sını gerekli kılmaktadır. Hiçbir  erk. Anayasadan doğan haklarını kullanır 

ken kendisini başka bir erkin  yerine koymaz ve olmayan yetkiyi kullana

maz. Yokluklar içerisinde büyük mücadeleler sonu cu n d a  var edilen Türkiye 

Büyük Millet M eclis in in  millet ad ına  kullandığı yasama yetkisi mutlaktır .

Kurucu iradeden aldığı ilhamla ülkemizin ö n ü n ü  açan kararlar alan M ec 

lisimizin bu yetkisini,  hiçbir güçle paylaşması beklenemez. Ü lkem izde son 

yaşanan gelişmelere baktığımızda maalesef dem okra t ik  sistemim izin tem e 

lini oluşturan  kuvvetler ayrılığının işleyişi k o nusunda  ciddi endişeler taşın 

dığı görülmektedir.  K uruluşundan bu yana geçen 88 yılda;

- Destansı birçok kararları  alan, - A tatürk başkanlığında Kurtuluş Sa

vaşını yöneten,

- Vazgeçilmez ü lküm üz C um huriye ti  kuran,

- Bizi her geçen gün  biraz daha  çağdaş uygarlık  düzeyine yaklaştıran,

- Binlerce yasa ve devrimleri gerçekleştiren

M eclisimizin  başta  laiklik o lm ak  üzere C um huriye tin  temel değerle 

rine sadakatinden kuşku duym aya k imsenin  hakkı yoktur. Her k u ru m u n  

kuvvetler ayrılığı ilkesini sorgulanabilir hale getirecek eylemlerden kaçın 

ması, erkler arasında bu lunm ası gereken karşılıklı ahenkli ve uyum lu  işleyiş 

konusunda  özen göstermesi gerekmektedir. Ç ü nkü  erkler arasında zam an 

zam an ortaya çıkan so run la r  ülkemizin sü rdü rm ek te  olduğu dem okra tik  

gelişme sürecine, bu  erklere  duyulan  güvene zarar vermektedir . Bütün b u n 

lara rağm en altını çizerek be lirtm ek isterim ki, lürkiye C um huriye ti  tüm  

kazanımlar! ile çağdaş bir  ülke o lm a yolunda  em in  adımlarla ilerleyecektir.

Küresel Aktör Türkiye

Ülkemiz gerek dış politikada, gerekse de ekonom i, dem okrasi  ve öz 

gürlükler in  geliştirilmesinde önem li mesafeler almıştır. Avrupa Birliği ile 

tam üyelik sürecinde kararlılıkla ilerliyoruz. Bu elbette ki; ülkemizin marka 

değerinden, d inam izm  ve potansiyelinden, bizim  AB’ye o lduğum uz  kadar,

AB’nin  de bize ihtiyacından kaynaklanmaktadır.  Yaklaşık 300 yıldır  Avrupa -----

standartlarıyla entegrasyona çalışıyoruz. 73



Bugün buna  en yakm d öne m de  o lduğum uzu  b ilm em iz gerekir. Bil

d iğ in iz  gibi Türkiye 47 yıl sonra  BM Güvenlik  Konseyi Geçici üyeliğine 

seçilmiştir.  Ülkemiz burada  dünya barış ına, adalet, ka lk ınm a ve is tikrarın  

tesisine h izm et edecektir. Bu ülkemiz için büyük bir başarıdır.  Ülkemizin 

küresel bir  ak tö r  o lduğunun  kanıtıdır. O ylam ada  a ldığımız yüksek oy o ra 

nı Türkiye’ye verilen ön e m in  ve duyulan  güvenin  ifadesidir. D ünyan ın  s o 

run lu  bölgelerinin hem en  yanı başm da  bu lunan  Türkiye, gerek O rtadoğu  

gerekse Kafkasya ve Balkanlardaki so run la rda  aktif  ve yapıcı rol almış  ve 

bunu  başarıyla yerine getirmiştir .  NATO bünyesinde dünyan ın  çeşitli b ö l 

gelerinde görev yapan askerimiz, insanlığın ortak  ideali olan barışa h izmet 

etmektedir . Ülkemiz, aynı şekilde küresel te rö rün  bit ir ilmesi için de aktif  

çaba göstererek, bu s o ru n u n  çözüm üne  katkı sunmaktadır .

Üniversite Gençliğinden İstekler

Gençler; da im a yeniliklere, farklı düşünce  ve kültürlere açık olunuz. 

Büyük hedefler ve idealler peşinde olunuz. Bu büyük  hedeflerin  sizi bü- 

yütebileceğini düşününüz.  Eksiklerimiz, so run lar ım ız  olabilir. Fakat sizden 

öncekilerden daha  güzel bir  dünyada  yaşadığınız ı ve bu dünyan ın  sizlerin 

çabaların ızla  daha  da güzelleşebileceğini unutm ayın .

Bilgi çağı koşullarında, küresel dö n e m d e  aldığınız  eğitim ve sahip o l 

d u ğunuz  avantajları iyi değerlendirin .  İnsanlık ideallerin in , adalet, barış ve 

istikrarın  gerçekleşmesi için çalışınız. Cîençlerimizin ve üniversitelerimizin 

bu enerji le rinden istifade için sürekli onlarla birlikte olmaya, or tak  çalış

malar yürü tm eye  gayret ediyoruz. Milletimizin en yüce temsil  m akam ı olan 

Meclisimiz da im a ilerleme, gelişme ve kalk ınm a özlemlerimizin temsilcisi 

olmuştur.  Bu size m otivasyon ve güç versin.  Mille timize h izmet e tm ek  aş 

kım içinizde taşıyın.

B unun  için siyasete ilgi duyun. Ben sizlerle, eğit imcilerim izle b u lu n 

m aktan , düşüncelerimi,  paylaşmaktan, sizleri d in lem ekten  büyük m e m n u 

niyet d u y d u ğ u m u  be lirtm ek istiyorum. Sizlerin idealleri,  düşünce  ve g ö rüş 

leri ü lkemizin  gelecekteki yapı taşları olacaktır.
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi /  Saraybosna

(10 Nisan 2009)

Paylaştığımız Değerler ve Duygular Ortaktır

Dost ve Kardeş Bosna-Herseke gerçekleştir- "SarOVbOSna, VabancilarİÇİn
diğim ziyaret kapsam ında  Uluslararası Saraybosna . ................
Üniversitesi nde  sizlere bir  araya gelmekten büyük  UİI(emiZdekl UnmSltelereÇlflŞ
m utlu luk  duyuyorum  imkûnı tanıyon sınavın her yıl dü-

Uluslararası vSaraybosna Ünivers itesi’nin kısa Zenlİolarokyapildiğl Şehİfkiden 
zam an iç inde ülkemiz i yurtd ışında  büyük  başarıyla bİhdİr. Bu SinaVİOrlO heryilpek
temsil eden  eğit im k u ru m la rm d an  biri haline geldi- mkyenİBosna-HersekliÖârenCİ 
ğini görm ek  bizleri sevindirmektedir.

lürkiye ve Bosna-Hersek  halkları  arasında 

karşılıklı sevgi, saygı ve m uhabbe t duyguları vardır.

Ülkelerimiz ve halklarımız a rasındaki güçlü bağlar, tıpkı tarih im izin  

bizlere miras bıraktığı eşsiz M ostar Köprüsü gibi köklü ve görkemli bir  geç 

mişe sahiptir.  O r ta k  tarih i ve kültürel değerlere  dayalı derin  bağlar, ülkele 

rimiz ve halklarımız arasındaki dostluk  il işkilerinin temelini ve parlak  ge

leceğinin güvencesin i o luşturmaktadır.  Bugün de paylaştığımız değerler ve 

duygular ortaktır.  Türkiye ve Türk halkı, B osna-Hersek’teki gelişmelere her 

d ö n e m d e  duyarlı o lm uş tu r  ve bun d a n  sonra  da olmaya devam edecektir.

Şunu it'ade etmeliyim  ki, biz buraya geldiğimizden bu yana k en d im i 

zi evimizde hissetmekteyiz . M ükem m el düzeyde seyreden ilişkilerimiz son 

yıllarda daha  da ileri noktalara  ta şınarak pekişmektedir . Türkiye, Bosna- 

Hersek’le tarihin derin le rine  kadar  uzanan karşılıklı dostluk duyguları ve 

ilişkilerini her a landa güçlendirm e arzusu  ve iradesi içerisindedir. Aynı arzu 

ve i radenin  B osna-Hersek  tarafında da o lduğunu  görm ek  bizleri m e m n u n  

etmektedir.

Ülkemize üniversite eğitimi 
almaya gelmektedir."

O rtak  tarihi,  kültürel ve toplumsal değerlerle bağlı bu lun d u ğ u m u z  

Balkanlar’da istikrarlı bir Bosna-Hersek’in aynı z am anda  Avrupa’nın  g ü 

venliği açısından büyük  önem  taşıdığı kanaatindeyiz  Son yüzyılın en büyük 

insanlık  d ram ın ı  yaşamış  olan Bosna-Hersek, yaralarını sararak is tikrar ve 

gelişme yolunda ilerlediği görm ek  bizlere m utlu luk  vermektedir.

Ülkedeki çok etnil i yapının korunm as ın ın ,  kültürel kimliklerin  uyum  

içeris inde yaşamasının sadece B osna-Hersek  açısından değil, bölgemiz ve 

tüm  dünya  için önem li o lduğunu  düşünüyoruz. Ekonom i, kültür, sanat ve 

bil im başta  o lm ak üzere he r  a landa ilişkilerimizi derin leş tirm ek  ve daha  ileri 

bir  noktaya ta şım ak amacındayız. Ülkelerimiz  arasında son derece olumlu 

seyreden ve yoğunlaşan  ilişkilerin en önemli a lanlar ından birini de eğit im 

o luş turm aktadır .  Eğitim a lanında karşılıklı işbirliği anlayışı içeris inde yapı

lan çalışmalar il işkilerimizin daha  da pekişt irilmesine yardımcı olmaktadır.
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Saraybosna, yabancılar için ülkemizdeki üniversite- 

"DcVİetİmİZCe Bosna-Hersek lere giriş im kam  tanıyan sınavın he r  yıl düzenli ola-

Hükümetine verilen lisans, yük- yapıldığı şehir lerden biridir. Bu sınavlarla he r  yıl
, , , , , , pek çok yeni Bosna-Hersekli öğrenci ülkemize üni-

sekimns ve doktora bm lorı da gelmektedir.

kesintisiz olarak sürdürülmek- „ tt > ,
Devletimizce Bosna-Hersek  H üküm etine  veri- 

tedİr. Bunlara ilave olarak bu yıl Usans, yüksek Hsans ve dok tora  bursla rı da kesin-

Bosna-Hersek'e, beşi Türk Dili tisiz olarak sürdürülm ektedir .  Bunlara ilave olarak 

alanında olmak üzere, on yeni Bosna-Herseke, beşi Türk Dili a lanm da  o lm ak
üzere, on yeni burs  daha  verilmesi kararlaşt ırılmıştır .  

burs daha verilmesi kararlaştı- alanındaki bu çabalarım ız, ülkemizin Bosna-

rilmiŞtir" Herseke verdiği önem in  som ut bir  göstergesini teşkil

etmektedir .

Temel Anlayış Araştırma ve Sorgulama Olmalı

Sahip  o lduğum uz  değerlerin  ve b irik im lerin  akadem ik  ku ru luş la r ı 

mızın o r tak  çabaları  içinde güçlü  bir temel o lu ş tu rduğuna  inanıyorum . Bu 

sağlam temeller üzerinde, mevcut ilişki ve işbirliğimizi da ha  üst düzeye ç ı 

kararak  hem  toplum lar ım ız ın  ka lkm m asm a hem  de uluslararası barış  ve 

huzu ra  katk ıda b u lu n m a k  o r tak  hedefimizdir . Büyük acılar yaşamış Bosna- 

Hersek’in geleceğini inşa e tm ek  için de en etkili yollardan b irin in  eğitimden 

geçtiği açıktır. Bugün b u lu n d u ğ u m u z  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi,  

ülkelerimiz a rasındaki bağların güçlenm esine katkı sağlamaktadır .

Bana iletilen bilgilere göre,  ha lihazırda  ülkem izden beşyüz civarında 

öğrenc im iz  burada  eğitim görmektedir.  Ayrıca yüz kadar  vatandaşım ız  da 

üniversitenin akadem ik  ve idari  kadro la r ında  h izmet vermektedir. Üniver

site ilk kez geçtiğimiz yıl ÖSYM Sınav Kılavuzlarına da dahil  edilmiş , bu 

suretle öğrencilerimizin

Uluslararası Saraybosna Ünivers itesini d o ğ rudan  tercih edebilmeleri 

de m ü m k ü n  hale gelmiştir.  Yapılan bu  düzenlemeyle,  öğrenci sayısının ge 

lecek yıl larda hızla a rtacağına inanıyorum . Saraybosna Eğitim ve Öğretim i 

Gelişt irme Vakfın ın  çok değerli  yönetici ve üyeleri başta  o lm ak  üzere bu 

eğitim çınarın ın  yeşerm esinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Türkiye ve B osna-Hersek  arasındaki dostluğun  çok güzel bir örneği olan 

bu  genç üniversite ilişkilerimizin geleceği k o nusunda  um utla rım ız ı  a r t ı r 

maktadır .

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendiren  böylesi eğitim kurum la-  

rm ın  sayıs ının a rtması hepim izin  ortak  temennisidir.  Tüm  milletler, u lus 

lararası top lum  içindeki konum la rın ı  geliştirip,  sağlamlaştırabilmek için 

bilgiye sahip o lm ak ve bu  bilgiyi yaşamın her a lanına yaym ak  zorundadır.  

Bilgi çağını yaşadığımız g ü n ü m ü z  dünyasında, araştırmayı ve sorgulamayı 

temel alan anlayışıyla h izm et veren akadem ik  eğitim  k u ru m la r ın m  önem i 

he r  geçen gün  artmaktadır.

-----  Bu yönüyle akadem ik  a landa yapılan çalışmalar bir  ü lken in  gelişip kal-
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hazırlayan ve onların  potansiyellerin i değerlendirebilen toplumlar, hem  ge

leceğe güvenle  bakabilir,  hem de insanlığa öncü  olabilirler.

Eğitim k u ru m lan ,  yalnızca gelişme yolunu aydınlatan fenerle r değil 

aynı zam anda  in sanhk  değerlerini yücelten sağlam köprülerdir. Bilimin 

önderliğ inde  sürekli gelişip güçlenen Uluslararası Saraybosna Üniversite

si, bu  anlayışla B osna-Hersek’in önem li eğit im m erkezler inden biri haline 

gelmekle  kalmamış,  ülkelerimiz a rasında  bir  eğit im köprüsü  olma işlevini 

de üstlenmiştir .

Ortak Tarih ve Kültürel Bağlar

Yarının devlet adam ları olan siz ünivers ite gençlerinin el ele vererek 

yapacağınız  çalışmalarla, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha  da güçlen 

direrek, tarihte  uygarlıkların beşiği olmuş Bosna-Hersek  ve Türkiye’yi b ir 

b irlerine daha  da yakınlaştıracağınıza inancımız tamdır . Sizler bu seçkin 

üniversitede aldığınız  eğit imle  hem  hayata hazırlanıyor,  hem  de ülke lerim i

zin o r tak  geleceğini inşa ediyorsunuz. İnan ıyorum  ki; ülkelerimiz arasında 

ta rih in  derinlikler ine  uzanan köklü  ilişkiler, sizler sayesinde daha  da  peki

şecek ve güçlenecektir.

Sizlerin bilim, sanat ve kültür hayatı başta  o lm ak  üzere her alanda 

beraberce yapacağınız çalışmalar ülkelerimiz in  geleceğini aydınlatacaktır . 

Sizlerden ricam, her zam an büyük  düşünm eniz ,  büyük hayaller kurm anız  

ve büyük  hedefler seçmenizdir . Ç ünkü  ülkelerimizin sizlerin bu büyük  h a 

yallerine, düşünce lerine  ve hedeflerine ihtiyacı var.

Bizler aynı kültürü  paylaşan, aram ızda  kardeşlik bağlarının bulunan  

ülkeleriz. O r ta k  ta rihe, kültüre ve akrabalık ilişkilerine sahibiz. Bunların  d e 

ğerini çok iyi bilerek kendi aranızda oluşturacağınız sevgi ve dostluk  k ö p rü 

leriyle ülkelerimizi daha  ileri düzeylere sizler taşıyacaksınız. Uluslarımız ın  

aydınlık  yarınlara u laşm asın ın  yolu Büyük Ö n d e r im iz  Gazi Mustafa Kemal 

A ta tü rk’ün  “Hayatta en hakiki m ürşit  il im dir” veciz sözüyle ifade ettiği gibi 

bil im yoluyla m ü m k ü n  olacaktır. Büyük bir  konukseverli likle  ağırlanmakta  

o lduğum  ziyaretim kapsam ında  sizlerle bir araya gelme im kanı bu lm aktan  

du y duğum  m utlu luğu bir kez daha  ifade e tm ek  is tiyorum.

Avrupa’nın m erkez inde  yer a lan bu  üniversite farklı ülkelerden ve kü l

tü r lerden  gelen öğrencileri insanlığ ın  o rtak  değerleri  etrafında bu luş tu ra 

rak çok önemli ve anlamlı bir  eğit im faaliyetini yerine  getirmektedir .

Saraybosna Eğitim ve Ö ğre tim i Gelişt irme Vakfı’nı, ülkelerimiz in  o r 

tak geleceğine yaptığı bu anlamlı yatır ım  nedeniyle kutluyorum . Ülkele 

rim iz  arasındaki kardeşlik ve dostluk  temeline dayanan ilişkilerin a rtarak  

süreceğine olan inancımla, hepinize çalışmalarınızda üs tün  başarılar diliyo

rum . Bu vesileyle hepinize Türk Mille tinin  sevgi ve selamlarını iletiyorum.
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Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma



Hak-Îş Konfederasyonu 11. Genel Kurulu

(24.11.2007)

Sendikal Hayatımızda Hak-İş

"İkinci Dünya Savaşı sonrasın

da önce partiler demokrasisi, 

ardından da temsili demokrasi 

hayata geçirilmiştir. Soğuk 

savaş döneminin sona ermesiyle 

birlikte temsili demokrasi çağdaş 

ve modern talepleri karşılayama

mıştır. Bunun üzerine katılımcı 

demokrasi kavramı gelişmeye 

başlamıştır. Bugün demokrasi, 

dünyada farklı kültürler ve bölge

ler arasında insanlığm buluşabil

diği ortak payda olarak daha da 

öne çıkmaktadır."

ü lk e m iz in  en büyük  sendikal ö rgü t lenm e 

lerinden olan H ak-îş ’in II .  O lağan Genel Kurul 

Toplantısı’nda  a ranızda o lm aktan  büyük  m utlu luk  

duyuyorum .

Hak-lş  ku ru lduğu  günden  bu yana işçilerimi

zin çıkarlarım savunarak, onların  dem okra tik  h a k 

larını dile getirmekte, so run lar ına  çözüm  a ra m a k 

tadır.

En büyük  işçi konfederasyonlarından olan 

Hak-İş’in, bugüne  kadar  o lduğu gibi bundan  sonra  

da işçilerimizin haklarını en iyi biç imde savunarak  

toplumsal barış ımıza önemli katk ılarda bulunacağ ı

na tüm  kalbimle inanıyorum .

Hak-İş geçmişten bugüne  çok iyi s ınavlar ve r 

di. Hak isterken hep  dem okra tik  yollara başvurdu. 

Faaliyetlerinde hep sağduyusunu muhafaza etti. 

H uzurun  ve barış ın  simgesi oldu. Bu nedenle  konfe 

derasyonun  tüm  yöneticilerine teşekkür ediyorum.
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Sendikalar ve Demokrasi

D ünyada  siyasi sistemler sürekli değişkenlik iç indedir.  Bu değişken

liğin sebebi, insanoğ lunun  kendi hayatın ı en iyi şekilde sü rdürm es i için 

gerekli olan yönetim  biçimini bu lm a arzusudur.  Demokrasi,  insanoğlunun 

bulduğu  ve geliştirdiği, en ideal, en yararlı yönetim  biçimidir. İkinci Dünya 

Savaşı sonras ında  önce partiler  demokrasisi,  a rd ından  da temsili dem okrasi  

hayata geçirilmiştir . Soğuk savaş d ö n e m in in  sona ermesiyle  birlikte temsili 

dem okrasi  çağdaş ve m o d e rn  talepleri  karş ılayamamıştır .  B unun üzerine 

katı lımcı dem okrasi  kavramı gelişmeye başlamıştır . Bugün demokrasi ,  d ü n 

yada farklı kültür ler ve bölgeler arasında insanlığın buluşabildiği o r tak  pay 

da olarak daha  da öne çıkmaktadır. Ve h u kukun  üs tünlüğü kavramı giderek 

kabul görm eye  başlamıştır.

Devletlerin  ancak hu k u k u n  üs tün lüğünü  kabul ederek en ideal yöneti 

me ulaşabileceklerine yürekten inanıyorum.

Temel hak  ve özgürlüklerin  en iyi şekilde k o runduğu  ve kullanıldığı 

dem okrasi lerde  sendikalar,  hiç  şüphesiz  önem li ku rum lar ın  başında gel-



mektedir . İşçilerimizin görüşlerini ve haklarmı savunan sendikalar de m o k 

rasilerin vazgeçilmez örgütler indendir.

Yine bu kuruluşlar, dem okrasin in  sağlıklı temeller üzerinde işlemesi

ne, vatandaş-devlet d iyalogunun gelişmesine katkıda bulunm aktadır .  Sen

d ikalarımızın ülke problemleri k o n usunda  yaptığı çalışmalar ve öneriler,  

k am u  yönetim in in  e tk in  ve saydam işleyebilmesinin ö n ü n ü  açmaktadır .

Karar alma organlarıy la  emekçiler imiz arasında köprü  k o n u m u n d a  olan 

sendikalarımız,  dem okra tik  çözüm  arayışları ile toplumsal uz laşm anın  güç 

lenm esine de h izmet etmektedirler.

Katılımcı Demokrasi

Çağdaş dem okrasi lerde sivil toplum , ülke yönetim ine  ve toplumsal ya

şam a her  bak ım dan  etkili olabiliyor.

Türkiye’de ise böyle bir kültür yeni yeni o luşmaya başladı.

Daha  sağlıklı ve kaliteli işler yapabilmemiz için sivil toplum  örgütle 

rini, sendikaları,  üniversiteleri daha  aktif  hale getirmeliyiz. Biz geleceğin 

Türkiye’sini toplum la beraber ku rm a k  ve beraber  yaşatmak zorundayız .

Bu amaçla  T B M M ’nin yasama faaliyetlerine, Türkiye’nin geleceği için 

kafa yoran, çaba harcayan herkesin katı lmasın ı hedefliyoruz. Bu anlayışla 

'Türkiye’nin kalbi ve dem okrasim iz in  sembolü olan Meclisimizin yasama fa

aliyetlerinde sivil top lum  kuruluş larım ızın  etk in  olmasını istiyoruz. Geçen 

hafta 19 Kasım Pazartesi günü  TB M M  çatısı a ltında sivil top lum  örgütler i

mizi bir  araya getirdik.

TOBB, Barolar Birliği, 7’ESK gibi çok sayıda ve her kesim den sivil top 

lum örgütler imizin  görüşlerini dinledik.

O nla rın  yasama sürecine nasıl katkı yapacağım konuştuk. Şimdi o n 

ların görüşleri  ve önerileri ışığında sistem arayışı için çalışıyoruz. Yasa mı 

çıkarılacak, T B M M  İç tüzüğü m ü  değişecek? Ne gerekiyorsa yapacağız. Aziz 

A tatürk’ün “en büyük  eserim” dediği T B M M ’yi tam  anlamıyla sivil to p 

lumla kaynaştıracağız . Yüce Meclisimizin yasa yapm a yetkisini STK’larla 

paylaşıyoruz. Böylece kendimizi bir  an lam da dene t im e  de açıyoruz. Hak-İş 

gibi çok önemli konfederasyonum uzdan  da katkı beklediğimizi ifade e tm ek 

is tiyorum.

Hayallerimizi Yıkamazlar

Türkiye yepyeni bir  d ö nem e  girmiştir.  D em okrasim iz  hızla gelişmek

tedir. E konom ide  çok güzel işler yapılıyor.

İhracatta C um huriye t  ta rih in in  rekorları  kırılıyor. Sağlıkta dönüşüm  

yaşanıyor. Türkiye, C um huriye t in  100. yıl ında dünyan ın  en büyük 10 eko

nomisi olma yolunda hızla ilerliyor.

Hayallerimiz büyük. 2023 yıl ında Türkiye’nin  daha  güçlü, daha  kal- ___

kınmış,  sorunların ı  halletmiş , işsizliğin belini kırmış, demokrasiyi bü tün  81



k u ru m la n  ile iş le tebild i b ir  ülke o lm asm ı amaçlıyoruz. U nutu lm am alıd ır  ki 

büyük  başarılar büyük hayallere inanm akla  başlar. Ve bu hayalleri için çok 

çalışmak başarıyı getirir.

Biz de çok  çalışıyoruz. İdealimiz  b ü y ü k . ..

Hedefimize u laşm ak için gerekli özgüvenimiz ve inancım ız  var. M aa 

lesef güçlü bir  Türkiye’nin o lm am asın ı isteyen bazı güçler var. Bunun için 

Türkiye ne zam an  şaha kalksa, önü  kesilmek isteniyor. Türkiye’nin  bu g ü 

cünü  ve potansiyelini gören çevreler bugün  aktif  durum dad ır .  Batılı ülkeler 

tarafından sık  sık 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları  ülkemizin önüne  

maalesef konulmaktadır.  Ö n ü m ü z ü  kesm ek isteyenler, te röre da başvu r

maktadırlar.

Ülkemizin bü tün lü ğ ü n ü  hedef  alan bu terörist  faaliyetlerinin tekrar 

t ı rm anm ası düşündürücüdür .

Türkiye ne zam an güçlense, ne zam an bölgesinde etkin olmaya çalışsa, 

biri lerinin maşası olan te röristler sahneye çıkıyor ve ü lkenin gücünü  zayıf

la tmaya çalışıyorlar. A ncak bu  konuda  başarılı  o lmaları m ü m k ü n  değildir.

ö r d u m u z ,  güvenlik kuvvetlerimiz ve devle timiz in  tüm  unsurları,  te rö 

rizme karşı büyük  bir kararlıl ıkla görevlerinin başındadır . Yüce Pa rlam en 

tomuz, 17 Ekim ta rih inde  H üküm ete  sınır ötesi operasyon yetkisi veren 

tezkereyi büyük  bir çoğunlukla  kabul etti. Türkiye’nin hedefinin,  yurtd ışm a 

asker gönderirken , kesinlikle bir  bölgeyi veya ülkeyi işgal kastı taşımadığını, 

tam  ters ine te rör ö rgü tüne  dönük ,  onu etkisiz hale getirmeyi amaçladığın ı , 

tezkere çok net bir  şekilde ifade etmektedir. Bu tezkere gerektiğinde k u l 

lanılacaktır.. .  Bütün bun la r  Türkiye’nin ilerleyen ekonomisin i,  genişleyen 

dem okrasisin i  kısaca çağdaşlık yü rüyüşüm üz ü  balta lamak içindir.

Taviz Verilmez Hususlarımız

Şunu be lir tm ek  isterim ki, Türkiye üç şeyden kesinlikle taviz verm eye 

cektir. Bunlardan ilki, dem okrasim izden  asla geri dönmeyeceğiz.  D e m o k 

ratik kazanımlarımızı koruyacak ve ileri götüreceğiz. Hava ve su neyse, d e 

mokrasi de o d u r . .. İkincisi, ka lk ınm am ızdan  ve çağdaşlaşma hedefim izden 

asla sapmayacağız . Ü çüncüsü, terörle m ücadeleden asla ö d ü n  verm eyece 

ğiz. Şehit kanlarıy la  su lanm ış  kutsal vatan toprağına göz dikenlere  ve b in 

lerce yıldır  kardeşçe yaşayan bu insanların  arasına nifak tohum la rı  a tanlara 

hak  ettikleri  cevap en sert şekilde verilecektir. Bu mücadelemizi de d e m o k 

rasimizi genişleterek yapacağız. Terörle baş edebilen ülkeler, dem okrasisin i  

sağlam tu tan  ülkelerdir. Biz de b u n u  başaracağız.

Sosyal Devlet Olma İlkesi

Türkiye çağdaş uygarlık düzeyi yolundaki yürüyüşünü  ülkemizin 

omurgası d u ru m u n d a k i  emekçiler inin de önem li katkılarıyla em in  a d ım 

larla sürdürm ektedir.  Devletimiz, sosyal devlet olma ilkesinin gereklerini

___  yerine getirirken, sendikalarım ızın  girişimleri de işçilerimizin hayat düzey-

82 lerinin yükseltilmesini sağlamaktadır.



"Hayallerimiz büyük. 2023 

yılmda Türkiye'nin daha güçlü, 

daha kalkınmış, sorunlarım 

halletmiş, işsizliğin belini kırmış, 

demokrasiyi bütün kurumlan 

ile işletebilen bir ülke olmasını 

amaçlıyoruz. Unutulmamalıdır 

ki büyük başarılar büyük hayal

lere inanmakla başlar."

Yüce Meclisimizin de çalışma hayatı konusunda  

son derece duyarlı o lduğunun  bil inmesini arzu e d e 

rim.

Ç ünkü  biz, ülke kalk ınm asın ın  en önemli a n a h 

ta rın ın  üretim  o lduğunu  biliyoruz. Üreten, em ek  ve

ren bizim için değerlidir.

Onların  sorunları biz im derdimizdir.  Bu n e 

denle  onların  problem lerine  hassasız. Şimdi ö n ü 

müzde, başta siz emekçiler o lm ak üzere b ü tün  ke 

sim lerini ilgilendiren Sosyal Güvenlik Reformu var.

Bildiğiniz gibi daha  önce bazı maddeler i Anayasa 

M ahkem esince  iptal edilen yasa, önüm üzdek i g ü n 

lerde l 'BM M ’nin gündem ine  gelecek.

h ıan ıyorum  ki bu yasa, çalışma hayatımızı ve sosyal güvenlik siste

mimizi çok daha  çağdaş, sorunları  çözebilen bir  yapıya kavuşturacaktır.  

Meclisimizin sizin hep yanınızda o lduğunu  asla unutm ayın . Mille timizin  

refah düzeyinin yükseldiği, ülkemizin dem okra tik leşm e sürecin i tam a m la 

dığı, herkesin sosyal güvenliğe kavuştuğu, işsizliği olmadığı.  Büyük Ö n d e r  

Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin yakalandığı m utlu  bir Türkiye’de yaşamak 

hepimizin o rtak  dileğidir. Bu am açlar için işçisinden köylüsüne, siyasetçi

sinden sendikacısına kadar hepimize büyük görevler düşmektedir .  Türki

ye, bu hedefleri yakalayacak güçtedir. İzlediği uzlaşmacı ve diyalog yanlısı 

yaklaşımıyla k a m uoyunun  takdirini toplayan Hak-İş bugüne  kadarki yapıcı 

tavır ve çabalarıyla toplumsal barışa ve Türkiye’nin hedefle rine u laşmasına 

katkıda bulunm aktadır .  H erkesimin gayretleriyle mutlu, huzurlu ,  güçlü, b a 

şarılı Türkiye’ye ulaşacağımıza inanıyorum.
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Türk-İş 20. Olağan Genel Kurulu

(06.12.2007)

Sendikacılığın Amiral Gemisi

Türk-lş  k u ru ld u ğ u n d a n  bu yana geçen 55 yıllık süre  içerisinde e m e k 

çilerimizin  ve milletimizin çıkarla rın ı savunarak, onların  dem okra t ik  h a k 

larını dile getirmekte,  so run la r ına  çözüm  aramaktadır.  En büyük  işçi ö r 

gütlenmesi olan Türk-İş’in çalışma hayatının çağdaş no rm lara  ve şartlara  

kavuştu ru lm asında  önemli rolü o lduğunu  düşünüyorum . Yine bu güzide 

konfederasyonum uzun ,  Türkiyede sendikacıl ığ ın  gelişiminin  amiral gemisi 

o lduğunu  be lir tm ek  isterim.

Sendikalarımızın Misyonu

Vzgeleceğitoplumolomkbe- ,  l>ak vc özsürlüklcrm cn iyi biçimde
^ j  r  k o ru n d u ğ u  ve kullanıldığı dem okrasi ler in  önemli

raber kufinak, bciabciyaşatmak k u ru m la rm d a n  biri de, hiç kuşkusuz  sendikal ör-

Ve berabeidonatmakİStİyOiUZ. gütlenmelerdir.  işçilerimizin  görüş ve çıkarlarını sa-

Bunun için başta sendikalarımız « ■ 'ganlarma ileten sendikalar,
, katı lımcı dem okrasi ler in  vazgeçilmezidirler.

olmak üzere tum sivil toplum
ö rg iim  iiniversitelerkisaca Türkiye’de se„d ikac ,l.gm  C u m b „ d y e ,m  ila-

^ n ın d a n  sonra  gelişmeye başladığını goruyoruz. Ila-

toplumumuzun tüm kesimle- nı ile birlikte ta rih im izde  çok b ü yük  bir  çığır açan

rİnİn yasama sürecine katkıda C um huriye t’le birlikte  sağlanan dem okra t ik  ve öz-

bulunmasim hedefliyoruz. Ancak hareketlerin önü  açılmıştır.
1 ;• 1- •• Bağımsız ve güçlü  sendikal hareketler in  oluşması

böylece kaliteli ve uzun sure ge- dem okrasim iz in  güçlenme, gelişme ve kökleşme

çerliliğini devam ettiren yasalar sürecini hız landırmış tır .

yapabileceğimize İnanıyorum. Büyük ö n d e r  A tatürk’ün 84 yıl önce yaktığı

dem okrasi  ve özgürlük  ateşini başarıya ulaştırmak, 

top lum un  he r  kesimine dem okrasi  k ü l tü rünü  yerleştirmekle  m ü m k ü n  

olabilecektir. İşte sendikalarım ız böyle  ulvi bir  misyon sahibidirler.  Türk- 

İş gibi sendikalarım ız  ve sivil toplum  örgütlerimiz,  savundukları  fikir ve 

görüşlerle  dem okrasin in  sağlıklı temeller üzerinde  işlemesine yardımcı o l

maktadır la r.

Sendikalarımızın ülke problemleri k o nusunda  yaptığı çalışmalar ve 

öneriler,  kam u  yönetim in in  etk in  ve saydam işleyebilmesinin ö n ü n ü  a çm ak 

tadır. Karar a lm a organlarıyla emekçiler imiz  arasında köprü  k o n u m u n d a  

olan sendikalarım ız,  dem okra t ik  çözüm  arayışları ile toplumsal uzlaşm anın  

___  güçlenm esine de h izmet etmektedirler.
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Sivil Toplum Örgütleri ve Demokrasi

Çağdaş dem okrasi lerde sivil toplum , ülke yönetim ine  ve toplumsal ya 

şama her bakm ıdan  etkili olabiliyor. Türkiye’de ise böyle bir  kültür yeni yeni 

o luşmaya başlamaktadır .

D aha  sağlıklı ve nitelikli işler yapabilmemiz için sivil top lum  örgütler i

ni, sendikaları ,  üniversiteleri  daha  aktif  hale getirmeliyiz. Dem okrasim izin  

hayat bulduğu Yüce Meclisimizin farklı görüşlere ve bakış açılarına değer 

verdiğinin bilinmesini istiyorum. Biz geleceği top lum  olarak beraber  ku r 

mak, beraber yaşatm ak ve be raber  d ona tm ak  istiyoruz. B unun  için başta 

sendikalarım ız o lm ak  üzere tüm  sivil toplum  örgütleri,  üniversiteler kısaca 

to p lu m u m u zu n  tüm  kesim lerinin yasama sürecine katkıda bulunm asın ı  

hedefliyoruz. Ancak böylece kaliteli ve uzun süre geçerliliğini devam  ettiren 

yasalar yapabileceğimize inanıyorum .

l ’BMM Başkanı seçildikten sonra, bu konu  üzerine yoğunlaştık . N a 

sıl bir  sistem getiririz  de, sivil top lum un  yasama sürecine katkıs ını sağlarız 

diye çok düşündük .

Ben 22. D önem  Parlam entosu’nda, Adalet Komisyonu Başkanlığı gö 

revini y ü rü t tü m .. .  C) görevim sırasında sivil top lum  örgütleriyle  sıkı bir  iş

birliğimiz vardı. Kanun yap ım ında  onların  görüşlerini alıyorduk. Şimdi bu 

katkıyı kurum sallaştı rm ak  istiyoruz. Bu amaçla çalışmaya başladık. 19 Ka

sım  Pazartesi günü  TB M M  çatısı a ltında sivil top lum  örgütler imizi bir  araya 

getirdik. Çok  sayıda ve her kesim den sivil top lum  örgütler imizin  gö rüş 

lerini dinledik. O nla rın  yasama sürecine nasıl katkı yapacağını konuştuk. 

Şimdi onların  görüşleri ve önerileri ışığında sistem arayışı için çalışıyoruz.

Büyük ihtimalle TB M M  İç tüzüğü’nü değiştireceğiz. Böylece sivil to p 

lum un  yasama sürecine katkıs ını kurum sallaştı rm ış  olacağız. Bir an lam da 

TBMM’yi tam anlamıyla sivil toplum la kaynaştıracağız . Yine bu çalışmayla 

halkımızın siyasete olan güven duygusunu, onları da yönetim e etkin bir  b i 

ç im de katarak üst düzeye çıkartabileceğimiz kanaatindeyim . Böylece k e n 

dimizi bir  an lam da denet im e de açıyoruz. Türk-İş gibi çok önem li konfede 

rasyonum uzdan  da  katkı beklediğimizi ifade e tm ek  istiyorum.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Emekçi kesim inin  temsilcilerin in  gü n d em in d e  de yeni bir  anayasa is

teği o lduğunu  biliyorum.

Anayasa gibi, ülkemizin geleceğini şekil lendirecek ve kuracak, temel 

referans metniyle ilgili tart ışm alar şüphesiz  doğaldır . Yeni bir  anayasanın 

yapılmasının gerekliliği, top lum un geniş kesim leri tarafından büyük bir 

mutabakat la  dile getiri lmektedir . Bu konuda  çalışmaların sü rdü rü ldüğünü  

biliyoruz.

Yeni teklif Meclisimize geld iğ inde üzerimize düşen görevi fazlasıyla 

yapacağız. İşte biraz önce sözünü  ett iğim çalışmamız sayesinde, toplum un



tüm  kesim lerinin katk ısmı almış  olacağız. Yeni anayasa k onusunda  Mecli

simize yansıyan her  düşüncen in ,  biz im için çok kıymetli o lduğunu  ve çalış

m alara katkı sağlayacağını özellikle ifade e tm ek  isterim. Ç ünkü  toplumsal 

katı lım ne kadar  geniş  olursa; o kadar güçlü, sorun lar ım ıza  cevap veren ve 

ülkemizi geleceğe taşıyan bir  anayasa yapılması m ü m k ü n  olacaktır. Geniş  

katı lım ve uyum la  hazırlanacak böyle bir anayasa, ülkemizin kalkınmasına, 

dem okrasi  ve özgürlüklerim izin güçlenerek kökleşmesine katkı sağlayacak

tır. Bu d ö n e m  iktidarıyla, muhalefetiyle  Meclisimizin, to p lu m u m u zu n  tüm  

kesim lerinin üzerinde uzlaştığı yeni anayasayı,  yoğun bir  çalışmanın a rd ın 

dan Türkiye’ye kazandıracağına inanıyorum .

TBMM ve Çalışma Hayatı

Yüce Meclisimizin çalışma hayatı k onusunda  son derecc duyarlı o ld u 

ğ u nun  bilinmesini arzu ederim . Ç ünkü  biz, ülke ka lk ınm asın ın  en önemli 

anah tar ın ın  üretim  o lduğunu  biliyoruz. Üreten, em ek veren bizim için d e 

ğerlidir.

O nla rın  sorunları biz im derdimizdir .  Bu nedenle onların  p rob lem le 

rine hassasız.

Türkiye'nin Hedefleri

'Türkiye yepyeni bir  d önem e  girmiştir.

Dem okrasim iz  hızla gelişmektedir.

E konom ide  çok güzel işler yapılıyor.

İhracatta C um huriye t tarih in in  rekorları  kırılıyor. 'Türkiye, C u m h u 

riyetin 100. y ıl ında dünyan ın  en büyük 10 ekonomisi olma yolunda  hızla 

ilerliyor. Bu hedefimize em in  adımlarla yürüyoruz.

Türkiye ekonom isin in  2013 yılına kadar;

- Yüzde 6,5 o ran ında  büyümesi,

- Yılda o rta lam a 620 bin kişiye iş üretmesi,

- Tarım da çalışanların toplam istihdam içerisindeki payının yüzde 

29’dan yüzde 19’a inmesi,

- 100 milyar doları  aşmış olan ih racatımızın 214 milyar dolara ,

- Turizm gelirlerinin 36 milyar dolara ,

- Kişi başı Millî gelirin 10 bin 100 dolara  ulaşması

- Tek haneli rakamlara  düşürü len  enflasyonun ise yüzde 3 seviyelerine 

indirilmesi hedeflenmektedir .

Hedefimize u laşm ak için gerekli özgüvenim iz ve inancımız var. 

Türkiye Hızla Kabuğunu Kırıyor

Gerek bu lu n d u ğ u m u z  coğrafya, gerek konjonktürel getiriler, gerekse 

sahip  o lduğum uz  im kanlarım ız,  bizi gelecek için um utland ırm aktad ır .  Bi



zim bu zenginliklerimiz i tam  manasıyla kullanarak  geleceğimizi inşa ede 

bileceğimiz düşüncesindeyiz.  Bu hedeflere, ülke menfaatlerini he r  şeyin 

üzerinde tutan so rum lu  k u ru m  ve kuruluşların  el ele vermesiyle  yakalana

cağından kuşkum  bu lunm am aktad ır .

Her bireyin çabasıyla güçlü, başarılı, m utlu  ve huzurlu  bir  Türkiye 

oluşturacağım ıza tüm  kalbimle inanıyorum.

BİZİ Hedeflerimizden Döndüremezler

Maalesef güçlü  bir  Türkiye’nin olm am asın ı isteyen bazı güçler var. Bu

nun için Türkiye ne zam an şaha kalksa, önü kesilmek isteniyor. Ö n ü m ü z ü  

kesmek isteyenler, terör s ilahına da başvurmaktadırlar.

Ülkemiz in  bü tün lüğünü  h e d ef  alan bu te rörist faaliyetlerinin tekrar 

tı rm and ır ı lm ak  istenmesi düşündürücüdür.  Türkiye ne zam an  güçlense, ne 

zam an  bölgesinde e tk in  olmaya çalışsa, biri lerinin maşası olan teröristler 

sahneye çıkıyor ve ülkenin gücünü  zayıflatmaya kaynak ve enerjimizi başka 

alanlara kaydırmaya çalışıyorlar.

Ancak bu konuda  başarılı o lmaları m ü m k ü n  değildir, ö rd u m u z ,  g ü 

venlik  kuvvetlerimiz ve devletimizin tüm  unsurları,  terörizme karşı büyük 

bir  kararlılıkla görevlerinin başındadır . Bütün bun la r  Türkiye’nin ilerleyen 

ekonomisini,  genişleyen dem okrasisin i  kısaca çağdaşlık yürüyüşüm üzü  

ba lta lam ak içindir. D em okra tik  kazanım larım ızdan,  ka lkm m a ve çağdaşlık 

hedefim izden asla taviz vermeyeceğiz .

Daha çok özgürlük, daha  çok demokrasi ,  daha  çok insan haklarına  

saygı, daha  çok refah istiyoruz. 'Iıirkiye’yi hu k u k u n  üs tün lüğünün  egemen 

olduğu bir sevgi ve barış ülkesi haline getirerek b ü tü n  engellerden ve p ro b 

lemlerden kurtulacağız . Bunu herkes böyle bilmelidir.. .
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Türkiye Kamu-Sen 3. Olağan Genel Kurulu

(29.03.2008)

Kamu Sendikacılığı ve Kamu-Sen

.. .. lürkiyc’nin ilk m e m u r  konfederasvonlaruı-
Ulkemııdeorgutlenmeozgur- Ka,„u-Serfi„ 3. o k g a n  G e d  Ku-

lüğübOŞtOolmakÜZei€tüm rul Toplantısında sizlerle birlikte olm aktan  büyük

alanlarda gelişme sağlayabilme- m em nun iye t  duyuyorum .

mİZİnyolu sosyal diyalogdan geç- Genel K uru lunuzun  çalışma hayatma, çalışma

mektedir. Sosyal taraflann ülkede Türkiyedeki sendikal hareketin gelişme-
.. .. sine katkı sağlayacağı inancıyla yüce heyeti ve sayın

yaşman tum som ların io z m  Kamu-s™  kuriiiduğ.,

süreçlerine etkin katılımı demok- 1992 yılından bu yana çalışma hayatımızın önemli 

rasimizin gelişmesi bakımından aktörlerinden biri olmuştur, lürkiyede sendikacılık, 
j  j .  „ kamu çalışanlarının hakları ve emeği savunma adı-
davazgeçilmezdir.  ̂ , .

^ ’ na çok önemli bir m ücadelenin  içerisinde yer alan

Kamu Sen, dem okrasi  ve özgürlüklerin  geliştirilmesi k onusunda  da gereken 

hassasiyeti göstermiştir.  Ülke ve mil letimizin menfaatleri k onusunda  her 

zam an so rum lu luk  içeris inde hareket eden  Kamu-Sen, herkesin güven d u y 

duğu güçlü bir camia haline gelmiştir. Devleti yönetenlere karşı, kam u n u n  

bü tün  işlerini yürütenler in  sendikacılık yapması güç o lduğunu  biliyorum.

B ugünlere kolay gelinmedi.  Kamu sendikacılığının hukuki zem inin  

ancak, 25 Tiaziran 2001 yıl ında yüce M eclisimizde kabul edilen 4688 Sayılı 

Kamu Görevlileri  Sendika K a nunuy la  oluşturulabilmiştir .  Sizlerin yaptığı 

özverili çalışmalar sonu cu n d a  kam u sendikacıl ığı her geçen gün ileri bir 

noktaya taşınmaktadır .

Ü lkem izde ö rgü tlenm e öz gürlüğünün  geliştirilmesi konusunda  emeği 

geçen K am u-Sen K onfederasyonunun  tüm  değerli yöneticilerin i ve üyele 

rini tebrik  ediyorum.

Küreselleşme ve Sendikacılık

D ünyada  küreselleşme rüzgârlarıyla  birlikte çok hızlı bir  değişim ya 

şanmaktadır .  Güçlü ekonom isi ve sahip o lduğu uluslararası k onum  n e d e 

niyle Türkiye’nin bu değişime kayıtsız kalması m ü m k ü n  değildir. Büyük 

Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk’ün  bizlere gösterdiği çağdaş uygarlık  d üze 

yine u laşm ak  için her a landa olduğu gibi çalışma hayatında da uluslararası 

s tandartlar ı yakalam am ız gerekmektedir.

Geniş bir  kesimi kapsayan çalışma hayat ında ihti laflarımızın gideri l 

mesi ve kalıcı barışı sağlayacak düzenlem elerin  hayata geçiri lmesi büyük  

önem  taşımaktadır . Sendikaların  özgürlük alanını genişletm ek, dem okra tik  

hakların  sın ırlarını daha  yukarılara ç ıka rm ak  hepimizin  o r tak  arzusudur. 

Bu konuda  sizlerin katılımıyla  çalışmaların yü rü tü ld ü ğ ü n ü  bil iyorum.



Kamu çal ışanlarm m  Anayasa değişikliği de "TijrkİVP'dP herkese llUZUr VP 
gerektiren yeni haklara  en kısa sürede kavuşacak
larına inanıyorum . Ö te  yandan, sendikal hareket- İStİkrOr lOZim.. .  Bu hepİmİZ İÇİn 
leri geliştirirken sosyal taraflarla birl ikte  kam u yö- Çerekiİdİr. KOOS VeÇergİnlİkSüdece 
İletiminde verimliliği ve çağdaş yönetim  anlayışını fÜrkİVe'nİn dİZİerİ ÜZerİne dÜŞme- 
hep birlikte sağlamalıyız. Devletimiz in  etkin ve . . .  , • • • 
hızlı işleyen bir  yapıya kavuşabilmesi ve çalışan- Sinİisteyenlerin IŞineyoror. Bu Ülke 
1ar arasında adalets iz liklerin giderilebilmesi için köriervesoğiriordiyoloçundon 
sizlerin katkısıyla kam u personel re fo rm unun  da DolayiSiylO OÜn UZİOSma, 
hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Örgütlenme Özgürlüğü
İşbirliği ve sağduyu günüdür."

ü lke m izde  ö rgü tlenm e özgürlüğü başta o lm ak  üzere tüm  alanlarda 

gelişme sağlayabilmemizin  yolu sosyal diyalogdan geçmektedir . Sosyal ta 

rafların ülkede yaşanan tüm  sorun lar ın  çözüm  süreçlerine etk in  katılımı 

dem okrasim iz in  gelişmesi bak ım ından  da vazgeçilmezdir.  Sendika lar ım ı

zın bilgisini, b irikimini sosyal diyalog p la tfo rm larında  ortaya koymaları 

sorun lar ım ıza  en uygun çözüm ler in  ü retilm esin in  anahtarıd ır .

Sizlerin ülke problemleri konusunda  yaptığı çalışmalar ve öneriler, 

kam u yönetim in in  e tkin ve saydam işleyebilmesinin de ö n ü n ü  a çm ak ta 

dır. Başta sendikalarım ız  o lm ak  üzere sivil top lum  örgütler im izin  yasama 

sürecine katılımı k onusunda  Meclisimiz çok hassastır.  Nitekim Meclisimiz 

top lum uzda  geniş yankı bulan sosyal güvenlik reformuyla ilgili düzenlem e 

konusunda  da sivil top lum  örgütler imizin  katkı ve katı lımı için büyük  has 

sasiyet göstermiştir.  İnanıyorum  ki, gelecek nesil lerimizi yak ından  ilgilen

diren  bu düzen lem e Genel Kurul sürecinde yapılacak katkıların a rd ından 

hayata geçecektir.

Sendikalarm Toplumsal Barışa Katkıları

Temel hak  ve özgürlüklerin  en iyi şekilde k o runduğu  ve kullanıldığı 

dem okrasi lerde sendikalar kuşkusuz en önemli ku rum lar ın  başm da  gel

mektedir. Ü lkemizin meselelerinin çözülmesi için gayret sar f  eden  send i

kalarımız aslında biz siyasetçilere de yol göstermektedir. Bu platformlar,  

de m okrasin in  nabzın ın  attığı yerlerdir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu  kararların  alınması için herkesin bura la r 

dan  yükselen seslere kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum . B unun için 

de konfederasyonlarımız başta  o lm ak  üzere sivil top lum  örgütler imizin  bu 

tü r  toplantılarına katı lmaya gayret ed iyorum. Ç ü n k ü  konfederasyonlarımız  

sadece kendi temsil ettiği kit lenin değil ülkemizin ve milletimizin p rob lem 

lerin çözüm ü için kafa yoruyor, proje  üretiyorlar.

Nitekim son günlerde ü lkem izde artan  gerilimin yumuşatılması için 

başta konfederasyonlarımız o lm ak  üzere sivil top lum  örgütler im iz anlamlı 

bir  sağduyu girişimi başlatmıştır . Kamu-Sen’in de içerisinde yer aldığı bu

çağrıları  yürekten desteklediğimi bilmenizi is terim. Ülkemiz yine hassas bir  ___

dönemden geçmektedir. Bu olumsuz ortamdan süratle çıkmak zorundayız. 89



Bu hepim izin  görevidir. Siyasetçinin de, send ikacm m  da, i ş adam m m  

da, huk u k ç u n u n  da görevidir. Cîün; bu gergin  o r ta m m  kim ta ra tm dan  ve 

niçin m eydana  getirildiğ in in  sorgulanacağı gün değildir. Gün; bu o r tam dan  

çıkmayı sağlayacak, akılla d ü şü n m e  günüdür.  Gün; ideolojilerimizi, heye

canımızı,  şahsi hedeflerimizi,  kişisel amaçlarımızı bir kenara  koyup, herkes 

için lazım olan ortak  aklı hayata geçirme günüdür.  Türkiye’de herkese huzur  

ve istikrar lazım .. .

Bu hepim iz  için gereklidir.  Kaos ve gergin lik sadece Türkiye’nin dizleri 

üzerine düşm es in i  is teyenlerin işine yarar. Bu ülke körler ve sağır lar d iya 

logundan  çok çekti. Dolayısıyla gün uzlaşma, işbirliği vc sağduyu günüdür.  

Ben buradan  bir kez daha  şunu  ifade e tm ek  istiyorum; gelin ellerimizi b ir 

bir imize uzatalım. 'Türkiye için üzerimize düşen görevleri yapalım.

Ülkemizin ihtiyacı olan güven ve is tikrar o r tam ın ı b o zm am ak  için her 

kesim biraz daha  ellerini uzatsın. Ülkemizi bu süreçten başarıyla ç ıkarta 

lım. Türkiye, krizlerden istikrara  geçm enin , ekonom ik  ve sosyal a landa çok 

önemli başarılara imza a tm anın  örneğin i defalarca dünyaya göstermiş bir 

ülkedir. Bu ü lkenin potansiyeli  var, bu ü lkenin imkanları var, bu ülkenin 

fırsatları var. Öyle  ümit ed iyorum  ki, sahip o lduğum uz  dinamiklerle  sağdu 

yu o rtam ın ı yakalayıp bu gergin likten çıkacağız.

Türkiye'nin Yapacakları

Son d ö n em d e  ciddi bir  atıl ım iç inde olan ülkemizin demokrasi ,  hukuk, 

sosyal politikalar ve ekonom i a lanlar ında yapacağı çok önem li işler var. Tla- 

yallerimiz ve hedeflerimiz büyüktür. 2023 yıl ında Türkiye’nin daha  güçlü, 

daha  kalkınmış,  sorun lar ın ı  halletmiş, işsizliğin belini kırmış, demokrasiyi 

bü tün  k u ru m la n  ile işletebilen bir ülke o lmasın ı amaçlıyoruz.

C um huriye tim iz in  100. yıl ında dünyan ın  en büyük on ekonom is inden  

biri o lma yolunda  çalışıyoruz. Bir im para to rluğun  küllerinden genç 'Türki

ye C 'umhuriyeti’ni kuran  Gazi Mustafa  Kemal A tatürk’ün gösterdiği çağdaş 

uygarlık  düzeyini hedefliyoruz. İna n ıyorum  ki el ele verirsek, enerjimiz i 

b irleştiri rsek hem  dem okra t ik  alanda, hem  h u kuk  alanında, hem  de e k o n o 

m ik  a landa ülkemizi layık olduğu seviyeye çıkartırız. D em okrasim izin  kal

bi, halk iradesinin hayat bulduğu  Meclisimizin  gücünü  arkanızda hissedin. 

İnanın başaramayacağımız iş, aşamayacağımız engel yoktur.



Parlamento Muhabirleri Derneği 

"Basm-Siyaset İlişkisi" Konulu Panel

(30.04.2008)

Basın ve Demokrasi

insanlığ ın  ulaştığı en ideal yönetim  biçimi olan 

demokrasi ,  to p lu m lan n  daha  özgür ve mutlu bir  h a 

yat sürebilmesinin vazgeçilmez zeminidir . Çağdaş 

demokrasi; yönetenler ve yönetilenler ilişkisinin çok 

ötesinde yeni boyutlar kazanarak katılımcı, çoğulcu 

bir hayat biçimi haline dönüşm üştür .

D üşünce  vc ifade özgürlüğünün  en etkili aracı 

d u ru m u n d a  olan basın  da dem okrasin in  vazgeçilmez 

kurum lar ındand ır .  Dem okra tik  toplum larda  basının 

görevi; kam u yararın ı ilgilendiren konularda, haber  

ve bilgi vermek, kam uoyu o luş turm ak,  toplum u ay

dınlatmaktır .  Yani basın top lum un hem  sesi, hem  de 

yol göstericisidir.

"Siyasi partiler ve sivil toplum 

örgütleri başta olmak üzere 

toplumun farklı kesimlerinin 

görüş ve eleştirilerinin yönetime 

yansımasını sağlayan basın, 

böylece demokrasinin çok seslilik 

ilkesinin hayata geçirilmesine 

katkıda bulunmaktadır. Bu 

yönüyle basın, siyasetçi ile halk 

arasında köprü görevini yerine 

getirmekte, ülke sorunlarınm en 

doğru şekilde çözümüne katkı 

sağlanmaktadır."

Nitekim Büyük Ö n d e r  Mustafa  Kemal A tatürk’te 

basının önem ini;  “Basın, milletin müşterek  sesidir.

Bir milleti aydın la tma ve irşatta, bir  millete m uhtaç  

o lduğu fikrî gıdayı vermekte , hulâsa bir milletin h e 

defi saadet olan müşterek bir is tikamette yürüm es in i teminde, basın başlı 

başına bir kuvvet, bir mektep, bir  rehberd ir” sözleri ile dile getirmiştir .  D e 

mokrasi kü ltü rünün  yerleşmesi, b ir  yaşam biçimine dönüşerek  kökleşmesi 

basının konum u ve yapısıyla d o ğ ru d an  ilgilidir.

Sağlıklı ve köklü  dem okrasi  için halkın, ülkede ve dünyada  olup  biten 

le rden zam anında  ve doğru  bir  şekilde haberdar  olabilmesi, her türlü  fikrin 

serbestçe ve açıkça tart ış ılabilmesi gerekmektedir. Dem okrasilerde  yasama, 

yü rü tm e  ve yargıdan sonra  d ö rdünc ü  güç olan basın , halk  adına denet im  ve 

kontrol görevini de yerine getirmektedir.

Demokrasi ve Çok Seslilik

Siyasi partiler ve sivil toplum  örgütleri başta  o lm ak  üzere top lum un 

farklı kesimlerinin görüş vc eleştirilerinin yönetim e yansımasını sağlayan 

basın, böylece dem okrasin in  çok seslilik ilkesinin hayata geçirilmesine 

katkıda bulunm aktadır.  Bu yönüyle  basın, siyasetçi ile halk a rasında  köprü  

görevini yerine getirmekte, ülke so run lar ın ın  en d oğ ru  şekilde çözüm üne  

katkı sağlanmaktadır.

Siyaset k u ru m u  ve özgür basın dem okrasi ler in  olmazsa olmazlarıdır . 

Bir ülkede siyaset ve basın ne kadar güçlüyse dem okrasi  de o kadar  köklü 91



. . I I I  güçlüdür.  Aslında siyasetç inin ve basının he-
BuÇÜn çok sayıda bOSin orgoni- detleri  birbirine çok yakındır. H er iki k u ru m  da

nin var olduğu Ülkemizde faiklı halka h izm et etmek, dem okrasi  ve özgürlükleri

düşünceler kamuoyunda rahatlıkla zenginleştirmek, h uz u r  ve b a n ş  o r ta m ım  sağla-
 ̂  ̂ . I .ı ... m ak  aibi o r tak  amaçları paylaşmaktadır . Siyaset-

m ışılM m ekle ,e le itın lerâk  düsiinûiemez. b„

Çetİrİlebİlmektedİr. Basın özgürlü- nedenle  ü lkemizin  vazgeçilmez k u ru m la n  olan

ğü bakımından Türkiye'nin birçok kiyaset ve basm  arasında karşılıklı saygıya dayalı

dünya ülkeme göre oldukça ileri bir - 8İ 'U ıb ir iie ı.5im i„oi,„as,çok6nemiid,r.

yere sahip olduğunu gururla söyle- Katılımcı dem okrasi  için, h izmetlerin  halka
. . . .  , , I I , , en iyi şekilde ulaşabilmesi için, kalkınmış ve öz-

mehyım. Ancak kuşkusuz bu alanda

atılması gereken çok daha önemli için hem  siyasetin hem  de basın ın ın  güçlü olma- 

adimlann olduğu da açıktır." ihtiyacımız var. Siyaset ve basm asla b irb ir i 
nin rakibi değildir.

Aynı am aç  için ayrı kulvarda hizm et koşusu yapan biz siyasetçiler ile 

siz değerli gazetecilerin, Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağına yürekten ina 

nıyorum .

Özgür ve Tarafsız Habercilik

Basının top lum  adına  üstlendiği önem li görevleri yerine ge tirebilme

sinin vazgeçilmez koşulu  ise özgür ve tarafsız  olabilmesidir. Basını özgür 

olmayan bir  ü lkenin çağdaş kanat lar ından  biri kopuk  demektir. Basının sı

nırlam a ve baskılara m aruz  kaldığı, özgürce görevini yapam adığı ülkelerde 

dem okrasi  ve insan hak lar ından  söz e tm ek  m ü m k ü n  değildir.

Türkiye’de basm-siyaset ilişkilerinde so run lar ın  yaşandığı dönem le r  

olsa da dem okrasi  a lanındaki gelişmelere paralel olarak gelinen düzey se 

vindir icidir . Şunu m em nuniye tle  ifade etmeliyim  ki; çoğulcu parlam enter  

dem okrasin in  tüm  kural ve kurum lar ıy la  yaşadığı ü lkemizde basın ımız  da 

özgürdür ve oldukça gelişmiş durum dad ır .  Bugün çok sayıda basm  o rg a n ı 

nın var o lduğu ülkemizde farklı düşünceler  kam uoyunda  rahatlıkla  tart ış ı-  

labilmekte, eleştiriler dile getiri lebilmektedir .

Basm özgürlüğü bak ım ından  Türkiye’nin birçok dünya  ülkesine göre 

oldukça ileri bir  yere sahip o lduğunu  gurur la  söylemeliyim. Ancak ku şk u 

suz bu alanda atılması gereken çok daha  önem li ad ım ların  olduğu da  açıktır. 

Her özgürlüğün ku llan ım ında  o lduğu gibi basm  özgürlüğü de so rum lu luk  

bilinciyle hareket edilmesini gerekli kılmaktadır .

İlkeli ve Objektif Habercilik

Basının k a m uoyunun  sesi olma görevini başarıyla yerine ge tirebilme

si için meslek etiğini her şeyin üzerinde  tu tması,  doğru ,  ilkeli ve objektif 

habercilik anlayışından ayrılmaması büyük  önem  taşımaktadır . Medya gü-

-----  cün ü n  kötüye kullanılması,  kam u ya ran  ve kam u düzen ine  zarar vermekle
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lo p lu m u n  çıkarla rın ı gözeten ve özgürlüklerin  gelişmesine katk ıda b u 

lunan bir  güç olarak basının kendisini sorgulayarak iç denet im in i yapması, 

e tk in liğin i ve it ibarını artıracaktır.  Basının dünyadaki gelişmeler ışığında 

yapılanması için basın  meslek örgütler ine  de büyük  görevler düşmektedir. 

Meslek örgütleri bir  taraftan basın  özgürlüğünü ve çalışanların  haklarını 

ko rurken  diğer taraftan da evrensel ilkelerin hayata geçmesini sağlam akta 

dır. K urulduğu g ünden  beri görevini,  başarıyla yürü ten  meslek ö rgü tler in 

den biri de Parlam ento  M uhabir leri Derneğidir .

Millî i radenin hayat bulduğu  Meclisimizde görev yapan basın  m e n 

suplar ımızın o luş turduğu bu meslek ö rg ü tü m ü zü n  çalışmalarına gereken 

desteği vermeye özen gösterdiğ imiz i bilmeniz i is terim. Ç ünkü  parlam ento  

m uhabirleri ;  Meclisimizin yaptığı çalışmaların kam uoyuna  en d o ğ ru  şekil 

de ulaştırılmasının yanı sıra halkımızın görüş ve eleştirilerinin yasama sü 

recine yansıması için çok önemli bir  rol üstlenmektedir.

Meclis’te bizlerin en yakın takipçisi olan, fedakarca görev yapan pa r 

lam ento  muhabirlerimizle  milletvekil lerimiz arasındaki ilişkilerin karşılıklı 

saygı ve anlayış içerisinde en ideal şekilde yürüm esi hepimizin  o rtak  dile 

ğidir.
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Marmara Grubu Stratejik Araştırmalar Vakfı 

11. Avrasya Ekonomi Zirvesi

(01.05.2008)

Medeniyetlerin Başkenti

, , , ,  Avrasya coğratyasıı ıın  her köşesinden çok
Dimyoninilkparimentostl, Llkya J„|„ .bamlar,,,,, akaden,i,sy«,lcri. üa

Uyçaillğl toiüfindon ülkemizde dam ı ve bürokratlar ı bir araya getiren bu anlamlı

bulunon Kaş Patara'da kurularak bu ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin derinleş-
I I  , ... I ■ r>" t ir ilmesine katkıda bulunacaktır. Avrasva ülke-

topraklardayukselmutır.Dünyanın g„„',arccck

en eski inanç merkezlerini ve kültür zirvede enerjiden  sanayiye, ekonom iden  tu rizme, 

zenginliklerini barındıran bu coğraf- barıştan diyalog çabalarına kadar  önemli konula- 

ya, adeta bir medeniyetler müzesi rmda fikir al,şverişindc bulunacakla,-,

gibidir. İnsanlığa ait değerler bu Avrasya coğ ra ty a^n d a  yıllarca liderlik yap-
j  . , j  - , mış  “bilge a dam lar ın” buluşmasını da sağlayan

medeniyetler havzasında yogralmm hcp„„i.c ,5, "  ,„.a-

ve pişmiştir çağm a ve tüm  insanlığ ın  ihtiyaç duyduğu barış ın

sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyorum .

M arm ara  G rubu  Stratejik ve Sosyal Araşt ırm alar Vakfın ın  tarihi ve 

kültürel bağlarımızın bu lunduğu  Avrasya coğrafyasıyla il işkilerimizin ge

liştiri lmesi yolunda  yaptığı katkıları takdirle  karşılıyorum. Uluslararası 

katı lımla gerçekleştiri len bu zirvenin , kıta ları  ve medeniyetleri buluş turan  

İstanbul’da yapılmasını da çok anlamlı buluyorum .

Mavi boğaz, Asya ve Avrupa kıtaların ı b irb irinden ayırırken; Boğaz 

Köprüleri  de bu iki kıtayı ve kıtala rın  taşıdığı kültürleri b irbirine  bağ lam ak 

tadır. M edeniyetlerin  başkenti  ve dünya coğrafyasının en seçkin örneği olan 

bu m uhteşem  şehir hiç kuşkusuz Avrasya bölgesinin  temsilcilerin in  bir  a ra 

ya gelebileceği en uygun adrestir.

Medeniyetler Müzesi

İnsanlık binlerce yıl Avrasya coğrafyası üzerinde m edeniyet ler kurdu, 

yeni kültür ler m eydana  getirdi. Bu coğrafyada medeniyet bayrağı binlerce 

yıl elden ele dolaştı.  Hititlerden görkemli Rom a’ya, Bizans’tan Selçuklu ve 

Osm anlı  İm para torluklarına  kadar bu topraklarda  birçok medeniyet bay 

rakların ı dalgalandırdı. Hepsin in  ayrı güzelliği ve ihtişamı vardı. . .

D ünyan ın  ilk parlam entosu ,  i.ikya Uygarlığı tarafından ü lkemizde b u 

lunan Kaş Patara’da  ku ru la rak  bu topraklarda  yükselmişti r.  D ünyanın  en

-----  eski inanç merkezlerini ve kültür zenginliklerin i ba rınd ıran  bu coğrafya,

9 4  adeta  bir m edeniyet ler müzesi gibidir. İnsanlığa ait değerler bu medeniyet-



1er havzasında yoğrulnuış ve pişmiştir. Bugün "Avrasvü bölçesine ÇOk Önemli 
çok sayıda ülkenin bağımsız ve özgürce yaşadığı „
Avrasya coğrafyasının her köşesi zengin tarih i ve kotkllof Soğloyobllecek oinomik blf 
kültürel miraslarla  doludur. Avrasya, kültür ve Ülkedir. TÜikİye boriŞa dayOİl diŞpO- 
inanç farklılıklarıyla çatışmanın değil, barış ve M a  anloyışı gereği; Balkanlardan
diyalog içerisinde zenginleşm enin  kaynağı oldu- ,, ,, , , ,, , ,
8 . 1  ortaya toya,, dünyan,,, en güzd böfgcsid,,.
Avrasya coğrafyasında hayat bu lm uş  bilgelerin bulUnduğU Coğrafyada etrafında 
evrensel mesajları insanlığa aradığı huzura  vc dOStlukve İşblrlIğİOrtOminm OluŞtU-
bansa ulaşmanın yoliarn,, g&tcrmistM. mlmasıi^in gayretgöstemektedir.”

Kültürler Atlası

■j'arih boyu kültürler atlası haline gelen bu coğrafyanın zenginlikleri  

biz im olduğu kadar tüm  insanlığın da o rtak  bir ikimidir . Avrasya’yı oluş

tu ran  ülkeler, hem  ev sahipliği yaptıkları  medeniyetlerden hem  de sahip 

oldukları kaynaklardan aldıkları güçle geleceğe güvenle  bakmaktadır .

Türkiye de böylesine görkemli bir  tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan 

Avrasya coğrafyasın ın doğal kesişme noktasında  bulunm aktadır .  Küresel

leşmiş dünyan ın  aktif  bir üyesi olan Türkiye, Batı’yla D oğu’yu ve Kuzey’le 

G ü n e y ’i buluşturan, farklı kültürleri kaynaştıran kavşak nok tasında  b u lu n 

maktadır .

Barışa Dayalı Dış Politika

Türkiye; sürekli büyüyen, enflasyonu tek hanelere inmiş, gayri safi 

Millî hasılası a rtan , fert başına Millî geliri 10 bin dolara yaklaşan, ihracatı 

120 milyar dolara yaklaşan bir ülkedir.  D ünyan ın  en büyük  17. ekonomisi 

olan Türkiye, bu yıl sonu itibarıyla 15. ekonom i haline gelecektir.

Ülkemiz, Avrupa’nın da 6. büyük  ekonomisi d u rum undad ır .  Bölgesin

de etkinliği g iderek artan Türkiye, sahip  o lduğu potansiyel ve imkanlarla,

Avrasya’nın en güçlü ü lkelerinden biridir. Avrupa Birliği’ne tam  üyelik m ü 

zakerelerine devanı eden Türkiye, NATO ve Avrupa Güvenlik  ve İşbirliği 

Teşkilatı (AGİT) üyeliği başta o lm ak  üzere birçok uluslararası kuru luşa  o r 

taklığı sayesinde Avrupa’yla strate jik ve ekonom ik  işbirliği kurm uştu r .  Yine 

Türkiye, Karadeniz E konom ik İşbirliği ve İslam Konferansı Örgütleri başta 

o lm ak  üzere üye o lduğu diğer organizasyonlarla da Avrasya z incirinin en 

önem li ülkeleriyle güçlü ilişkiler içerisinde bulunm aktadır .

Sürekli büyüyen istikrarlı ekonomisi ve stra te jik k o n u m u n u n  sağladı

ğı güçlü uluslararası bağlantılarıyla  Türkiye, Avrasya bölgesine çok önemli 

katkılar sağlayabilecek d inam ik  bir  ülkedir. Türkiye barışa dayalı dış po li 

tika anlayışı gereği; Balkanlardan Kafkasya’ya, Asya’dan Avrupa’ya, b u lu n 

duğu  coğrafyada e trafında dostluk  ve işbirliği o r ta m ın ın  oluş turu lması için 

gayret göstermektedir.

Ülkemiz, köklü tarih i ve kültürel bağlara  sahip o lduğu Avrasya’nın, -----
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yönündeki çabalara aktif  katkıda bulunm aktadır .  Avrasya’n ın  merkezindeki 

coğrafi k o n u m u  ve geniş bir  alana yayılan ta rihi ve kültürel bağlarıyla Türk i

ye, m edeniyet ler arası diyalog çabalarına da  en güçlü desteği vermektedir .

Avrasya Coğrafyası Doğal Zenginlikleri

Avrasya’nın sahip o lduğu zengin potansiyeli  değerlendirmesi ha l in 

de içinde yaşadığımız bin yılda küresel bir  güç olarak yükseleceği açıktır. 

Asya’nın derin liğ inden Avrupa’nın  kalb ine uzanan bu coğrafyada yaşayan 

ülkelerin ta rihi ve kültürel b irik im lerin in  yanı sıra doğal zenginlikleriyle  de 

uluslararası ilişkileri yön lend irm e potansiyeli  çok fazladır. Gelişen teknoloji  

ve küreselleşmeyle  birlikte insanlığ ın  enerjiye olan ihtiyacı, dünya  petrol ve 

doğalgaz rezervlerinin büyük  bö lüm ünü  barınd ıran  Avrasya’nın önem in i 

a rt ıran  önem li e tkenlerden  biridir.

Kuşkusuz dünya enerji  kaynakların ın  giderek azalması,  bu a la n ın 

da işbirliğini de zorun lu  hale  getirmektedir . Bütün bun la ra  bir  de küresel 

ıs ınm anın  getirdiği so run la r  eklenince dünyam ız ın  enerji  konusunda  nasıl 

büyük  bir sıkıntıyla  karşı karşıya o lduğunu  anlayabiliriz, hısanlığın gelece

ğini yakından ilgilendiren enerji  a lanındaki gelişmelerin de bu  zirvede ele 

alınacak konu la r  arasında yer almasını çok önem siyorum . Avrasya’nın sa 

hip o lduğu enerji  kaynakların ın  dünyayla bütünleşebilmesi için en güvenli, 

ekonom ik  ve kısa yolun Türkiye’den geçtiği açıktır. Küresel önem e sahip;

- Bakü-Titl is-Ceyhan Petrol Boru Hattı başta  o lm ak üzere,

- Nabucco Projesi,

- Hazar-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi,

- S am sun-C eyhan  H am  Petrol Hattı Projesi gibi enerji  alanındaki dev 

yatırımlar, ülkelerimiz a rasındaki ilişkilerin gelişmesine çok  büyük  katkılar 

sağlamaktadır . Bu proje ler sayesinde Türkiye, Avrasya coğrafyasın ın d ü n 

yaya açılan enerji  kapısı haline gelmektedir. Kuşkusuz tarihi ipek yolunu 

canland ıracak  Bakü-Tif lis-Kars Dem iryolu  başta  o lm ak  üzere ülkelerimiz 

arasında gerçekleştiri len ulaşım yatırımları da  Avrasya’n ın  geleceği b ak ı 

m ından  aynı şekilde büyük ö nem  taşımaktadır .

"Parlamenter Diplomasi"

O rta k  proje  ve çalışmalarla  Avrasya coğrafyasının küresel ticaretin 

merkezi haline gelmesi bizleri birbirimize daha  da yakınlaştıracak ve gele 

ceğe güvenle  bakm am ızı sağlayacaktır. Avrasya ülkelerinin küresel e k o n o 

mideki etkinliklerini art ırabilmeleri, dünya  e konom is inden  daha  fazla pay 

alabilmeleri  için Türkiye anah tar  bir  ülke konum undad ır .

Avrasya coğrafyasının uluslararası a landaki etkinliğinin artır ılması 

için ülkelerimiz a rasında  her  a landa karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi büyük 

ö nem  taşımaktadır .  Avrasya ülkeleri olarak g ücüm üzü  birleştirdiğimizde,

-----  içeris inde Türkiye’nin de yer aldığı yeni bir  küresel gücün  doğm ası kaçınıl-
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ülke le r im iz in  ve to p lu m lam n ızm  yararm a olan bu  işbirliği çabaları- 

n m  aynı zam anda  o rtak  geçmişimizin de bir  gereği o lduğu kanaatindeyim. 

Parlam entolarım ız  arasındaki ilişkilerin de ülkelerimizin işbirliği çabaları

n ın  güçlendirilmesi bak ım ından  ayrı bir  önem  taşıdığ ına yürekten inanıyo

rum . Bu nedenle  Meclisimiz, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iyi ilişkile

rin  geliştirilmesi için “Parlam enter Diplom asi” çalışmalarına yoğun destek 

vermektedir . Yapılan ziyaretlerin yanı sıra parlam entola rım ız  arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesi için o luş turu lan  do sd u k  g ruplarım ız  da karşılıklı 

faaliyetlerini sürdürmektedir .

Tarih boyu insanlığa bir a rada  barış içerisinde yaşam anın  en güzel ö r 

neklerini sunm uş  olan Avrasya coğrafyası maalesef bugün  ciddi sorunlar 

da yaşamaktadır. lurk iye olarak am acım ız çevremizdeki,  bizim ne sebep 

ne de ta raf o lduğum uz  gerilim nokta la r ın ın  be rta ra f  edilmesini,  so run lar ın  

barışçı yollardan çözüm lenm es in i  sağlamaya yöneliktir.

Bu doğru ltuda  Türkiye, da im a barış ın  yan ında  yer alarak çevresine 

istikrar, güvenlik ve refah yaymaya çalışmaktadır. Her köşesinde kalıcı b a 

rışın hakim  olm asını arzuladığımız Avrasya coğrafyasında m evcut so run la 

rın  aşılması için hep  birlikte çaba harcamalıyız.

Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel konuların  tart ış ılması o r 

tak ad ım ların  atılabilmesi için resmi ilişkilerin yanı sıra sivil top lum  ö rgü t 

le rimizin gerçekleştirdiği bu tü r  e tk in likleri çok anlamlı buluyorum . M ede 

niyetlerin çatıştığı değil dostluk  ve barış içeris inde buluştuğu b ir  dünyada  

yaşama dileğiyle, hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.
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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Tarafından Yürütülen 

Mikro-Kredi Uygulamasına Katılan ve Destek Verenler 

Heyetini Kabul

(25.07.2008)

İnsanlığın Ortak Sorunu; Yoksulluk!..

-YoksulUlamkadelenin hepimize . “ “ i 8 '' ' '^ '; » ™ „ b r , y i a
mücadele  e tm ek  amacıyla lurkıye İsrarı ü n le m e  

yüklediği sorumluluğun bilincini de- Vakfı ta ra tm dan  ü lkemizde başarıyla yürütü- 

Îİnden hisseden İsimlerden birisi de len m lkro-kredi uygulamasına katı lan ve destek 

Bangladeşli Prof. Dr. SaymMuhom- verenleri Meclisimizde ağırlamaktan büyük bir
-  m utlu luk  duyuyorum .

med Yunus tur. Kurduğu Graamen
Tüm insanlığ ın  ve ülkemizin en temel so-

Bankasıyla Mıkro-Kredı ismini , . ?  . . ■
_ ru n la rm m  başında gelen yoksulluk, toplumsal

verdiği bir uygulamayı başlatan h u z u ru m u z u  bozan birçok sosyal problem in  de

Saym Yunus, dar gelirli insanlar için kaynağı d u rum undad ır .  Ç ok sayıda ülkede en 

umut ışığı olmuştur." temel ihtiyaç m addeler in in  bu lunam am asın ın
yarattığı aşın  yoksulluk nedeniyle ö lüm ler  yaşa 

nırken, gelişmiş ülkelerdeki d u ru m  ise inanılm az  bir çelişkiyi ortaya koy

maktadır .

Bugün m o d e rn  dünya, israf ve aşırı tüke tim  yüzünden ; o n u ru  kırı lan, 

acı içinde hayatın ı kaybeden insanların  d ra m ın a  tanıklık  etmektedir . Ye

tersiz beslenmeye bağlı ö lüm lere  çare bu lm aktan  uzak kalan insanlık,  lüks 

yaşama ve kendi neslini yok eden silahlara büyük  kaynaklar harcayabilmek- 

tedir. Gelişmiş  ülkelerde 1,5 milyar kiş in in  aşırı beslenm eden  dolayı a ld ı 

ğı kiloları ve rm ek  için harcadığı parayla 850 milyon açlık so runu  yaşayan 

in sanın  ihtiyaçları karşılanabilmektedir . M aalesef baş d ö n d ü rü c ü  bir  hızla 

gelişen teknolojiye ve bilime rağm en  yoksulluk hala  tüm  insanlığ ın  ve ülke

mizin en önem li o r ta k  so run la r ından  biri o lmayı sürdürmektedir .

İsraf ve Aşırı Tüketim

Kuşkusuz yaşanan bu  olum suz  d u ru m d a  kaynakların  israf edilmesinin 

payı çok büyüktür. ‘Toprak Mahsûlleri O f is in in  son olarak yaptığı a raştır 

ma, Türkiye’de yaşanan israfın boyutların ın  çok çarpıcı bir  şekilde ortaya 

koymaktadır .

Ülkemizde gün lük  olarak üreti len 116 milyon ekm ekten  6 milyondan 

fazlası m aalesef israf edilmekte, atı lmaktadır . İsraf edilen bu kaynakla; 100 

yataklı 60 hastane, 32 derslikli 180 okul yapılabilmektedir.

H epim iz in  vicdanlar ını yaralayan bu o lum suz  tab lodan  ders alarak

-----  top lum  olarak kaynaklarımızı israf e tm em e konusunda  duyarlı lık göster-

98 meliyiz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, kurulduğu günden beri bu alanda



gayret gösteren ülkemizin önem li sivil toplum  örgütler imizin  başm da  gel

mektedir. Bu vakfım ızm  çabalarmı takdirle  ve şükranla  karşıladığnnı b e 

l ir tm ek  istiyorum.

Mikro-Kredi Uygulaması Nedir?

Yoksullukla m ücadelenin  hepimize yüklediği "MİkiOkreCİİkapsamindû SOn dÖ- 
sorum lu luğun  bilincini derinden  hisseden isimler- ____ ______ , ____ ______ ,
, ,. . j „ 1 j 1 n f c u 4 neiTidetoprüksıztürım alonındaden  b in  de Bangladeşli Frot. Dr. Saym M u h am m ed

Yunus’tur. Kurduğu G ram en  Bankasıy la  “M ikro- büŞİOtlIOnkf&dİÇOİlŞmOİÜrinidû
Kredi” ismini verdiği bir  uygulamayı başla tan Sayın çevrC duyorllllğl konUSUndokİ
Yunus, dar gelirli insanlar için u m u t  ışığı olmuştur. gösterilen haSSOSİyetbokimin-

Bu uygulama bugün Türkiye’de dahil  175 ülke- çQĵ  anlomll bulduğumU
den  aileleriyle birlikte 600 milyon kişiye ulaşan kü- r ,  ̂ ı • x • n /• /•

 ̂ , 1 1 1 f n  ifade etmek isterim. Dar gelirliresel bir sosyal organizasyon haline gelmiştir. Dar ^

gelirli vatandaşlara karşılıksız yardım yerine, onla- VatandaŞİarimiZa İhtİyaçlari 
rm  kendi potansiyellerini kullanabilecekleri , üre tim  olan Sermayeyi Sağlayan bU
yapabilecekleri  kredi im kânını sunan  bu uygulam a uyaulamanin büŞariya UİaŞ- 
tüm  dünyada  büyük vankı uyandırmıştır .  r /  ı

masında en büyük pay sahibi
M ikro-K red in in  öncüsü  M u h a m m e d  Yunus, ■ ■ , . .  ̂ 11 ■ 

k„r„.u5 olciugu Gram c. Bankas.'yla yıllarca sürdür- oM m kUŞkUSUZdeSteklm i 

düğü  bu anlamlı çalışmalar sonucunda ,  2006 yıl ında esirgemeyen değerliyardımse- 
Nobel Barış Ö d ü lü ’ne layık görülm üştür .  Yoksulluğa ver VatandaŞİOrimizdir." 
karşı yürü ttüğü  mücadeleyle  tüm  dünyayı etkileyen 

bir  model ortaya koyan Saym Yunus, 2006 yıl ında Meclisimiz de düzen le 

nen  konferansa katı la rak deneyimlerin i bizlerle de paylaşmıştı.

D ünyada  böylesine büyük ilgi gören m ikro-kred i uygulamasının ü l 

kemizdeki öncü lüğünü  de Saym Aziz Akgül ile arkadaşları yapmıştır.  G e 

çen d öne m  m ikro-kredi konusunda  yasa teklifi de veren Sayın Akgül’ün 

Meclis’teki çalışmaların ı bu dönem de,  G aziantep Milletvekili Sayın Fatma 

Şahin  aynı konuda  yeni bir  kan u n  teklifiyle sürdürm ektedir .  Milletvekille- 

r im izin da r  gelirli vatandaşlarımızın  so run lar ına  çözüm  olacak böylesine 

önem li sosyal projelere  öncü lük  etmesi biz im açım ızdan g u ru r  vericidir.

Kendilerine bu anlamlı gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum .

Türkiye Uygulamaları

i lk  olarak 2003 yılında ü lkemizde başlayan ve hayırsever insan lar ım ı

zın desteğiyle hızla  genişleyen m ikro-kredi uygulaması bugün  onbininci 

üyeye ulaşmıştır. Diyarbakır ve Cîaziantep başta  o lm ak  üzere 21 ilde toplam 

25 ayrı şubede uygulanan m ikro-kredi kapsam ında  14 milyon YTIJden fazla 

kredi dağıtılmıştır .

Verilen krediler, ta r ım dan  hayvancıl ığa, ticaretten el sanatlarına  kadar

birçok a landa da r  gelirli vatandaşlarımıza u m u t olmuştur. Bugün aramız- ___

da değerli temsilcileri de yer alan bu uygu lam adan  yararlanan da r  gelirli gg



vatandaşlarımız, kendilerine  im kan s unu lduğunda  neler yapabileceklerini 

herkese göstermişlerdir .

Ağırlıklı olarak kadın ların  yoğun ilgi gösterdiğ i proje  ile ilgili verileri 

incelediğimde, beni en çok etkileyen rakam  kredilerin  geri öd e n m e  oranı 

olmuştur. Hiçbir teminat,  kefalet, icra ve m ahkem e sürecinin uygu lanm a 

dığı tam am en  güvene dayalı olarak verilen kredilerin  geri d ö n m e  oranı,  il

ginçtir,  yüzde yüzdür.  Dar gelirli insanlar ımızın bo rcuna  olan sadakatini 

gösteren bu çarpıcı d u ru m ,  m ikro  kredi uygulamasının sağlıklı y ü rü d ü ğ ü 

nü de ortaya koymaktadır .

M ikro-kredi kapsam ında  son d öne m de  topraksız  ta r ım  a lanm da baş 

latılan kredi çalışmaların ı da çevre duyarlılığı konusundak i gösterilen has 

sasiyet bak ım ından  çok anlamlı b u lduğum u  ifade e tm ek  isterim. Dar gelirli 

vatandaşlarımıza ihtiyaçları olan sermayeyi sağlayan bu uygulam anın  başa 

rıya ulaşm asında  en büyük pay sahibi olanlar kuşkusuz desteklerin i esirge

meyen değerli yard ımsever vatandaşlarımızdır .

O nların  verdiği gönüllü desteklerle genişleyen m ikro-kred i uygu lam a

sı, bugün  da r  gelirli onbin  vatandaşımıza kendi hayatların ı rahatlıkla  sü rd ü 

rebilecekleri iş imkânı sağlamıştır. İnan ıyorum  ki; ihtiyaç sahiplerine balık 

vermeyi değil, balık tu tmayı öğreten bu  uygulama, tüm  dünyada  olduğu 

gibi ü lkemizde de birçok da r  gelirli vatandaşımızın  sorun la r ına  biraz olsun 

çare üretecektir.
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Birinci Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi /  İstanbul

(15.11.2008)

Yeni Küresel Güç Merkezi

Asya’nın derin liğ inden Avrupa’nın kalbine uza- .... , ,
, . f  ® 11 1 f K I I Avrasya ülkelerinin küreseleko-nan  bu coğrafyada yaşayan ülkelerin  tarihi ve kul- '

türel b irik im lerin in  yanı sıra doğal zenginlikleriyle  nom idekİetkinlikleriniartirabİl-
uluslararası ilişkileri yön lend irm e potansiyeli çok meleh, dÖnyO ekonomİSİndcn
fa.laJır Gelişen leknoloji ve küre»llesn,eyle birlik- M d  fOZİO pay alabilmeleri iiin
te insanlığ ın  enerjiye olan ihtiyacı, dünya  petrol ve _ _ '
doğalgaz rezervlerinin büyük b ö lüm ünü  barındı- hep birlikte ÇalIŞmaliyiZ. AvrasyO
ran Avrasya’nın önem in i a rt ıran  etkenler in  başında ÜlkeleriOlarakÇÜCÜmÜZÜ
gelmektedir.  Kuşkusuz dünya  enerji  kaynaklarının birleştirdiğimizde, İÇehSİnde 
giderek azalması, bu a lanm da işbirliğini de zorun lu  . • / • . ı . - . . .
hale getirmektedir, M ıyen ın d eyera id ıç ıy e i}!b ir

, .  . . .  . . .  , ,  küresel gücün doğması kaçınıl-
Avrasyanın sahip  o lduğu enerji  kaynaklarının ■' ^

dünyayla bütünleşebilmesi için en güvenli, ekono- mOZdir. 
m ik  ve kısa yolun Türkiye’den geçtiği açıktır. Küresel 

önem e  sahip  Bakü-Titl is-Ceyhan Petrol Boru Hattı başta o lm ak  üzere, Na- 

bucco Projesi, Hazar- Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Samsun 

C eyhan  Ham  Petrol Hattı Projesi gibi enerji  a lanındaki dev yatırımlar, ü lke 

le rimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine çok büyük  fırsatlar sunmaktadır .

Kuşkusuz tarihi ipek yolunu canlandıracak

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu başta  o lm ak üzere ülkelerimiz arasında 

gerçekleştiri len ulaşım yatırımları da Avrasya’nın  geleceği b ak ım ından  aynı 

şekilde büyük ö n e m  taşımaktadır . O r ta k  proje  ve çalışmalarla Avrasya coğ 

rafyasın ın  küresel ticaretin merkezi haline gelmesi, bizleri birbirimize daha 

da yakınlaştıracak ve geleceğe güvenle  bakm am ızı sağlayacaktır.

Avrasya ülkelerinin küresel ekonom idek i e tkin liklerini artırabilmeleri,  

d ünya  e konom is inden  daha  fazla pay alabilmeleri  için hep  birl ikte  çalış

malıyız. Avrasya ülkeleri olarak g ü cüm üzü  birleştirdiğimizde, içerisinde 

Türkiye’nin de yer aldığı yeni bir  küresel gücün doğm ası kaçınılmazdır. Ü l 

kelerimizin  ve to p lu m lan m ızm  yararına olan bu  işbirliği çabalarının aynı 

zam anda  o rtak  geçmişimizin de bir gereği o lduğu kanaatindeyim.

Yerinden Yönetim

G ücünü  köklü  tarihi ve kültürel bağlardan alan bu ilişkilerimizin en 

önem li ve vazgeçilmez alanlar ından birini de hiç  kuşkusuz yerel yönetim ler 

o luş turmaktadır .  Demokrasilerde katılımcı bir  anlayışla oluş turu lan  yerel 

yönetim ler h izm etlerin  en ücra köşelere ulaşması konusunda  merkezi ida 

re ile halk  arasında köprü d u rum undad ır .  Yerel düzeyde katı lım mekaniz- -------

maları ne ölçüde geliştirilirse, dem okrasi  de o o randa  güçlenir ve sağlam 101



■Demokrasilerde ka tlim i bir mía- temeller üzerinde yütschr Merkezi yönetim
anlayışıyla kaynakların  tam  anlamıyla yerme 

yişla Oluşturulan yerel yönetim ler ulaşamadığı,  amacına uygun kullamlamadı-

hizmetlerin en ücra köşelere ulaşması ğı ve kentlerin temel so run lar ın ın  çözüm üne

konusunda merkezi idare ile halk yeterince katkıda bulunulam adığı açıktır. Bu
. . . . . . .  j  j  ./ I nedenle  yerel yönetim lerin  güçlendirilmesi ve

arasındakotırudrnmımdadır Yerel ç l  büyük ö„en, ta-

düzeyde katılım mekanizmaları ne ş ımaktadır.  Yerel yönetim ler arasında dayamş- 

Ölçüde geliştirilirse, demokrasi de o " la  ve işbirliği çaba lan  da vatandaşlarımıza en

oranda gıiçlenir ve sağlam temeller i; ; ,”  

Üzerinde yükselir."
Avrasya coğrafyasındaki kentler ve yerel 

yönetim ler hızla gelişmekte, kentler arası ilişkiler, i letişim ve işbirliği ö n e m 

li ölçüde artm aktadır .  Bu işbirlikleri çerçevesinde karşılıklı kardeş şehir ler 

o luş tu ru lm akta  ve karşılaşılan so runlara  ortak  çözüm  yolları üreti lmektedir . 

Çeşitli alanlarda gerçekleştiri len faaliyetlerle kentlerimiz i ve iç inde yaşayan 

insanlarımızı kucaklaştıran bu uygulam anın  artır ılarak devam  ett irilmesi 

gerektiği kanaatindeyim.

Bu konuda  sizlerin öncü  bir  rol üstlendiğin izi g örm ekten  büyük sevinç 

duyuyorum .

Ortak Sorumluluk Coğrafyası

Bugün çok sayıda ü lkenin bağımsız  ve özgürce yaşadığı Avrasya coğ

rafyasın ın  her köşesindeki kentler, zengin ta rihi ve kültürel miraslarla  d o lu 

dur. Tarih boyu kültürler atlası haline gelen bu şehirlerin yönetim ini üstle 

nen sizler, tüm  insanlığın o rtak  mirası olan zenginlikleri  ko ru m a  ve gelecek 

nesillere ak ta rm a  konusunda  o rtak  bir  so rum lu luğu  paylaşmaktasınız.

Yerel yönetim ler a rasında  kuru lan  köprüler, so run lar ın  çözüm üne  o l

duğu  kadar  ülkelerimizin dem okra tik leşm e sürecine de o lum lu katk ılarda 

bulunm aktadır .  Ayrıca ülkelerimizin yerel yönetim lerin in  birbirleriyle d a 

yanışm a içerisinde yü rü ttüğü  çalışmalar, ulusal sorun lar ın  çözülmesi k o n u 

sunda  merkezi yönetim in  yükünü  de hafifletmektedir. Bu kapsam da o rtak  

ta rihi ve kültürel geçmişe sahip Avrasya coğrafyasın ın yerel yöneticilerinin 

birlikte çalışmalar yaparak  tecrübelerini paylaşmasını,  ülkelerimizi yak ın 

laşt ıran çok anlamlı bir  girişim olarak değerlendiriyorum .

Parlamentolararası İşbirliği

Parlamentolarım ız  a rasındaki ilişkilerin de, ülkelerimizin işbirliği ç a 

baların ın  güçlendirilmesi bak ım ından  ayrı bir  önem  taşıdığ ına yürekten 

inanıyorum . Bu nedenle  Meclisimiz, ülkelerimiz a rasındaki dostluk  ve iyi 

ilişkilerin geliştirilmesi için “Parlam enter D iplom asi” çalışmalarına  ağırlık 

vermektedir .

Yapılan karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra parlam entola rım ız  arasındaki 

ilişkilerin geliştirilmesi için oluş turu lan  dostluk  g rup lar ım ız  da faaliyetle



rin i sürdürm ektedir .  Bu arada çok önem  verdiğimiz bir projeyi de sizinle 

paylaşmak is tiyorum. ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ 

o lu ş tu rm ak  için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Ö nüm üzdek i  hafta İs tanbul’da, dost ve kardeş ülkelerden değerli  parla 

m en to  başkaniarunızla  bir  araya gelerek, bu asam blenin  hayata geçmesi için 

en önemli adm n  atmış olacağız. Böyle bir asam blenin  parlam entolarım ız  

arasında;

- Siyasi ve kültürel dayan ışm anın  arttır ılmasına,

- O r tak  so runlara  birlikte çözüm  aranm asına ,

- Toplumlarımızın yakınlaşmasına,

- Gönül bağlarımızın güçlenm esine büyük  katk ılar sağlayacağına ina 

nıyoruz. Tarih boyu insanlığa bir  arada  barış içeris inde yaşam anın  en güzel 

örneklerin i s unm uş  olan Avrasya coğrafyası maalesef bugün ciddi so runlar 

da yaşamaktadır. H er köşesinde kalıcı barışın egem en olmasını a rzuladığı

mız  Avrasya coğrafyasın ın mevcut so run lar ım  aşması için hep birlikte çaba 

harcamalıyız.

Ülkelerimizi yakından ilg ilendiren bölgesel ve yerel k onula rın  tartış ıl 

ması , o rtak  ad ım ların  atılabilmesi için resmi ilişkilerin yanı sıra yerel y öne 

ticilerin o luştu rduğu  k u ru m  ve kuruluş ların  gerçekleştirdiği  bu  tü r  e tk in 

likleri çok önem siyorum . Bu kongreye eşsiz ta rihi ve kültürel yapıya sahip 

D olm abahçe  Sarayımızda ev sahipliği yapm aktan  da gu ru r  duyuyorum .
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"Tarih Boyunca Türk Ermeni İlişkileri"Paneli/ 

Türk Japon Vakfı - Ankara

(17.01.2009)

Gündüz Aktan; "Bir Cumhuriyet Münevveri"

//n- -j  X I I Ç ok Önemli iki n ok tanm  üzerinde  kısaca
Dünyanın yirmiden fazla parla- . u ı  ̂ k u ı ı'  '  d u rm a k  is tiyorum: Bunlardan b in ; hiç kuşkusuz

mentOSUnda sözde Ermeni soykırımı çok yakm bir tarihte kaybettiğimiz ve anısına bu

İddialarının 'soykırım olarak kabulü' panelin  düzenlendiği ,  m e rh u m  Cîündüz Aktan ile

Dünya gündeminin konu İle İlgili ilgilidir.

Ermeni diasporasinin da gayreti ile kendisini ilk deta  laponyada  Büyükelçi
iken o ülkeye yapmış o lduğum  bir gezi sırasında 

gö rm üştüm , tanımıştım .
bizi Türkiye'yi, Türkleri, ziyadesiyle 

meşgul edeceğini, rahatsız edeceği- ,
Arkasından Türkiye ye dö n ü şü n d e  yap- 

ni ulimeiiyiZ. o lduğu hizmetleri,  her a landa  am a özellikle

Türkiye’n in  dünyan ın  her bir  tarafında başına musallat ed ilmek istenen 

sözde Erm eni soykırımı iddia ları k onusunda  bitmez tükenm ez  bir  enerji  ve 

inatla Türkiye savunucu luğunu  yaparken, bir  taraftan takdirle  bir  taraftan 

da büyük  bir  m em nuniye tle  ve gurur la  izledim.

tık.

Kısa bir  d ö n e m  de, T B M M  çatısı a ltında beraber milletvekill iği yap-

H erhalde b undan  Saym Elekdağ ve Sayın Toskay’da  kabul edeceklerdir 

ki; T B M M ’de çok yakın  bir  zam anda  yapılan bir  gizli o tu ru m d a  onun  yaptı 

ğı konuşm a,  on  yıllık süre geçip açıklandıktan sonra,  özellikle genç kuşak 

lara ders olarak okutulabilecek nitelikte içerikte idi.

D aha  çok konuşm ak,  genç kuşaklarımızı, çocuklarımızı bu  konuyla 

ilgili olarak daha  donan ım lı  hale  ge tirm ek sivil toplum  olarak sadece Türk- 

Japon Vakfının değil herkesin görevi olmalıdır .

Öyle  anlaşılıyor ki önüm üzdek i  süreçte, Türkiye bu tü r  iddialarla daha 

yoğun bir  şekilde karşılaşmak zo ru n d a n  kalacaktır.

D ünyan ın  y irm iden  fazla pa rlam en tosunda  sözde E rm eni soykır ımı 

iddia larının ‘soykırım olarak  kabulü’ D ünya  g ü nde m in in  konu  ile ilgili E r 

m eni d iasporas ın ın  da gayreti ile bizi Türkiye’yi, Türkleri, ziyadesiyle m eş 

gul edeceğini, -tahatsız  edeceğini bilmeliyiz.

Ç ok  uzağa gitmeye, Amerika’da, Cîüney Am erika’da  Avrupa’da D ünya 

nın başka bir  ülkesinde sözde Ermeni soykırımı iddiaları  ile ilgili gelişmele-

____  ri takip  etmeye gerek yok. İç imizde de va r . ..
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Türkiye; Savunma Hakkı Verilmeyen Sanık Devleti büyük bir devlettir.

Bir kıs ım aydınların  başlattığı E rm enile rden  TÜrk Milleti bÜyÜk bir millettir.
özür d ileme kampanyasını,  vah im  bir olay olarak de- ğ ¡naniyorum kİ; TÜrkİye, yetil

ğeriendınyorıım. ûündüzAktanhr yetiştirecektir,

Şimd, bu kampanyanın özünde biz san.k san- „kyetijtirecektir,yetiştirmeiidir
dalyesıne o tu rtu lm uyoruz .  j /  j  ı

Onun iki tane güzel evladınm
Bize bir tak ım  iddia la r yöneltilmiyor.  , , , , ■■ ■■, r-ı •

babalannın O buyuk fikri

d e n ilm iy o r '” ' O ''" * «
da doğrusu beni de heyecanlan-

Biz m a h k û m  ediliyoruz. „

l 'a r ih im iz  m a h k û m  ediliyor.

Suç sabit kabul edilmiş.

H üküm  kesinleşmiş.

Kesinleşmiş ki, özür  dileniyor.

Denilse ki; “Gelin bunu  araştı rın . Biz böyle  bir  iddianın d o ğ ru  o ldu 

ğ unu  düşünüyoruz.”

Buna elbette itiraz edilir, a m a  bir  görüştür.

Saygı duy m ak  lazım.. .

Hayır, öyle yapılmıyor.

Türkiye m a h k û m  ediliyor.

Ve b u n u n  ad ına  da bir  aydın girişimi deniliyor.

Biraz evvel o nedenle  m e rh u m  Aktan için; “Bir C um huriye t  M ünevve 

riydi” dedim. Münevver, belki eski bir  deyim. A m a bana  sorarsanız  tam  ona 

yakışan bir  sıfattı... O nedenle  Sayın Sadıklar’ın başında b u lunduğu  Türk 

Japon Vakfın ın  bu  gayretini, b u n d a n  sonra  sürecek gayrederini, m in n e t  ve 

takdir  ile karşıladığ ımı ifade e tm ek  istiyorum.

Esas Soykırım Cezayir'de Var...

Konuyla  ilgili olarak biraz önce denildi ki, 26 bin k itap-m akale  yazıl

dı.

Biz ne kadar  yazmışız.

Biz de iki yüz tane yazmışız.

D em ek  ki; bilim adam larım ıza, siyasetçilerimize, sivil top lum  örgütü 

yöneticilerimize ve üniversitele rimize bu  önüm üzdek i  süreçte  çok büyük 

işler düşüyor.

Ben geçen hafta  Cezayirdeydim. 1 q 5



Bana Cezayir Askeri Müzesin i gezdirdiler.

İşte soykırım orda var.

Cezayir  Askeri M ü zes inde  var soykırım.

Fotoğrafları var, kullanılan silahlar var.

Giyotin var orada.

Hepsi sergileniyor.

Yer yer, gün gün, saat saat belli edilen belgeler var.

Bizim tarih im iz  ile ilgi de o rada belgeler var.

Cezayirli lerin , İspanya zu lm ünden  kendini korum ası için Osm anlı  

İm para to r luğuna  yaptıkları m üracaatın ın  belgeleri var.

Bana verdiler o belgeler i. ..

O sm an lıy a  ‘Gelin bizi kurta r ın  diye Cezayir’in feryadı var.

Bana dediler ki; “Siz niye gittiniz? Biz size g id in  de m ed ik  ki. ..  Biz size 

gelin ded ik” dediler.

Sonra bir  belge daha  verdiler bana...

1959 yıl ında rahmetli A dnan  M enderes’in, Cezayir’e gönderdiği s ilah

ların belgeleri.

Fransız lara  karşı yü rü tü len  kurtu luş  mücadeles inde kullanılan ‘O si

lahlarda’, sergideydi.

O belgeleri görm e im kânı bulduk.

Konuyu başka bir  tarafa getirmeyeyim.

Türkiye Kimseye Düşman Değil

A m a sevgili düşünürle r im iz ,  hocalar ım ız  sevgili münevverlerimiz,  

şunu b ilmek du rum day ız  ki; daha  çok çalışmak daha  çok araştırmak, gere 

kiyorsa bu konuyla ilgili başka bil im adam lar ından  yardım  istemek, gere 

kiyorsa biz im bilim adam lar ım ız ın  başka alanlarda başka ülkelerde çalışma 

yapm asın ın  yolunu açmak.

Am a bu konuda  tam donan ım lı  hale gelmek durum unday ız .

24 Nisan yaklaşıyor.

M uhtem eld ir  ki, yine bu konu çok günde m e  taşınacaktır .

Aslında Türkiye Erm enistan  il işkilerinin yum uşam a  sürecine girer gibi 

gö rün d ü ğ ü  bir  zam anda, hem  yeniden sözde Ermeni soykırımı iddialarının 

g ü n d e m e  taşınm ak  is tenmesi hem  de Türkiye’de özür kampanyası açılması

nın aynı zam anlara  denk  gelmesi ilginçtir.

1 0 6  Türkiye’nin kimseye tarih  boyu düşmanlığı yoktur.



Hele çok büyük  bir  insanlık  suçu olarak bil inen soykır ımı,  Türklerle 

bir  araya getirmek aklın alacağı iş değildir.

Nasıl Soykırım Yapar Türkiye?

İkinci Dünya Savaşı s ırasında, soykırım dan kaçanlara kucak açmış bir 

ü lkedir lü rk iy e . . .

Onaltıncı asırda İspanyada zu lüm den  kaçanlara kucak açan bir  ülke

d ir  O sm anlı  İm para to r luğu .. .

Biz, nasıl en büyük  insanlık  suçu  olarak nitelendirilen soykırım  yapa 

rız.

Ama bunu bizim biliyor o lm am ız  da yetmiyor.

O n u  bir kere d aha  çok iyi anlıyoruz.

Bizim bildik lerimizi çeşitli yollardan herkese anlatmaya çalışmamız 

lazım.

Sayın Aktan’ın, son bir kitabı vardı.

Sözde Ermeni soykır ımı iddiaları  ile ilgili...

O n u n  okunm asın ı  sağlayabilirsek, çok önem li bir iş yaparız diye d ü 

şünüyoruz.

Biz Meclise beş yüz tane alıp arkadaşlara dağıtacağız.

Am a mutlaka okunm alı ,  mutlaka  okutulmalı ...

Ç ocuklar ım ızı gençlerimizi konuyla  ilgili, eskilerin deyimiyle  ‘m ü c e h 

hez’ yani donan ım lı  hale ge tirm em iz  gerekir. Sayın Sadıklar’a çok teşekkür 

ediyorum . G ündüz  Aktan’ı; bir kez daha  minnetle,  şükranla  rahm etle  an ı 

yorum . Türk Devleti büyük bir devlettir. Türk Milleti büyük bir millettir. 

Öyle  inan ıyorum  ki; Türkiye, yeni G ü n d ü z  Aktanlar yetiştirecektir, çok ye

tiştirecektir, yetiştirmelidir .



"Toplumsal Uzlaşma, Barış ve Demokrasimizin 

Güçlenmesinde İnsani Değerler"

(13.03.2009)

İnsan;'Kâinatın Özü'

"Kâinatın ÖZÜ'olan insanı değerli Kuruluş toplantısını “Toplumsal uzlaşma,
, , , , , . . . . .  Barış ve D em okrasim izin  G üçlenm esinde  İnsani
kılmakfabasıherşeyınuzennde pandic bajiata,,

tutulmalıdır. İnsan ise sevgi ve varlık seçkin  müteşebbis  heyet inden oluşan İnsani De-

felsefesi Üzerine kurulmuştur. Varo- ğ^rler D e m e ğ in in  ü lkemizde dem okrasim iz in ,

luşmuzdan oldığm z sevgi, saygı r ' ' “ ‘ i '“ ™" “ " g c iif '^ in e  katk, sag-
 ̂ ^ layacağına inanıyorum . Kuşkusuz insan varlıkla-

ve hoşgörüyü geliştirmek, bunu rm  en şereflisi ve en değerlisidir.

toplumla paylaşmak ve dünyanın Tabiattaki düzen in  insan üzerine  kuru lu  ol-

gelişimine katkı sunmak temel göre- d u ğ u n u  görüyoruz. Kültü rüm üzde  yaygm olarak 

Vİmİzdİr." bilinen Şeyh Galip’in;

'Hoşça bak  zatına, kim zübde-i â lemsin  sen 

dizesinde, insan ‘kâinatın  özü ’ olarak çok güzel ve anlamlı bir  şekilde ifade 

edilmiştir. 'Kâinatın özü’ olan insanı değerli k ılmak çabası her şeyin üze 

rinde tutu lm alıdır . İnsan ise sevgi ve varlık  felsefesi üzerine  kurulm uştur .  

V aroluşum uzdan ald ığ ımız  sevgi, saygı ve hoşgörüyü geliştirmek, bunu  

toplum la  paylaşmak ve dünyan ın  gelişimine katkı su n m ak  temel görevi

mizdir.

'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın!'

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!’ diyen bir  kültü rün  mensuplarıy ız . D a 

ima insanı öncelemiş, o n u n  m u tlu luğunu  esas almışız. Tarih boyunca, bu 

bilinci temel poli tika haline getirmişiz. K ültü rüm üzün  bilgeleri, Mevlana, 

Yunus Emre, A hm et Yesevi ve Hacı Bektaş-i Veli; sevginin, barış ın  ve a d a 

letin erdem lerin i  anlatmışlar. İnsanlığı birliğe ve barışa davet etmişler. Hz. 

Mevlana;

'Biz birlemek, birleştirmek için geldik.

Ayırmak için gelmedik’ sözleriyle bu felsefeyi evrensel bir  çağrıya d ö 

nüştürm üştür .  Bu çağrının,  özellikle yaşadığımız çağın vicdanına  seslendi

ğini görm ek  gerekir. Yaşadığımız bu dönem de ,  insanlar farklılık üzerinden 

tan ım lanm akta ,  dini ve kültürel değerler birer tehdit gibi sunulm aya  ça 

lış ılmaktadır. İnsanlığın, Hacı Bektaşi V'eli’n in  kucağında aslanla ceylanın  

dost o lduğu hoşgörü  anlayışına, bugün  he r  zam ank inden  daha  fazla ihtiyacı 

vardır.
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Demokrasi; Diyalog ve Uzlaşı Rejimi.. .  kalka yoluna devam eden

insanlık , yaşanılan onca sıkıntıların a rd ından ,  demokraSİmIZbUÇÜn Sağlom bk  
insanın e rdem lerine  en uygun siyasal kültür olarak otUmUŞtUr. GÜÇlÜ blrSİ- 
demokrasiyi geliştirmiştir . Demokrasi,  insanlığın
özgürlük, barış, diyalog ve hoşgörüye olan özlemi- VİI tOplum Ve OitO SinifdeSteÇİne
nin bir ü rünüdür .  Toplumların  ve grupların  barış SUhlptİf. Toplumumuzekonomİk
içeris inde özgürce bir  arada yaşayabileceği uygun kalkmma Ik  birlikte furklllaşiyor 
toplumsal zemini sunar. İnsan hakları kavramıyla  da  _ , . . .  ,
desteklenerek kişini,,  dokunu lam az  ve devredilem ez veÇigUİOI birkomkterkozam-
haklarına  sahip  çıkar. İnanç özgürlüğünü, düşünce  yOi. BunU, ZenÇİn blikÜltÜiel
özgürlüğünü  ve diğer haklar kategoris in i güvence al- yaşama Ve demokmtik bir
„ n a  a l . r  Demokrasi; diyalog ve uzlaf,  rejimidir,  üyaa!Onlayi}a İO m titm e K

Bir uyum  ve arm on i  sanatıdır. Güzel çalındığın- başanmiZOİOCaktir."
da hoş nağmeler, kötü çalındığında ise rahatsız edici 

sesler çıkaran güzel bir  müzik  e nstrüm an ı  gibidir. En güzel tarafı insan a k 

lının m üdahales ine  izin vermesidir . Herkes düşüncesin i söyleyebilecek ve 

kollektif akılla o r ta k  doğrulara  ulaşılacaktır. D em okraside  hiçbir  görüş  ve 

düşünce  m utlak  değildir. M üzakere süreci ve ta r t ışm a üstün tutulur. Geliş

meye çalışan dem okrasi ler güçlerini buradan  alırlar. Diyalog ve tartışma 

demokrasiyi geliştirir. Farklı olanı, ö tekin i an lam aya  d ö nük  bir  çaba, saygı 

kültü rüne,  dem okra t ik  değerlere  hayat verir.

Diyaloga ve uzlaşıya kapalı bir  dil ve siyaset, saygı kü l tü rünü  yok eder, 

kamplaşmayı artırır.

Demokrasinin Faziletleri

Demokrasi,  m o d e rn  çoğulcu top lum lar ın  ve farklılaşan yaşam ta rz la 

rının siyasal kültürüdür.

Farklılaşan siyasal anlayışları ve kültürel değerleri uzlaşı ve barış  içeri 

s inde bir  arada yaşatmak, dem okrasin in  faziletlerindendir.

86 yıl önce Aziz A tatürk önderliğ inde  kuru lan  C um huriye t im iz  çağ

daşlaşma ve m odern leşm e  ü lküsünü  temel almıştır. Bu amaç, b u gün  bizi 

önem li noktalara  getirmiştir .

Düşe kalka yoluna devam eden dem okrasim iz  bugün  sağlam bir  zem i

ne oturm uştur .  Güçlü  bir  sivil top lum  ve orta  s ın ıf  desteğine sahiptir.  Toplu 

m u m u z  ekonom ik  ka lk ınm a ile birlikte farklılaşıyor ve çoğulcu bir  karakter 

kazanıyor. Bunu, zengin bir  kültürel yaşama ve dem okra t ik  bir  siyasal an la 

yışa dönüş tü rm ek ,  yine bizim başarım ız  olacaktır.

Anayasalar bu  toplumsal ilişkileri düzenleyen temel sözleşmelerdir.

M evcut Anayasamız sürekli ta rtış ılmakta  ve revizyona tabi tu tu lm ak 

tadır. Daha m od e rn ,  çağın ruh u n a  uygun ve toplumsal talepleri üst düzeyde

karşılayabilecek yeni bir  Anayasa ihtiyaçtır. -------
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U m arım  yerel seçimlerden sonra  uygun bir uzlaşı zemini oluşur, gerek 

Anayasa yap ım ında  göstereceğimiz  dem okra t ik  işleyiş, gerekse de Anayasa

nın kendisi, dem okrasim iz in  bir  kazancı olur.

Yarın Daha Güzel Olacak

Tarih içerisinde m edeniyet in  yeşerdiği zem inler olan şehirler, bugün  

de taşıdığı değerlerle m o d e rn  dem okrasi lere  beşiklik etmektedir ler. Şehir

ler insan ilişkilerinin, siyasal kültü rün  gelişip şekil lendiği  mekânlardır . Bu 

yönüyle  şehirlerimiz sadece yol, su ve altyapı hizmetleri olarak g ö rü lm e 

melidir.

M odern  Türkiye’nin  a rt ık  bu tü r  sorunları bitirmiş olması gerekir. Şe

hirciliğe değerin  ve kü l tü rün  üretildiği m ekânlar olarak bakm ak  gerekir. 

Yerel yönetim lerden bunu  beklemeliyiz. D aha çağdaş ve yaşanabilir  fiziki 

bir  kent m ekânı ve katılımcılığa im kân veren bir yerel yönetim anlayışı 

am açlanm ahdır.  Kentlerimiz bireyin çağdaş ihtiyaçlarına, çağdaş yaşamın 

gereklerine karşılık verebilecek d o n a n ım d a  olmalıdır . Yerel yönetim ler 

b unu  sağlamalıdır.

Son söz olarak şunu söylem ek is tiyorum: Ümit var o lm ak  için birçok 

sebebimiz bulunm aktadır.  C um huriye t in  kurucuları  Millî Mücadeleyi baş 

la tm adan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak. Millî iradeyi işlet

mişlerdir.

Kurtuluş Savaşı’nı yürü ten .  C um huriye ti  kuran Türkiye Büyük Millet 

Meclisi bu ta rihi so rum luğun  bil incini da im a hissetmektedir . Meclisimiz, 

pa rlam enter  dem okrasin in  merkezi olarak da im a dem okrasim iz in  geliş

mesi ve halk ımızın  yaşam standard ın ın  yükselm esi için çalışmaktadır. Bu 

dönem de.  Meclisimizde sağlanan yüzde 85 gibi büyük bir  temsil oranı d e 

m okrasim iz  için büyük bir şanstır.

Halk iradesinin bir  tezahü rü  olan Cum huriye tim iz ,  yine milletimizin 

güçlü Türkiye özlemleri  üzer inde  yükselm ektedir . Büyük ta rihim iz, kültürel 

mirasımız, Millî şuurum uz ,  tarih  içeris inde defalarca s ınanarak  bugünlere  

gelmiş millet vasıflarımız en büyük  güvencemizdir .

Milletimizin tarihi büyüklüğüne. Millî o lgun luğum uza  uygun bir  d e 

mokrasi çıtasında olmayabilir iz. Fakat tarih  içerisinde m erhale  merha le  

önem li aşamaların kat edildiğ in i görm ek  gerekir. Yarın bugü n d e n  çok daha  

güzel olacaktır. C um huriye tim izin  100. yılında, d ü nyanm  gelişmiş 10 büyük  

ekonomisi içeris inde yer a lm ak  hedefine hep  birl ikte ulaşacağız. Kavgaların 

az olduğu, kalk ınma, refah, eğitim  ve çoğulcu değerleri  öncelediğimiz  bir 

d e m okra t ik  düzey yakalayabileceğimize yürekten inanıyorum .
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XII. Avrasya Ekonomi Zirvesi /  İstanbul

(07 Mayıs 2009)

"Yüzyılda bir görülen küresel 

kriz olarak değerlendirilen bu 

dalgalanmadan dünya ekonomi 

sisteminin içerisinde yer alan 

Avrasya bölgesi ülkelerinin 

de belirli ölçüde etkilenmesi 

kaçınılmazdır. Ortak akılla 

hareket ederek bu krizden 

çıkış için karşılıklı olarak ticari 

ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı 

daha da arttıracak ortamı hep 

birlikte hazırlamamız gerektiği 

inancındayım."

Küresel Kriz -  Bölgesel İşbirliği

M arm ara  G rubu  Vakfı tarafından geleneksel 

hale  getirilen Avrasya Ekonom i Zirvesi, ülkelerimiz 

a rasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve kardeşlik bağla 

rının geliştiri lmesine çok önemli katk ılarda b u lu n 

maktadır . Avrasya coğrafyasından devlet adam larını,  

bilge adamları, akademisyenleri,  ekonom iye yön ve 

ren işadamı ve sivil toplum  örgütlerini buluş turan  bu 

zirvelerin her geçen yıl e tk in liğin i ve gücünü  ar t ı rd ı 

ğını m em nuniye tle  görmekteyiz .

Bu zirveler, uluslararası ve bölgesel gelişmeler 

ve yaşanan so run la r  hakk ında  görüş alışverişinde 

bu lunm am ıza  im kân sağlayan önemli pla tformlar 

haline  gelmiştir. Gerçekleştirilen 12. Z i rven in  Av

rasya Bölgesinde son d öne m de  yaşanan gelişmeleri 

çeşitli yönleriyle kapsamlı değer lendirm e fırsatı s u n 

d u ğ u n a  inanıyorum.

Avrasya ülkelerinin çok değerli temsilcilerinin katıldığı küresel finans 

kriz inden bölgesel işbirliklerine, enerjiden  sanayiye, tu r izm den  çevreye k a 

d a r  birçok ko n u n u n  ele alındığı bu anlamlı z irveden çıkan görüşlerin  ü l

kelerimizin önü n e  yeni ufuklar açacağına inanıyorum . Bu zirvenin, başta  

ABD ve Avrupa ülkeleri o lmak üzere, dünya  piyasalarını derinden  etkileyen 

küresel ekonom ik  krizin bü tün  boyutlarıy la hissedildiği bir d ö n e m d e  ger

çekleştirilmesin i de çok anlamlı bu luyorum .

Yüzyılda bir  görülen küresel kriz olarak değerlendirilen bu da lga lan 

m ada n  dünya ekonom i sisteminin içerisinde yer alan Avrasya bölgesi ü l 

kelerinin de belirli ölçüde etk ilenmesi kaçınılmazdır. O rtak  akılla hareket 

ederek  bu  krizden çıkış için karşılıklı ola rak ticari ilişkilerimizi ve ya t ı r ım 

larımızı daha  da art t ıracak  ortam ı hep  birlikte hazırlam am ız  gerektiği in a n 

cındayım. Enerji,  ticaret, sanayi ve ulaştırma başta  o lm ak  üzere ülkelerimiz 

a rasında  işbirliğinin her a landa daha  da ileriye taşınmasıyla  küresel krizin  

e tkilerinin en aza indir ilebileceği kanaatindeyim.

Yaşanan ekon o m ik  krize karşı uluslararası ve bölgesel işbirliklerinin 

güçlendirilmesi, o r ta k  çözüm lerin  üreti lmesi k onusunda  sivil top lum  ö r 

gütlerinin çabaları  büyük  önem  taşımaktadır . M arm ara  G rubu  Vakfının, 

ekonom ik,  tarihi,  kültürel çok yönlü bağlarımızın bu lunduğu  Avrasya coğ

rafyasıyla ilişkilerimizin daha  da  güçlendirilmesi amacıyla yaptığı çal ışm a

ları takdir le  karşıl ıyorum.
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, L- ~ Avrasya Coğrafyasının Ekonomik Önemi
Avrasya nin sanıp olduğu  ̂ ^ '  

enerji kaynaklarının, güvenli D ünyanın  yaşadığı teknoloji  ağırlıklı gelişim 

bir şekilde Avrupa ülkelerine
 ̂ hale getirmektedir .

nakli için bölgemizde istikrarm 

devamr ve ülkelerimiz aramdaki ‘‘T " '
.. .......................  , n in  buyuk bö lüm üne  sanıp  olan Avrasya cogratyası-
İlişkilennin güçlendinlmesine önem in i  her  geçen gün daha  fazla artırmaktadır .

ihtiyacımız var. Ortak hedefimiz, Asy a n ın  de rin liğ inden Avrupa’n ın  kalbine uzanan

başta enerji olmak Üzere tüm coğrafyada yer alan ülkelerin tarih i ve kültürel

alanlardaki İşbirliğinin geliştin- ‘’¡ " ‘' ¡ " ' ' " ' ¡ " i "  ;<»sai zenginlikleriyle de
 ̂ ^ ^ ;  uluslararası ilişkileri yön lend irm e potansiyeli  çok

lerek Avrasya nin refah, istikrar fazladır. Avrasya ülkelerinin ka lk ınm alar ında  enerji  

ve barışla anılan bir bölgeye kaynakların ın  en akılcı biç imde kullanılması ve gü-

d Ö nÜ Ş m eS İd İr," şekilde Avrupa pazarlar ına  ulaşt ırılması çok
büyük  ö nem  taşımaktadır .

Enerji a lanındaki bölgesel işbirliğinin, enerji  güvenliğin i sağlamanın 

ötesinde, bölge is tikrarına, barış ına ve kalk ınm asına  çok büyük  katk ılarda 

bulunacağı açıktır. Avrasya Bölgesi’nin geleceği için böylesine önem  taşı

yan enerji  projeleri,  ülkelerimize ortak  çıkarlarımız doğ ru l tu sunda  verimli 

işbirliği im kânları  sunm aktadır .  Küresel önem e  sahip  Bakü-Tiflis-Ceyhan 

Petrol Boru Hattı başta  o lm ak  üzere;

Bakü-Titl is-Erzurum  Doğalgaz Boru Hattı, Mavi A kım  Projesi, Na- 

bucco Projesi, Hazar-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Samsun 

C eyhan H am  Petrol Hattı Projesi gibi enerji  a lanındaki dev yatırım lar ü lke

le rimiz arasındaki bölgesel ticari ilişkilerin gelişmesine çok büyük katkılar 

sağlamaktadır . Bu projelere  tarihi ipek yolunu yeniden canland ıracak  Bakü- 

Tiflis-Kars D em iryolu  Hattı gibi başta  ulaşım olm ak üzere çeşitli a lan larda 

ki o rtak  ya tırım larımız  da ekleyebiliriz.

Tüm  bu  o r ta k  projelerle Avrupa ve Asya’nın  enerji  ve ticaret ko r id o r 

larıyla b irbirine  bağlanarak  bölgesel işbirliği için yeni d inam ik le r  o luş tu 

rulm aktadır .  Sahip olduğu strate jik k o n u m u  ve güçlü ilişkileri sayesinde bu 

projelerin  önem li bir  ortağı olan Türkiye, Avrasya coğrafyasının dünyaya 

açılan enerji  kapısı haline gelmektedir. G iderek  artan  bir öne m e  sahip en e r 

ji güvenliğinin sağlanabilmesi için enerji  ü re ten , tüketen ve transfer eden 

ülkeler a rasında  işbirliğine ve karşılıklı güvene dayalı bir  anlayışın geliştiri 

lerek sürdürü lm es i çok önemlidir .

Avrasya’n ın  sahip o lduğu enerji  kaynaklar ının,  güvenli  bir şekilde 

Avrupa ülkelerine nakli için bölgemizde is tikrarm devam ı ve ülkelerimiz 

a rasındaki il işkilerinin güçlendirilm esine ihtiyacımız  var. O r tak  hedefi-

____  miz, başta  enerji  o lm ak üzere tüm  alanlardaki işbirliğinin geliştirilerek
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ü lke le r im iz in  sahip o lduğu çok yönlü potansiyelleri o r tak  çıkarları

mız  doğru l tu sunda  bir  araya getirebilirsek, dünyan ın  geleceğine damgasını 

vu ran  güçlü  bir  Avrasya’yı inşa edebiliriz. Ülkelerimizin ve top lu m lan m ızm  

yararm a olan bu işbirliği çabalarının aynı zam anda  o rtak  geçmişimizin de 

bir gereği olduğu kanaatindeyim.

Problemsiz Avrasya Bölgesi

Büyük A tatürk’ün “Yurtta sulh, c ihanda  sulh” sözünü kendisine rehber 

ed inen  Türkiye, Balkanlardan Katkaslara Asya’dan  Avrupa’ya yaşanan ihti

lafların çözüm ü ve kalıcı barış ın  hâkim  olması için ak tif  çaba gös term ekte 

dir. Gürcistan’la Rusya arasında geçen yıl yaşanan kriz s ırasında gündem e  

getirdiğimiz Kafkasya İs tikrar ve İşbirliği Pla tformu önerimiz, bu anlayışı

mız ın  bir  yansımasıdır .

A macımız Kafkasya başta  o lm ak  üzere tüm  Avrasya’nın çatışma ve 

anlaşmazlıklarla  anılan bir  coğrafya o lmaktan  çıkarılarak, ülkelerimiz a ra 

s ında kurulan  anlayış birliği ve dayanışmayla tüm  dünyaya ö rne k  olan bir 

bölge haline getiri lmesidir . Türkiye’n in  son dö n e m d e  izlediği çok yönlü dış 

poli tika ve attığı ad ım lar  bu çerçevede değerlendir ilmelidir. Bölgedeki iliş

k ilerin  normalleşmesi,  dostluk  ve işbirliği o r tam ın ın  o luşturulabilmesi için 

kilit so run lar ın ın  başm da  Yukarı Karabağ’daki d u ru m  gelmektedir. Yukarı 

Karabağ sorunu  sadece Azerbaycan için değil, Avrasya Bölgesi için de en 

kısa sürede d indir ilmesi gereken kanayan bir  yaradır.

Kardeş Azerbaycan’ın işgal edilmiş Yukarı Karabağ toprak lar ında  yer

le rinden edilen bir  milyonu aşkın Azeri’nin yaşamakta  oldukları acıları 

yürekten paylaşan Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımı bellidir. Türkiye’nin 

dost  ve kardeş Azerbaycan’ın çıkarla rına aykırı b ir  ad ım  atması m ü m 

k ün  değildir. Ç ü nkü  biz, Azerbaycan’ın M erh u m  C um hurbaşkan ı  Haydar 

Aliyev’in ifade ettiği gibi; “Bir Millet, İki Devletiz.” Türkiye ile Azerbaycan 

a rasındaki dostluk  ve kardeşlik bağları  o kadar güç lüdür ki, k imse bu iliş

kileri, zedeleyemez, gölge düşürem ez. Yukarı Karabağ sorunu  başta  o lm ak 

üzere bölgemizde geril im  potansiyeli  yaratan tü m  problem lerin  çözüm ü 

Avrasya coğrafyasının ka lkınmasını hızlandıracak, is tikrar ve barışını güç 

lendirecektir.

Kalıcı Barış İçin Bölgesel Örgütlenmeler

Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle yü rü tm ekte  o lduğu  çok yönlü ilişkilerin 

en önemli ayaklar ından birini de parlam ento lar  arası ilişkiler o lu ş tu rm a k 

tadır.  Avrasya ü lkelerinin parlamentolarıyla ilişkilerini yoğun olarak s ü rd ü 

ren Meclisimiz, mevcut bölgesel örgütler in  yanı sıra tarihi bir  ad ım  atarak 

kardeş ülke parlamentolarıyla birlikte, Türk i^ili Konuşan Parlamentolar 

Asamblesi’n in  ku ru luşunu  gerçekleştirmişti r.  21-22 Kasım 2008 ta rih inde  

İs tanbul’da yapılan toplantıyla  kuru lan  TÜRKPA, Türkiye’nin ve M eclisimi

zin ülkelerimiz  arasındaki ilişkilerin parlam enter  boyu tuna  verdiği önem in  

bir  göstergesidir.  İnan ıyorum  ki TÜKPA ve bu tü r  bölgesel örgütlenmeler.



Avrasya coğrafyasında kalıcı barış ın  sağlanması,  ekonom ik  refahın  artması 

ve ülkelerimizin güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Ülkelerimizi yak ından  ilgilendiren bölgesel konuların  tart ış ılması o r 

tak  ad ım ların  atılabihııesi için resmi ilişkilerin yanı sıra sivil top lum  ö r 

gütlerim izin gerçekleştirdiği bu  tü r  etkin likleri çok anlamlı bu luyorum . Bu 

vesileyle 12. Avrasya Ekonom i Z irvesin in  düzen lenm es ine  emeği geçenleri 

yürekten kutluyor, sizleri ü lkemizde ağırlamaktan d u y duğum uz  m e m n u n i 

yeti b ir  kez daha  ifade e tm ek  istiyorum.
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75. Dil Bayramı

(26.09.2007)

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür"

"Dilimizin bu denliyaygm 

olması tarihimizin, kültürü

müzün ve medeniyetimizin 

zenginliğini ve çeşitliliğini
Dil Bayramı olarak da kutlanan, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk başkanlığında 26 Eylül 1932 yıl ında Dolm abahçe

Saray ında  toplanan Birinci Dil Kuru ltay ın ın  y ı ldönüm ün-  göstermektedir. AnCOk 11.
de sizlerle bu özel m ekanda  birlikte o lm aktan  büyük  m em - yÜZyilin SOnlOrindOyOZllOn 
nm,iyet duyuyorum . Wrk Lügati OİmOk

Büyük Ö n d e r  Mustafa  Kemal Atatürk, C um huriye ti  bilinen DİVOnİ LÜgûtİ TÜrk'
kurarken onun  temellerinin sağlam bir kültüre dayanm ası .. n n n m  ı- u  -
Berektiginc inanıyordu. N ilckim  “Türkiye C u m h u riy c i’nın UKS-OOOkdmeOİdugm
temeli kü l tü rdü r” veciz sözü bu  inancının açık ifadesidir. dÜŞÜnecekOİUrSOk, oradon
C um huriye tim izin  kurucu  iradesinin öngördüğü  kültür,  geçen bunCÜ ÛSrO roğmen 
millî köklerden beslenen evrensel değerlerle barış ık  bir  n i 

telik taşıyordu.
dilimizin zenginleşmesi 

çabalarımızda çok geç 

kaldığımızı da kabullenmek
Atatürk kendi köklerinden, kendi toprağ ından  bes 

lenmeyen bir  f idanın büyüyüp serpilemeyeceğini iyi bildiği 

için tarihim izin ve dil imizin öğrenilmesine öncelik verdi. gerekir.
Gazi Atatürk , Türkiye C um huriye t i ’ni kurarken ve d e v r im 

leri gerçekleştirirken dili Millî birliğin en önemli un su ru  olarak görm üştür.

Esarete karşı verilen destansı mücadeleler z incirinin a rd ından  henüz  birçok 

so run  çözülememişken, A tatürk’ün  Fuat Köprü lü’ye Türkiyat Enstitüsü’nü 

kurdurm ası,  onun  dile ve kültüre ne kadar değer verdiğ in i göstermektedir.

Nitekim bu anlayışın sonucunda;

- 1928 yıl ında H arf  Devrimi gerçekleştiri ldi,

- 1931’de Türk Tarih K urum u,

- 1932’de Türk Dil K urumu,

- 1935’te de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu . Bu kurum lar ın  

ortak  amacı,  Türk tarihi, kültürü  ve dil inin araştı rı lması,  öğrenilmesi ve 

gelecek nesillere öğreti lmesiydi.  Ç ünkü  dil, kültür ve tarih bir  top lum un 

kimliğini o luşturan temel unsurlardır . İnsanlar ın  birbirleriyle  ile tişiminin 

temel aracı olan dil, kültürlerarası diyalog, dostluk  ve barış köprülerin in  

kuru lm ası için de vazgeçilmez bir  role sahiptir.  Sürekli gelişen güzel dilimiz  

Türkçe, zengin içeriğiyle dü n y a n m  en köklü  ve en çok konuşulan  dilleri 

arasında yer almaktadır.

Dilimizin  bu  denli  yaygm olması ta rihim izin,  kü ltü rü m ü zü n  ve m e d e 

niyetimizin zenginliğin i ve çeşitliliğini göstermektedir.

Ancak 11. yüzyılın sonlar ında  yazılan ve ilk Türk Lügati olarak bilinen

Divani Lügati Türk’ ün 8.000 kelime o lduğunu  düşünecek  olursak, a radan _____

geçen bunca asra rağm en dil imizin zenginleşmesi çabalarım ızda çok geç 11 7



"Zaman zaman çeşitli alanlarda kaldığımızı da kabu llenm ek gerekir. Bu nedenle
yapılan çalışmaları  daha  da çoğal tm ak ve 10 asrm

Türkçe Konuşan Devlet ve Toplu- kapatm ak  gerekir.

luklar" toplantılan düzenler ama 

bu toplantılarda tercüman aracılığı
Türkiye Türkçesi
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ile mlaşınz. Bu konudaki eksiklik-
 ̂  ̂  ̂ C u m h u r iy e t in d e  dille ilgili yoğun çalışmaların ,

lerlmlZİ bilmeli ve yeni yaklaşımlar yeniliklerin, denem eler in  bizzat A tatürk’ün baş- 

bulmaya ve uygulamaya çalışmalı- kanlığında yapıldığı bir  mekândır. Bu tarih i Dol-

yiz. yannmmnumuuomurcukkn, Sarayı nda genç aımhurlyctin kültürel
. gucunü  ve millet bilincim pekişt irm ek ıçın çok

S6VÇİİİyOVİUlünnilZÖ Tüfkçcnin büyük  zihinsel em ekler sar f  edilmiştir . Burada bir

anlatım gücü, Millî kimlik açısın- k o n u n u n  alt ım ozelHkle çizmek istiyorum. Bugün

dan dilin önemi ve korunması her Y ıldönüm ünü kutlayan ve c ;um huri-
,  I I I j  „ yetin en köklü k u ru m la n  arasında yer alan Türk
fırsatta anlatılmalıdır. K u ru m u ’nu n  ku rucu lar ın ın  tam am ı mil letve

kiliydi. Mille timizi tarih sahnes inden  silmek isteyenlere karşı verilen savaşı 

yöneten  Gazi Meclisimizin  dil konusundak i hassasiyeti takdire  değerdir.

Böylesine önem li görevler üstlenen, dem okrasim iz in  kalbi, halk i ra 

desin in  hayat kaynağı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı olm aktan  

o n u r  ve kıvanç duyuyorum . Köklü bir  ç ınar olan Türk Dil Kurum u, aradan 

geçen 75 yılda çok başarıl ı işler yaptı. Hepim iz in  ortak  değeri olan d il im i

zin zenginleştirilmesi,  yabancı kelimelerden arındırılması,  ko runm ası ve 

yaygınlaştı rı lması için gösterdiğ i çabayı takdirle karşılıyoruz. Teknolojide 

ve iletişimde yaşanan baş d ö n d ü rü c ü  gelişmelerle s ınır la rın  kalktığı bu d ö 

n em de birçok a landa kendini gösteren bozulm a, maalesef dilde de kendini 

hissett irmiştir.

Yine bu gelişmeler Türkiye’de konuşulan  Türkçenin yakın coğrafya

m ızda çok daha  geniş kitlelere ulaşabilmesin i sağlamıştır. Bizim kelimele 

rimiz ve düşüncelerim iz  bu coğrafyalarda daha  hızlı dolaşm aya başlamış, 

kültürel etki a lanımız genişlemiştir .

Ancak güzel dilimize yabancı kelimeler hızla g irmekte,  Türkçenin 

doğ ru  ve etk in  bir  şekilde kullanılmasına özen gösterilmemektedir.  Son 

yıllarda işyerlerine yabancı isimler verilmekte , caddelerim iz  adeta  yabancı 

tabela istilasına uğramaktadır.

Üzüntüyle karşıladığımız bu konuda  vatandaşlarımızın  daha  dikkatli 

davranm alar ın ı  ve yabancı isim verm em elerin i  istiyoruz. Etki alanı oldukça 

fazla olan tüm  görsel, işitsel ve yazılı m edyam ızda  da dilin  yanlış ku llan ım ı

nı özendirici yayınlar yapıldığına maalesef şahit  oluyoruz.

Buradan, geniş kitlelere hitap  eden basın ve medya kuruluş la rına  çağ 

rıda b u lu n m a k  is tiyorum: Sorum lulukların ız ın  bilinciyle dil kullanım ına 

özen gösteriniz . Diline ö nem  verm eyen toplum lar ın  başka kültürler in  etkisi 

alt ına girmeleri ve kültür yozlaşması yaşamaları kaçınılmazdır. Köklü tarihi 

geçmişe sahip ve en kıymetli hâzinem iz olan Türkçemizi,  yabancı kelime-



leriiı is ti lasından koruyarak  doğ ru  ve güzel kullanm a k o nusunda  herkesin  

hassas davranm ası o r tak  arzum uzdur.

Türkçemizi Korumalıyız

Dilini kaybeden top lum lar  millet olma özelliğini de kaybederler. Bu

n u n  için dil biz im  için çok önemlidir .

Bu konuda  oldukça yoğun çalışılıyor. A ncak  kanaatimce, Türkçemiz 

için sadece devlet kurum larıy la  o r tak  çalışmalar yapmak, ya da çağrılarda 

b u lunm a k  yeterli değil. Türkçemizin ko runm ası için m o d e rn  iletişim yön 

temleri ile halkla ilişkiler çal ışmaları  da kullanılmalıdır.

Artık  çağın gerektirdiği bilimsel yöntemleri uygulamalı , gerekirse 

bilgilendirici kam panyalar düzenlemeliyiz. Yabancı dille eğit im  yapma ile 

yabancı dili iyi öğre tm e farkını anlamalı ve bu konudak i eğitim politikala

rını yeniden gözden geçirmeliyiz. Z am an  zam an çeşitli a lanlarda “Türkçe 

Konuşan Devlet ve Topluluklar” toplantıları düzen ler  ama bu toplantılarda 

te rcüm an  aracılığı ile anlaşırız.

Bu konudaki eksikliklerimizi bilmeli ve yeni yaklaşımlar bulm aya ve 

uygulamaya çalışmalıyız. Yarınımızın um ut tom urcukları ,  sevgili yavru 

larımıza Türkçenin anlatım gücü. Millî kimlik açısından dilin  önem i ve 

ko runm ası her fırsatta anlatı lmalıdır . H er zam an  olduğu gibi. Meclisimiz 

yapacağınız  çalışmalarda sizlere destek vermeye hazırdır.  Sözün ustaları, 

uzm anları  ve bil im adam ları buradalar.

Onlar,  birazdan “Türkçe’nin  D ünü,  B ugünü, Yarını” konulu  bilimsel 

toplantıda dilimizin sorunların ı  tartışacaklar.

Ortaya koyacakları  görüşlerin hepimize ışık tutacağına yürekten ina 

n ıyorum . 75. Dil Bayramı e tkin liklerini bu nedenle  çok anlamlı buluyorum . 

Türk Dil K urum u’nu n  Millî k imliğimiz ve benliğimizin özü olan dil imizin 

gelişmesi ve ko runm ası yönündek i çalışmaların ı takdir le  karşıl ıyorum. D i

limizin  saf ve tem iz olarak gelecek kuşaklara aktarılacağına inancım  tamdır. 

Güzel Türkçemizin korunm ası ve dünya  dilleri a rasında  seçkin b ir  yere gel

mesi için gayret gösteren herkese, Türkçeyi kullanırken özenli davranan  her 

vatandaşımıza şükran  duygularımı iletiyorum.
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Dünya Diyabet Günü

(14.11.2007)

"Dünyada 140 milyon, Türldye'de Toplumsal Sorunlara Duyarlılık

ise 6 milyon insanın diyabet hastası

olduğu tahmin edilmektedif. 2025 yabet G ü n ü ” nedeniyle düzen lenen  bu  etkinliğe

yılında bu rakamların ikiye katla- ev sahipliği yapm aktan  d u y duğum  m em nuniye ti

m a ğ l belirtiliyor. Bu çok büyük bir ¡ M ' i J ' r c k  s o d e n m e  başlam ak ¡sliyorum.

rakam... Yani şu anda Türkiye'nin Böylesine a n lam h bir faaliyete ev sahipli
 ̂ yapm am ızm , destek o lm am ızm  nedeni; toplum -

yuzde lOayakmişekerhastasıdır. ' J , o ,un lara  ola,, duyarl.hg.m.zd.r ,

ü lk e m iz  sağlıktan ekonomiye, bil im den sanata kadar  her a landa ciddi 

sorunlarla  karşı karşıyadır. Bu p roblem ler giderek yaygınlaşmakta ve toplu- 

m u m u z u  tehdit etmektedir.

Halkımızın ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı so run lara  kayıtsız ka l 

m ayan Meclisimiz, sahip  o lduğu gücünü  sosyal so run lar ın  çözüm ü  için de 

harcam aya kararlıdır.

Bu nedenle  diyabet gibi önemli sağlık so run la r ına  dikkati  çekm ek 

amacıyla e tkin liklere destek veriyoruz.

Millî i radenin  temsilcileri olan milletvekillerimiz, görevleri  nedeniyle  

çok önem li bir  toplumsal s o rum lu luk  ve misyon taşımaktadır la r. Bu da to p 

lumsal so run lar ın  çözüm üne  öncü lük  etmektir.

Diyabet ve Sorumluluklarımız

Gerçekten de, halkımız arasında “şeker hastalığı” olarak bil inen d iya 

bet, hem  dünyan ın  hem  de Türkiye’nin en önem li sağlık so run la r ın ın  b a 

şında gelmektedir.

D ünyada  140 milyon, Türkiye’de ise 6 milyon insanın diyabet hastası 

olduğu tah m in  edilmektedir.

2025 yıl ında bu  rakam ların  ikiye katlanacağı belirti liyor.  Bu çok büyük  

bir  rakam .. .  Yani şu anda  Türkiye’nin  yüzde lO’a yakını şeker hastasıdır.

Bugün diyabet.  Birleşmiş Milletler ta ra fından verem, AİDS gibi m ü 

cadele edilmesi gereken sağlık sorunları  a rasında  gösterilmektedir . Acilen 

tedbir a lınması gereken önemli^bir so run  ile karşı karşıyayız.

H epim izin  bildiği gibi diyabet,  iyi tedavi edilmediği zam an  böbrek  

yetmezliği, körlük, koroner  kalp hastalığı gibi yaşam süresin i kısaltan has 

talıklara neden olmaktadır. A ncak  yine bil inm ektedir ki, iyi tedavi alınır  ve

-------  dikkatli b ir  yaşam tarzı sü rdü rü lü rse  şeker hasta ları  en uzun öm ürlü  insan-

1 2 0  lar da olabilmektedirler.  Şeker hastalığı öyle bir  hasta lıktır  ki, çok sayıda



insan hasta o lduğunu  dahi fark edemez. Sağlık Bakanlığımız ın  almmOSI Çere-
ve Türkiye Diyabet V akfın ın  bu  konudak i çalışmalarını bili-

ken önemli bir sorun ile karşı 

karşıyayız. Hepimizin bildiği
yoruz.

Üniversitelerimiz in  yine çalışmaları var. Bu güzel çalış-

m a la n  takdirle  karşıladığımı be lir tm ek is tiyorum. Çocukları-  # /  diyabet, İyi tedOVİ edİlme-
mıza, gençlerimize kadar  inen diyabet riskini be r ta ra f  e tm ek dİğİ Zomon böbrek yetmezliği,

,çin savaşıyorlar kö M , kom cr kalp hastolıği

O nlara  bu  h izm et yolunda başarılar dil iyorum. gİbİyOŞam SÜreSİnİklSOİtOn hOS-

Bütün vatandaşlarımızı sağlıklarına özen göstermeye da- tOİlklarO neden olmoktûdir." 
vet ediyorum.

TBMM ve Sağlık

lürkiye her a landa olduğu gibi, sağlıkta da  büyük  bir  değişim ve d ö 

nüşüm  yaşıyor. Bu değişim ve dönüşüm de,  TB M M  lokom otif  görevi üs tlen 

mektedir. Sağlık konusu  bizim de önceliğimizdir.

Bir yandan  yasama görevimizi yaparken, diğer yandan top lum um uz- 

daki sağlık bil incini geliştirmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyoruz.

T B M M  Baştabipliği tarafından geçtiğimiz yıllarda milletvekillerimize yö 

nelik şeker, kolestrol, tansiyon, kalp  hastalıkları ve göz muayenesi gibi haya 

ti konularda  kam panyalar yapıldı. Böylece yüksek te m poda  yasama faaliyeti 

y ürü ten  milletvekil lerimiz, sağlıklı yaşam kam panyasına  katılarak milleti 

mize ö rnek  olmaktadır la r.

Bugün de milletvekil lerimize ve katı lımcılara d ö n ü k  şeker ta ra m a 

sı gerçekleştiri lecek. Böylesine anlamlı bir  faaliyetin bu  yüce çatı alt ında 

yapılm asından büyük  m em nun iye t  duyuyorum . Halkımızın temsilcileri 

milletvekil lerimizin  toplumsal so run la r ım ızdan  olan diyabet hasta lığına 

gösterdik leri hassasiyet de bizleri sevindirmiş tir.

Sözlerime son verirken, halk ımızın  temsil edildiği yüce Meclisin, sos 

yal sorunlarım ızla  ilgilenen sivil top lum  örgütler ine  büyük  önem  verdiğini 

ifade e tm ek  isterim. Toplumsal so run lar ım ız ın  çözüm ü için gayret gösteren 

vakıf ve kuruluş ların  her  zam an yanındayız. D aha  önceki konuşm alar ım da  

da  ifade ettiğim gibi, kurum sal yeni bir  yapılanmayı gerçekleştirmek istiyo

ruz. Bu amaçla  19 Kasım Pazartesi günü  sivil top lum  örgütler in in  temsilci

leriyle bir  araya geliyoruz.

Bu toplantıda onların  yasa yapımına nasıl ka tkıda bulunabileceklerini 

ele alacağız. Herkesin ve her kesim in  görüşleri bizim için çok değerlidir.

Böylece top lum un  b ü tün  kesim lerinin ihtiyacını karşılayabilecek yasalar 

yapmayı amaçlıyoruz. Sağlıkla ilgili çıkarılacak yasalarda da, Türkiye Diya

bet Vakfı gibi sivil top lum  örgütler in in  katkısını bekliyoruz.
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24 Kasım Öğretmenler Günü

(24.11.2007)

"Ulusları Kurtaranlar, Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir"

‘A tam m yurtgezilerinden  , .  1“ Kas.m ög,e,m c,J.r üikc,„izi„
 ̂  ̂ do r t  bir yan ından  gelen leuakar öğre tm enlerim iz

bİiİnde UÇİOdiÇI bİf SiniftO, kolkip ve siz değerli konuklarla  kutsal Meclis çatısı al-

kendisine yer gösteren Öğretmene: tm d a  beraber o lm aktan  büyük mutlu luk  duyu-

"Lütfenyerinize oturunuz ve dersi- dem okrasim iz in  kalbi, özgür-
. . .  ..........  lüklerin merkezi,  halk  iradesinin hayat bulduğu

nizisürdürünüz, sınıfta Cumhurbaş- l ürkiye Büyük Millet Meclisi ne hoş geldiniz. Sa-

kanı bile Öğretmenden sonra gelir" nayi top ium undan  bilgi lop ium una  geçildiği gü-

Şeklİndekİsöz ve anısı da öğret- nüm üzde ,  bilgi üre timi hayati önem  kazanmıştır.

menlik uğraşının Önemini belirtmek sürecin  doğal sonucu olarak tüm  ülke
ler eğitime daha  da önem  verm ekte  ve yatırım 

yapmaktadırlar. Hiç şüphesiz  eğit im, toplu lukları 

çağdaş uygarlık düzeyine yükselten vazgeçilmez bir  araçtır.  İşte bu önemli 

top lum u inşa e tm e faaliyetini sizler, yani değerli öğ re tm enlerim iz  y ü rü t 

mektedir.

açsından son derece anlamlıdır."

Bu nedenle  yarınlar ad ına  u m u t bağladığımız asıl güç sîzlersiniz.

Ulu Ö n d e r  Atatürk; kurduğu  C'umhuriyetin  ilelebet yaşamasının ve 

m uasır  m edeniyet seviyesini yakalamasının,  öğre tm enler im izin  yetiştire 

cekleri “fikri hür,  vicdanı hür, irfanı hü r  nesillere bağlı” o lduğunu  belirtmiş, 

bu düşüncesin i  “Ulusları kurtaranlar,  yalnız  ve ancak öğre tm en le rd ir” veciz 

sözleri ile de ifade etmiştir. A tatürk’ün yurt  gezilerinden b irinde  uğradığı 

bir sınıfta, kalkıp kendisine yer gösteren öğretm ene: “Lütfen yerinize o tu 

runuz  ve ders iniz i sü rdü rünüz ,  sınıfta C^umhurbaşkanı bile öğ re tm enden  

sonra  gelir” şeklindeki söz ve anısı da öğre tm enlik  uğraşın ın  önem in i be 

li r tm ek açısından son derece anlamlıdır.

"Tüm Öğretmenler Yılın Öğretmenidir"

Bu g ü n ü n  yönetenleri olarak ne yaparsak  yapalım, çağdaşlık yarışını 

kazanm anın  anahtar ı  siz öğre tm enlerin  elindedir.

Ç ü nkü  sahip o lduğum uz  genç ve d inam ik  nüfusu işleyecek, cevherle 

ri bulup ortaya çıkartacak ve ülke h izm etine  sunacak kişiler sîzlersiniz. O 

nedenle  çocuklarımızın  ve gençlerimizin; özgür düşünen ,  bağımsız  karar  

verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözm e yeteneği geliş 

miş, bil im ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, bu n u n  da ötesinde 

bilim ve teknoloji  üretebilen, köklü medeniyet im ize sahip çıkan bireyler 

ola rak yetişmelerine özen göstermeliyiz.

------- Başkanı o lm a o n u ru n u  taşıdığ ım parlam entom uz,  öğre tm enlik  mesle-

12 2  ğinin top lum da  hak  ettiği itibarı yakalaması,  öğre tm enlerim izin  nitelikle-



rin in  yükselt ilmesi ve çalışma şartların ın  iyileştirilmesi için e linden geleni 

esirgem eme kararındadır.  40 yılı aşkın siyasi yaşam ım  boyunca ö ğ re tm e n 

lik mesleğinin so run la r ın ın  çözüm ü için çok çaba harcadım.

1991-1993 yılları arasında büyük  bir  onurla  Millî Eğitim Bakanhğı gö 

revinde bu lundum .

Siz değerli öğ re tm enle r  için yeni uygulamalar gerçekleştirdik. 32 Yeni 

Eğitim Fakültesi açtık.

Ö ğre tm en  atam alar ın ın  bilgisayarla yapılması geleneğini başlattık.

Ö ğre tm en  ek ders  ücretlerini katsayıya bağlandık.

Ö ğre tm enler  Koordinasyon Merkezi ile Ö ğre tm ene  Flizmet ve Sosyal 

İşler Dairesi kurduk.

Ö ğre tm en  çocuklar ı için yurt  ve kredi imkânı sağladık.

Ö ğre tm enlik  yeterlilik sınavını kaldırdık.

Ö ğre tm enle r  arasında kırgınlık ve huzursuzluğa neden  olan “Yılın Ö ğ 

re tm en i” uygulamasını, “Tüm Ö ğre tm en le r  Yılın Ö ğre tm e n id ir” düşüncesi 

gereği, sonlandırdık.

D a ha  sayamayacağım çok güzel h izmetlerde bu lu n d u ğ u m a  inan ıyo 

rum . Şimdi de eğitimde güzel gelişmeler yaşıyoruz.

Millî Eğitim Bakanımız ve ekibi çok önemli işler yapıyorlar. Bu duygu 

ve düşüncelerle başta  sizlerin o lm ak  üzere tüm  öğre tm enlerim izin ,  ailele

rinin,  öğrencilerimizin ve bü tün  mil letimizin Ö ğre tm en le r  G ü n ü n ü  ku tlu 

yor, saygı ve şükranlar ım ı iletiyorum.

Hakkın  rahm etine  kavuşmuş olan öğre tm enlerim izin  aziz hatırala rın ı 

saygıyla anıyorum.
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Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 

73. Yıldönümü

(05.12.2007)

Cumhuriyet ve Kadınlarımız

"Dünya parlamentolarındaki kadın k a d m m a  seçme ve seçilme hakkı tanm -
 ̂ . . ınAru m asın ın  73. Y ıldönümü nedeniyle düzenlenen bu

mılletvekıllennınoranı 1945te

yüzde 3 iken, 2004 te bu oran yüzde sem bolü  kadınlarımızı M ecliste  ağırlamaktan

13 düzeylerineyükselmiştir.ulusal büyük  bir  m em nun iye t  duyuyorum . Dünya si-

parlamentomda en m  kadın «nhine bakt.ğ.m.zda, kad,„larm seçme ve
seçilme hakk ına  kavuşm asın ın  zorlu bir surecin  

milletvekiline sahip ülke, yarıya ya- sonunda  gerçekleştiğini görüyoruz.

kın oranla lsveiolmaitur.Batarihi

olaylann gösterdiği açık gerçek, kez veren ülke Yeni Zelanda olmuştur. A ncak bu

birçok ülkenin kadınlara seçme ülkede kadın lara  seçilme hakkının  verilmesi 1919

seçlmehaklarınıverirkenaşamalı K am lara, hem seçme hem de
^ ’ seçilme hakkını birlikte tanıyan ilk ulke ise, 1906

bir yol izledikleridir. yılm da Finlandiya olmuştur.

Kadın  Mille tvekil lerinin  sayısı, ü lkelerin  gelişmişlik düzeyi ile d oğ ru  

orantı lı  o larak  zam an  içeris inde artış göstermiştir.  Dünya pa rlam en to la r ın 

daki kadın milletvekil lerin in  oranı 1945’te yüzde 3 iken, 2004’te bu o ran  

yüzde 13 düzeyler ine yükselmiştir.  Ulusal p a r lam en tosunda  en fazla kadın 

milletvekiline sahip ülke, yarıya yakm oran la  İsveç olmuştur. Bu tarihi olay

ların gösterdiğ i açık gerçek, birçok ülkenin  kadın lara  seçme seçilme hak la 

rın ı verirken aşamalı  bir  yol izledikleridir.

Ülkemizde ilk kez Gazi M ustafa Kemal A tatürk ta rafından 1930 y ı

lında kad ın lar ın  belediye seçimlerine katılmaları sağlanmıştır.  Böylece 

Kurtu luş Savaşı yıllarında, destansı kahram anlık la r  gösteren kadınlarımız.  

C um huriye t im iz in  kuruluşuyla  birlikte, toplumsal hayata e tk in  bir  şekilde 

katı lmaya başladı. Ü lkemizin bağımsızlık  ve özgürlük  mücadeles inde haya 

ti bir  misyon üstlenen kadınlarımız,  1933 yıl ında ise köy m u h ta r  ve heyeti 

seçimlerine g irm e hakkı kazandılar.  Ancak, kadın larım ız  gerçek an lam da 

seçme ve seçilme haklarına 5 Aralık 1934 yıl ında anayasada yapılan değ i

şiklikle kavuştular.

Türkiye, 1934 yıl ında yaptığı yasal düzenlem eyle  birçok Avrupa ü lke 

sinden çok daha  önce kadın lara  siyasi hakları veren ülke oldu. Savaş yıl

la rının he m e n  ard ından  gerçekleştiri len bu değişim sonucu, yapılan ilk

____  seçimlerde 18 kadın milletvekili seçildi. Böylece, C um huriye t in  ilk kadın

1 2 4  milletvekillerin in  Meclis’teki temsil oranı yüzde 4.6 oldu. Bu d u ru m  Büyük



ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk başta o lm ak  üzere, cum huriye tim izin  k u ru 

cu kad ro su n u n  k ad m  hak larm a verdik leri önem i ortaya koymaktadır .

Günümüz Siyasi Yaşammda Kadmlarımız

iç inde bu lu n d u ğ u m u z  23. D ö n e m d e  ise Meclise “KoÖinlarimiZçerçek anlamda
50 kadm  milletvekilimiz girdi ve temsil oranları yüz- ____ _ c
d e 9 o ld u .  23. D önem  P a r lm e n to s u 'n u  ben ç o k /a n s -  ¡eV ’ieveS eÇ llm eh M arm 5
İl gö rüyorum . Ç ü n k ü  kadın temsil oranı C u m h u ri-  Arallk 1934yilinda anoyasada

yet ta rih inde  en yüksek seviyeye çıktı. Öte  yandan  yapilan değişiklikle küVUŞtUİar.

T B M M  Başkanlık D ivanında  5 kadın arkadaşımız  JHfl(jyê  1934yilindayaptlğl 
görev yapmaktadır.

yasal düzenlemeyle birçok Av-
Bunlardan ikisi Başkan Vekillij;! görevini üst- û t o / n r f f f l  f o M *  ö/tce

lenmış d u ru m d a  ve bu zor görevi de şu ana kadar  ^
m üke m m e l bir  şekilde yürütm ektedir ler .  Son yıllar- kadınlaraSİyOSİhaklan Veren 
da, kadın ların  siyasete ka tılım ında bir  art ış  gözlense ÜlkeOİdU." 
de b u n u  yeterli görm üyoruz.

N üfusum uzun  yarıs ına yakınını oluşturan  kadınlarımızı,  a rt ık  siyaset

te daha  çok görm ek  istiyoruz. Ü lkemizin geleceği için büyük  ö n em  taşıyan 

Avrupa Birliği sürecinde kadın larım ız ın  aktif  olarak yer alması. C u m h u r i 

yetimizin 100. Yıl vizyonuna güç katacaktır . Biz kadın larım ıza  güveniyoruz, 

ö n l a r  da  bize güvensinler.

B üyük ö n d e r  A tatürk’ün “En büyük  eserim” dediği Yüce Meclis, o n 

la rın he r  zam an yanındadır.  Geçen dönem de,  özellikle ben im  başkanlığın ı 

y ü rü t tü ğ ü m  Adalet Komisyonu çalışmalarında kadm  dernek ler in in  pek 

çok katkısını gördük. Bu dernek ler  yasa yap ım ında  bize her aşam ada  yol 

gösteric i ve öğretici yard ım larda  bulundular.  Şu anda  uygulam ada  onların  

katkısı ile gerçekleşen m addelerde  hiçbir so run la  karş ılaşılmamaktadır.  Bu

rada yeri gelmişken bir  çal ışm am ızdan söz e tm ek  istiyorum.

TBMM ve Kadm Hakları Çalışmaları

19 Kasım Pazartesi günü T B M M  çatısı a ltında sivil top lum  örgütler i 

mizi bir  araya getirdik.

Ç ok  sayıda top lum  örgütler im izin  görüşlerini dinledik.

ö n l a r m  yasama sürecine nasıl katkı yapacağını konuştuk. Şimdi o n la 

rın görüşleri ve önerileri ışığında sistem arayışı için çalışıyoruz.

Meclisimizde bu lunan  ihtisas kom isyonların ın  başkanları ile bir  araya 

geldik.

Sivil toplum  kuruluş ların ın  yasamaya katk ıs ın ı kurum sallaştı rm ak  

için İç Tüzüğü değiştireceğiz.

Ne gerekiyorsa yapacağız... Meclisimizi tam  anlamıyla sivil toplum la 

kaynaştıracağız . ____

Yüce Meclisimizin yasa yapma yetkisini STK’larla paylaşıyoruz. 125



Böylece kendimizi bir an lam da  denet im e de açıyoruz. Tüm  kadın k u 

ru luş larım ızdan da katkı beklediğimiz i bir  kez daha  ifade e tm ek  is tiyorum. 

Kadın haklarıy la  ilgili uluslararası n o rm lara  uygun çalışmalar yapan Türk i

ye Büyük Millet Meclisi, “Kadınlara Karşı H er Türlü Ayrımcılığın Ö n le n 

mesi Sözleşmesi”ne 1986 yıl ında ta ra f  olmuştur.

G ü n ü m ü z d e  175 ü lkenin kabul ettiği temel insan hakları  belgesi olan 

bu sözleşme, dünyada  kadın lar için bir “haklar bildirgesi” devletler için ise 

bir  “yüküm lü lük ler  m anzum es i”dir. Türkiye, kısa adı CEDAVV olan bu söz 

leşmenin daha  etkili şekilde uygulanabilmesi için Birleşmiş Milletlerce h a 

zırlanan “İhtiyari Protokolü” ise 2002 yıl ında imzalamıştır .

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, kadın hakları k onusunda  b undan  

sonra  da C um huriye ti  kuran  iradeden aldığı öncü  rolü sürdüreceğini bil 

menizi isterim. Siyasetteki o lum suz  tabloya rağm en kadın larım ızın  e k o n o 

m iden  eğitime, sağlıktan sanata kadar birçok a landa önemli başarılar ka 

zandığın ı m em nuniye tle  görüyoruz.

Yapılan araştı rmalar, Türkiye’de bazı meslek grup lar ında  kadınların  

temsil  o ranların ın ,  Avrupa ülkelerine göre daha  yüksek o lduğunu  göster i 

yor. A ncak b una  rağm en Türkiye’de genel olarak kadın is tihdamı,  arzu ed i

len düzeyde değildir. Meclis Başkanı olarak siyaset başta  o lm ak  üzere haya 

tın tüm  alanlar ına  daha  çok kadın  elinin değmesi gerektiğine inanıyorum .

Kadınlarımızın yer aldığı her alana nezaket ve zerafet kattıklarını hep 

beraber görüyoruz. Türk kadın ın ın ; başta  şiddet, ayrımcılık , fırsat eşitsizliği 

gibi en önem li so run la r ın ın  tamamıyla  çözüldüğü bir  ülkede yaşaması sa 

dece kadın larım ız ın  değil hepimizin  hedefi olmalı.
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15. Yoksullarla Dayanışma Haftası

(12.12.2007)

İnsanlığın Ortak Suçu; Yoksulluk

Yoksullukla mücadcIe k onusunda  faaliyetleriyle "MİlyonlarCÜ İnSOnin ÜÇİlktan

» c n m d c  örnek bir konumda yer alan Yoksullara ğl„,esineasgm iduym llllğ l
ia rd ım  ve Eğitim Vakıı nin düzenlediği bu etkin likte  ^
a ranızda b u lunm ak tan  büyük bir m em nuniye t duyu- gÖStemekten UZOk OİOn bOZl

yorum . Ülkeler, trilyonlarca dolar harca-

Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. yarak İnsan Öldürmek İÇİn SOn

İnsanlık o n u ru  ve varlık  sebebi birkaç d u ru m d a  teknolojlsllahlor Üretmektedir. 

zedelen ir. Bu çok acı bir çellşkldk. Ve bu çe-

Bugün sahip  olunan  imkânlar,  kaynaklar ve tek- Uşkl, Inanm InSOnllk onurumuzo 
nolojik gelişmeler içerisinde bırakın açlıktan ö lüm - dokunuyor^ " 
leri, insanların  açlık s ın ırında yaşadığını öğrenm ek 

insanlık o n u ru m u z u n  zedelenmesi an lannna  gelir.

Birleşmiş Mille tlerin rakam larına  göre;

- son 10 yılda önceki 10 yıllık d önem e  oranla  beşte bir  o ra n ında  azal

m asına rağmen şu anda  dünyada  850 milyon insan, açlık s ın ır ında  yaşam 

mücadelesi veriyor.

- 2 milyar insan yetersiz beslenm eden dolayı tedavisi güç hasta lıklara 

yakalanıyor.

- 2015 yılına kadar  41 milyon çocuğun daha  öleceği,

- G ünde  1 dolardan  daha  az parayla yaşamak zo runda  olan 850 milyon 

kişiye, 380 milyon insanın daha  ekleneceği tahm in  ediliyor.

Bütün bun la r  biz im insanlık o n u ru m u z u  zedelemektedir.

Ç ünkü  yoksulluk tüm  insanlığ ın  o rtak  suçudur.

Yüreğimizi kanatan  diğer bir  gerçek de. kaynaklar ın  haksız ve adaletsiz 

dağıl ımıdır.

Bir tarafta aşırı zenginler,  diğer tarafta ku ru  ekmeğe m uhtaç  insan 

lar. ..

Bırakın ku ru  ekmeği açlıktan ölen insanlar... İşin asıl acı yanı ise, yok 

sulluk nedeniyle  yaşanan ölümlere  çare bulamayan insanlığın kendi neslini 

yok eden silahlar için harcadığı yüksek paralardır. Milyonlarca insanın aç 

lıktan ölmesine asgari duyarlılığı gösterm ekten  uzak olan bazı ülkeler, tr i l 

yonlarca dolar harcayarak insan ö ldü rm ek  için son teknoloji  silahlar ü re t 

mektedir. Bu çok acı bir  çelişkidir. Ve bu çelişki, inanın  insanlık  o n u ru m u za  _____

dokunuyor!..  12 7



"Maalesef kamudan özel sektöre, evden Dağılımı Adaletsizliği ve 

işyerine kadar her alanda israfımız var. Küresel Terör 

Dünya kaynaklarını bilinçsizce kullanı- demokrasi ,  daha  çok m san
; , , , , hak lan ,  daha  çok refah, daha  iyi yaşam talep-

yonız. İşte bu yaz aylarında su sıkın-

tısı yaşadık. Çöpe atılan ekmeklerle ,  , . n   ̂ j  u, . , . A ncak bu  ısteklerm y a nm da  dünya  bu-
Afrİkanin ihtiyacının karşılanabileceği- yüj^ bir  geür dağılnm  adaletsizliğini de yaşa- 

ni biliyoruz. İsrafın, yolsuzluğun toplum maktadır. Birleşmiş Milletler raporlarına  göre

Vicdanını nasıl yaraladığına hepimiz kaynaklar ın ın  dağılımındaki dengesiz-
„ lik ve çarpıklık  a rt ık  taham m ül edilemez du-

şuniüu... rum dadır .  Birleşmiş Milletler verilerine göre,

dünya  servetinin yarıs ından fazlasına dünya  nü fusunun  sadece yüzde ikisi 

sahip du ru m d a .

A ncak  asıl çarpıcı sonuç, insanlığın yarısının dünya  kaynaklarından 

sadece yüzde bir  pay almasıdır. D ünyadaki 15 zenginin toplam  servetinin, 

Afrika’nın  tü m  gelirinden daha  çok o lduğunu  biliyoruz. Gelir dağılımı ve 

kaynakların  adalets iz  bö lüşüm ü, hem  global hem  de tek tek tüm  ülkelerin 

so runu  olmaya devam  ediyor.

Yine bu  adalets iz  tablo, küresel te rö rün  ekm eğine de yağ sürmektedir.

Zira kanlı te rör örgütleri bu  adalets iz  tabloyu is tismar ederek  enerji  

boşalm alarına  ve reflekslere zem in  hazırlamaktadır.

Terörle Mücadele Yerine Yoksullukla

M ücadele Ünlü yazar Victor Hugo; “Açlık öyle bir  kapıd ır  ki, oradan  

geçme z o run lu luğu  doğdu  mu, insan ne kadar  büyük  olursa olsun, b ü y ü k 

lüğü kadar  eğilmek zo runda  kalır.” diyerek, açlığın nasıl bir  çaresizlik o ld u 

ğunu  ifade etmiştir.  Gelir dağıl ım ındaki bölgeler ve sosyal g ruplar a ras ın 

daki adaletsizlik, m aalesef Türkiye’mizin de en önemli so run lar ı  arasındaki 

yerini koruyor.

D aha  birkaç yıl öncesine kadar Millî gelirim izin yüzde 55’ini nü fu su 

m u z u n  ilk yüzde 20’lik dil im i alırken, nü fusu m u z u n  son yüzde 20’lik d ili 

m ine  yüzde 5’lik bir  pay düşmekteydi.  Son yıllarda Millî gelirimizde artış 

o lduğunu  m em nuniye tle  görüyoruz.

Şimdi ise gelirin en düşük  o lduğu yüzde 20’lik d il im den  pay alan n ü 

fus oranı azalmıştır .

En az gelire sahip o lanların  aldıkları  pay yüzde 5’ten yüzde 6 ’ya ç ıkm ış 

tır. Aynı şekilde Milli gelirden en fazla pay alan nüfus oranı da  düşmüştür .

Bu o ran  ise yüzde 55’ten yüzde 44’e gerilemiştir. Bunlar um ut verici 

b ir  gelişmedir.. .  Kişi başı Millî gelirin 10 bin doların  üzerine  çıkarılması 

hedefi var.

____  Buna ulaşm am ız  yoksulluğun getirdiği sorunları  k ısm en çözm em iz

1 2 8  anlamı taşıyor. Terör nedeniyle 30 bin insanım ız can ından  oldu.



Ç ok sayıda gazimiz var.

Tam 250 milyar dolar terörle mücadeleye para  harcadık.

Türkiye bu kaynakla çok sayıda yoksulu iş sahibi yapabilirdi.

Yeni yeni hastaneler,  okullar, yollar yapabilirdi. Türkiye büyük  ka lk ın 

m a gayretleri içerisinde.

Bu hamleleri  başarıya ulaştırdıkça yoksulluğu yeneceğimizi d ü ş ü n ü 

yorum.

O yüzden bü tün  kaynaklarımızı ve m otivasyonum uzu  bu yöne yönelt

m ek  zorundayız .

Özellikle bize zam an  kaybettiren ve enerjimiz i boşa harcayan b o ğ u 

cu siyasi tart ışm alardan ku r tu lm ak  zorundayız. Hedeflerimiz nett ir ; Ç ağ 

daşlaşma ve ka lkm m a ile dem okrasi  ve insan hakları s tandardın ı  geliştir

m ektir . . .  Böylece vatandaşlarımızın  daha  mutlu  o lduğu güçlü ve üretken 

Türkiye’yi kurabiliriz.

Geri Kalmışlık ve Yoksulluk

Bizim düşm an ım ız  da nett ir; cehalet ve b u n u n  yeşerttiği geri kalmışlık 

ve yoksulluktur...

Bunu aşm anın  yolu birbirimizi teşvik e tm ek  ve birbirimize g üvenm ek 

tir. Bizim başkaca bir  çaremiz de yoktur. Bizim çözüm  yöntem lerim iz  yine 

kendi içimizdedir.

Kendi kü ltü rüm üzde ,  değerlerimizde ve d inam iklerim izdedir .  Kısaca 

yoksulluk toplumları de r inden  etkil iyor ve yeni önlem ler almaya m ecbur 

ediyor. A nadolu’da yoksullukla  ilgili çok sayıda söz vardır. “Aç tavuk  am bar 

yıkar.” “Allah açlıkla terbiye etmesin.” “Tok, açın ha linden  anlamaz.” Bu ata 

sözlerini çoğal tm ak m ü m k ü n . ..

Hepsi de açlığın, yoksulluğun insanın  belini nasıl bük tüğünü  anlatıyor. 

Çaresiz  d u ru m d a k i  bu insanlar ne yapsınlar? İşte bu rada  devreye YÖYAV 

gibi hayırsever vakıf ve derneklerimiz ,  belediyelerimiz erdemli insanlar ı 

mız  ve devletimiz devreye giriyor. B undan  büyük  m em nun iye t  duyuyoruz.

İnsanımızı Üretime Sokmalıyız

A ncak bu geleneksel yardım  anlayışından ziyade so ru n u n  kaynağına 

yönelmeliyiz.

İnsanları üre tim  sürecine katan, onları iş ve meslek sahibi kılmayı 

amaçlayan çağdaş m odellerin  uygulanması gerekiyor.  Bir tarafta işsizler o r 

dusu, diğer tarafta sanayinin ara  e lem an ihtiyacı. ..

Bu çarpık tabloyu artık  düzeltmeliyiz . Bu nasıl düzelir?

Tabii ki eğitimle. ..

Sadece okulda değil, tezgahta, işyerinde eğit im ...



Mesleki eğitime önem  vermeliyiz. 15. Yoksullarla Dayanışm a Haftası 

nedeniyle düzenlediğiniz  etkinlikler a rasında  “Türk Sanayisinden Yoksul

luk Sorununa  Ç özüm  Ö nerileri ve Projeler” Panelini bu  nedenle  çok a n 

lamlı bu ld u ğ u m u  ifade e tm ek  isterim. Ne kadar  çok is tihdam yaratırsak, 

yoksulluğu o kadar  or tadan  kaldırırız.

Yoksulluğun bitirildiği ülkeler, çağdaş dünyan ın  öncüleri  olurlar.

Tasarruf, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma

İsraf konusuna  da değ inm eden  geçemeyeceğim. Maalesef kam udan  

özel sektöre, evden işyerine kadar her a landa israfımız var. Dünya kaynak 

larını bilinçsizce kullanıyoruz.

İşte bu yaz aylarında su sıkıntısı yaşadık. Çöpe atılan ekmeklerle  

Afrika’n ın  ihtiyacın ın  karşılanabileceğini biliyoruz. İsrafın, yolsuzluğun 

top lum  vicdanını nasıl yaraladığına hep im iz  şahidiz!..

Bu yarayı tedavi e tm ek de uzun zam an almaktadır.

Dolayısıyla israfla m ücadelede hepimize büyük  görevler ve so ru m lu 

luklar düşüyor.  Bizim din im iz  kom şusu  açken rahat uyuyanları kınamıştır.

Bu yüzden bizim  ta r ih im izde  dayan ışm anın  sayısız örnekleri vardır. 

Köklü bir medeniyete  sahip olan milletimiz, tarih boyunca  sosyal dayanış 

m a ve ya rd ım laşm anın  en güzel ö rneklerin i sunmuştur .

Milletimiz bu erdemli değerleri,  inanc ından  ta r ih inden  ve k ü l tü rü n 

den almaktadır. Dayanışmayı ve yardımlaşmayı e rdem  sayan milletimiz , 

krizlerin afetlerin yaşandığı buhranlı  dönem le rde  bu özelliklerini en güzel 

şekilde sergilemektedir .

Ben bu toplantı vesilesiyle tüm  insanlığa m edeniyet lerden süzülerek 

g ünü m ü ze  gelen ulvi b ir  davranışı,  “paylaşmayı” öğreten tüm  hayırsever in 

sanlarımızı tebrik ediyorum . Çaresiz lik içeris inde yoksulluğun pençesinde 

hayatlarım sü rdü rm ek te  olan insanlar ımıza yardım  e tm ek  için devlet millet 

el ele gayret gös term em iz  gerektiğini düşünüyorum .
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7. Ulusal Tarım Kongresi

"Biz geleceği toplum olamk

(0 8 .01 .2008 )

Sizlerin Başarısı, Ülkemizin Başarısı

Ülkemiz in  can d a m a n  olan ta rm ı sektörü t e m 

silcilerini bir  araya getiren Türkiye Ziraatç ılar D e rn e 
ği tarafından düzen lenen  7.Ulusal Tarım Kongrede bember kumuk, beraber 
tarım  alanında yaşanan sorun lar  ve çözüm  önerileri yaşutmuk Ve beraberdOfiatmak 
değerlendirilecektir , lürkiye’nin  en hayati sektörü istİyorUZ. AnCUk bÖykce kaliteli 
olan tarım  konusunda  böylesine geniş katılımlı bir  .. 
toplantın ın  düzenlenm esin i  takdir le  karşıl ıyorum. VeUZUH SUregeçerliliğini devam

, , , ■ ■ , , ettiren yasalar yapabileceğimize
Kongre kapsam ında  düzenlenecek panelde ve „

sunulacak tebliğlerde dile getiri len görüşlerin ta r ım  inoniyorum. 
sek tö rüm üze  ışık tutacağına yürekten inanıyorum.

Kongrenizin ana temasını “Küresel Is ınmanın Tarım Sektörüne Etkileri” 

olarak belirlemenizi de oldukça anlamlı buluyorum . Son derece önemli 

bu  so run  ile ilgili sunacağınız görüşler alınacak ön lem ler  için yol gösteri

ci olacaktır. Sizler ziraatçı, çiftçi ve üreticiler olarak Türkiye’nin  omurgası 

durum undas ın ız .  Sizlerin başarısını,  ülkemizin başarısı o larak değer lendi

riyoruz.

Dolayısıyla sizlerin sesine kulak vermek, ta leplerinizi, eleştirilerinizi 

ve görüşlerini a lm ak  bizim görevimizdir . Bu amaçla bir  uygulama başlatı

yoruz.

Bunun için başta  derneklerim iz  o lmak üzere tüm  sivil toplum  ö rgü t 

leri, vakıflar, sendikalar ünivers iteler kısaca to p lu m u m u zu n  tüm  kesim leri

nin  yasama sürecine katkıda bu lunm as ın ı  hedefliyoruz.

I^emokrasimizin hayat bulduğu  Yüce Meclisimizin  farklı görüşlere ve 

bakış açılarına değer verdiğinin bil inmesini is tiyorum. Biz geleceği toplum  

olarak beraber  kurm ak ,  beraber  yaşatm ak ve be raber  d o n a tm ak  istiyoruz.

Ancak böylece kaliteli ve uzun süre geçerliliğini devam ettiren yasalar 

yapabileceğimize inanıyorum . Türkiye Ziraatç ılar Derneği gibi önem li bir 

meslek ku ru luşundan  da  katkı beklediğimizi ifade e tm ek  istiyorum. Tarım, 

gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm  ülkeler için, insanlar ın  temel ih tiyaç

ların ı karş ılaması nedeniyle, hayati bir  önem e sahiptir. Çağımızda en son 

teknolojik  im kanlara  sahip  gelişmiş ülkeler bile tarımsal üre tim in  vazgeçi

lemez ro lünün  farkındadır lar.

"Küresel Isınmanın Tarım Sektörüne Etkileri"

Yaşanan savaşlar, hızlı nüfus artışları,  kuraklık  ve açlık manzaraları ,  

tarımsal üretim in  insanlık için yaşamsal önem in i çarpıcı bir  şekilde göster

mektedir. Son yıllarda küresel ıs ınma ve beraber inde  getirdiği çevre sorun- -------

lan  ta r ım ın  önem in i daha da artırmıştır .  Dünya nüfusu hızla çoğalırken, 131



insanların  yiyeceğini ve içeceğini karşılayan 
"Yaşanan savaşlar, hızlı nüfus artışları, kaynaklar bilinçsiz kullam m  sonucu  sürekli 

kuraklık ve açlık manzaraları, tarımsal azalmaktadır .

üretimin insanlık için yaşamsal öne- iklim değişimleri , doğal kaynaklar ın

mini çarpıcı bir şekilde göstermektedir. yanhş ve geri dönüş tü rü lem ez  biçimde kulla-

Son yıllarda küresel mnma ve bmbe- »ım, ve insan cık i„m erm c bajı, obrak „«a- 
 ̂ ya çıkan toprak  kaybı, önemli çevre sorunları-

rinde getirdiği çevre sorunları tarımm o luş tu rm akta  ve bun lar  çölleşme, susuzluk,

önemini daha da artırmıştır." yoksulluk, göç hareketler inin artması gibi te h 

likelerin yaşanm asına  yol açmaktadır .

Yapılan araştı rmalar, gerekli ön lem ler  alınmazsa toprak  kaybının  yanı 

sıra ülkemizin yakm gelecekte su kaynaklar ından yoksun kalabileceğini ve 

çölleşme s o ru n u n d a n  yoğun biçimde etkilenebileceğini ortaya koym ak ta 

dır. Nitekim geçtiğ imiz  yaz aylarında yaşadığımız kuraklık  gelecek için hiç 

de iyi sinyaller vermemiştir. Kuraklıktan en fazla etk ilenen sektör hiç kuş 

kusuz ta r ım  olmuştur. Tarım ürün ler i  rekoltelerinde düşüşler mevcuttur.

Topraktan  elde ettiği üre tim le  kendi kendisine yetebilen Türkiye’yi, 

kuraklık  ve küresel ıs ınma nedeniyle çok ciddi tehlikeler beklemektedir . 

Meclisimiz, H üküm etim iz ,  Tarım ve Çevre bakanlıklarımız  tehlikeye karşı 

duyarlıdır . Küresel ısınma tehdid ine  ve kuraklığın uzun süre  olabilme ih ti 

maline karşı yapılması gerekenleri biliyoruz.

Tarım Bakanlığımız tarafından, bir süre önce Kuraklık Yönetimi Ko

ordinasyon Kurulu o luşturuldu. Bu kurul sayesinde küresel ıs ınm anın  ü l 

kemizi nasıl etkileyeceği, nerele rde tehdit olacağı ta h m in  edilerek gerekli 

tedbirler alınacaktır.

Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri

Türkiye n ü fusunun  yüzde 30’u n u n  geçimini sağladığı tarım , geçm iş 

ten bugüne  ü lkenin  lokom otif  sektörlerinden biri olmuştur. Sahip o lduğu 

m uz kaynaklar ve iklim koşulları tarım ın , n ü fusum uzun  önem li bir  b ö lü 

m ü n ü n  vazgeçilemez geçim kaynağı olmasını sağlamıştır. Sanayi toplum u 

olm a yolunda  hızla ilerleyen Türkiye, halen bir  tan ın  ülkesi o lm a özelliğini 

sürdürm ektedir .

Türkiye, geçmişten beri  sanayi top lum u  ya da ta r ım  top lum u  olm ak 

gibi bir  ikilem içerisinde gereksiz ta r t ışm alar  yaşamıştır. Yapmamız gere 

ken, tarımı, gelişmenin ö n ü n d e  bir engel olarak görm ek  yerine, tarımsal 

sanayiyi daha  da geliştirmesin i sağlamak olmalıdır .

Türkiye’nin  ka lk ınm asın ın  yolu, ta r ım ın  teknolojik im kan lardan  ya

rarlanarak  geliş tirilmesinden geçmektedir . Yaşanan Avrupa Birliği süreci 

ve değişen dünya  koşulları ,  eski usullerle yapılan geleneksel ta rım ın  yerini, 

teknolojinin im kan la r ından  faydalanan m o d e rn  ta rım ın  almasını zorunlu  

kılmaktadır . Avrupa Birliği süreciyle birlikte Türkiye’de bir  çok alanda tam 

bir d ö n ü şü m  yaşanıyor.



Bu tarihi d ö n ü ş ü m ü n  gerçekleşmeye başladığı a lanlardan bir ide ta rım  

sektörüdür.  Avrupa Birliği’ne tam  üyelik m üzakerelerin in  başlamasıyla  b ir 

likte en ciddi d ö n ü şü m  tarım  sek tö ründe  yaşanmaya başlamıştır . İç inde b u 

lu nduğum uz  uluslararası o r tam  dikkate alındığında, tüm  enerjimizi ta rım  

s ek tö rüm üzün ,  ürett iğini pazarlayabilen, rekabet gücü yüksek bir  yapıya 

kavuşturulm asına  harcam am ız  gerektiği açıktır.

' la r ım ın , sanayi sektörünü destekleyen endüstriyel bir  yapıya kavu

şarak verimli liğin in  artması,  üre tim in  daha üst seviyelere ç ıkarmasını vc 

kalkınmasını sağlayacaktır. A ncak verimliliği a rt ırm aya  çalışırken en çok 

hassas o lunması gereken konu insan sağlığını tehdit eden tarımsal üretim  

teknikleri k onusunda  gerekli ön lem lerin  alınmasıdır . Son yıl larda sıkça 

tartış ılan gıda güvenli  konusunda  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nm  gerekli 

dikkat ve özeni gösterdiğ in i biliyoruz.

Üreticilerimizin  de bu konuda  hassas o lduk larından  kuşkum  b u lu n 

m amaktadır .  Başta çiftçilerimiz ve üreticilerim iz  o lm ak  üzere sek tö rün  tüm  

temsilcileri bu d u ru m a  hazır olmalıdır . Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

ta r ım  k onusunda  hassas o lduğunun  bil inmesini is terim.

Geçtiğimiz d öne m de  12 ana ta r ım  k a n ununu  yoğun bir çalışma s o n u 

cunda  çıkartan Yüce Meclisimiz, her zam an  Türk ta r ım ın ın  yanındadır.

Meclisimizin yüzde 85’e ulaşan temsil oranı ve renkli  yapısıyla çöze

meyeceği so run  yoktur.  Tarım sek tö rünün  yaşadığı tüm  sorunları yakından 

takip  ett iğimizi ve çözüm  için çalışmalar yaptığımızı bilmeniz i is terim.

Gelişmiş bir  ülke o lm anın  yolu, teknoloji  a lanm da  ilerlemelerin yanı 

sıra tarımsal ü retim  a lanm da kendi kendine yetebilen bir seviyeye ulaşabil 

mekten  geçmektedir . İnan ıyorum  ki; bu kongre, kendi kendine yetebilen 

gelişmiş bir  ülke o lma yolunda yeni bir  vizyonun o luştu ru lm asına  önemli 

katk ılar sağlayacaktır.
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Tarım Öğreniminin 162. Yıldönümü Kutlaması

( 10.01 .2 00 8 )

Tarımsal Üretimin Vazgeçilmez Rolü

“Tarım, gelişmişlik düzeyi ne olursa Ankara  üniversitesi Zıraat Fakültesi, kök-
, , İÜ geçmişi, yetiştirdiği ziraat m ühendis i  ve bilim

O lm  mm ulkelençn, msanlann a d a n lr .y la  alkcmlzm  tar.„, alanmdak, gd iim e-

temel ihtiyaçlarını karşılaması sine çok büyük katkılarda bulunm uştur .  C um hu-

nedenİyle, yaşamsal bir Öneme riyetin lO. Yılmda Büyük ö n d e r  Mustafa Kemal

¡ahiptirÇağımıztltıertsonteknolo-
_  ̂ ^ kazanan bu eğit im  ku rum u , ülkemizin tarım ala-

jİk  İmkanlara sahip gelişmiş ülkeler m ndaki m odern leşm es in in  her zam an öncüsü  ol- 

bile tarımsal üretimin vazgeçilemez muştur. Esarete karşı destansı mücadeleler vererek 

rolünün farkındadırlar." milletimizi bağımsızlığa kavuşturan  Büyük Ö n 
der, kendi kendine  yetebilen bir ülke olabilmenin 

yolunun ta r ım  a lanm da  da çağın koşulların ı yakalamaktan geçtiğini çok iyi 

biliyordu.

Ülke ta r ım ını m odern leş tire rek  so run lar ın ı  bilimsel açıdan çözecek 

yeni kadrolar yetiş tirmek amacıyla kuru lan  bu eğitim ku ru m u ,  bugüne  k a 

da r  ortaya koyduğu üstün  perform ansla  Büyük Ö n d e r ’in ileri görüş lü lü 

ğ ü nün  de en güzel göstergesi olmuştur. Ü lkemizde 162 yıllık bir  geçmişi 

bu lunan  ta r ım  öğ ren im inde  özel bir  yere sahip  olan A nkara  Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi, bugün  m o d e rn  kam pusu,  araştı rm a uygulam a çiftlikleri, 

güçlü  öğretim  elemanlarıyla önde  gelen öğre tim  ve a raş tı rm a kuru luş la r ı 

mız  arasındadır . Tarım, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm  ülkeler için, 

insanlar ın  temel ihtiyaçlarını karş ılaması nedeniyle, yaşamsal bir  önem e 

sahiptir.

Ç ağımızda en son teknolojik  im kanlara  sahip  gelişmiş ülkeler bile 

tarımsal ü re tim in  vazgeçilemez ro lünün  farkındadır lar. Yaşanan savaşlar, 

hızlı nüfus artışları, kuraklık  ve açlık m anzaraları ,  tarımsal üre tim in  in san 

lık için yaşamsal önem in i çarpıcı bir  şekilde göstermektedir. Son yıllarda 

küresel ıs ınma ve beraber inde  getirdiği çevre sorunları,  ta r ım ın  önem in i 

daha  da artırmıştır .  D ünya  nüfusu  hızla çoğalırken, insanlar ın  yiyeceğini 

ve içeceğini karşılayan kaynaklar, bilinçsiz kullanım sonucu  sürekli azal

maktadır.

Bilim ve Teknoloji

Teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda, milletlerin  gelişmişlik düzeyleri 

bilgi ile ölçülmektedir .

Bilgi k imdeyse güç ondadır!..  Ç ünkü  bilgi bü tün  sorunları  çözm enin  

anahtar ı  ve bü tün  dert lerin  devasıdır. Bilginin i'ffetildiği yerler de üniversi

telerdir...



Tüm ınsanhğ. de rinden  etkileyen gelişmelere "Torim alanindokİgelişmelerin 
yon veren olaylarm bilimsel araştı rm alar  ve yemlik- , , , , ,
icr olduğunu görüyoruz. tem eM edehiikusuz, nitelikli 

m ,m vc teknoloji yüz y.ıı.rc. büyük değişimle- eğitimlebiriikte bilimsel
rin  ve gelişmelerin  her zam an itici gücü olmuştur. ûrûŞtirmOİOryotmûktüdir.

En üstün ve nitelikli beyinlerin  ürettiği bil im Kaliteli Ve doğrU torim OnCük
sayesinde,  insanlığın ön ü n d e  yepyeni ufuklar açıl- eğitimlikİŞİlerleyapobİlİr.Tarim
mıştır. Eğitim ve bilim o lm adan  toplum ların  geli- sektÖrÜnÜn dÜnyO Ikrekabet
şemeyeceği insanlık tarih in in  bize öğrettiği açık bir  j  ı ı ı j  - ı ■ ı
gerçektir. Bilimden beslenmeyen ülkeler ,.e kadar edebilecekduzeyegelme«, ¡ek-

zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip olurlarsa tÖretlİZmetVerecekelemanların
olsunlar,  uluslararası a landa başarı  sağlamaları  ve daha kaliteli eğİtİm almaSiyla
öncü durumtma gelmeleri ntümkün değildir. Yani ^HCakmiimkündiir.- 
çağdaş uygaruğa giden yolun, bilim ve onun  pratiği 

olan teknolojiden geçtiği açıktır.

Tarım alanındaki gelişmelerin temelinde de kuşkusuz, nitelikli ve e t 

kin eğit imle birlikte bilimsel araştı rm alar yatmaktadır. Tarım sek tö rünün  

dünya  ile rekabet edebilecek düzeye gelmesi, sektöre h izm et verecek ele

m anlar ın  daha  kaliteli eğit im almasıyla ancak m ü m kündür .  Ayrıca temel 

araştırmaları gerçekleştiren ve güncel sorunları çözebilen güçlü  bir  araştır

m a alt yapısına ihtiyaç vardır. Üniversitelerimiz bünyesinde  faaliyet göste

ren Ziraat Fakültele rin in  böyle bir  m isyonu da  vardır.

"Bin Köye Bin Tarımcı"

N ü fusum uzun  büyük bir  b ö lü m ü n ü n  geçimini ta r ım dan  sağladığı d ü 

şünü ldüğünde,  Z iraat Fakülte lerin in  ülkemizin kalkınması ve gelişmesin

deki önem i daha  iyi anlaşılmaktadır . Ancak böylesine hayati bir  işleve sahip 

olan Ziraat Fakültelerinden m ezun  olan gençlerimizin işsizlik olgusuyla  en 

fazla karşı karşıya kalanlar a rasında  bu lunm ası üzücüdür.  Bu hepimizin  el 

birliğiyle çözmesi gereken ciddi bir  çelişkidir...

Türkiye’nin  ta r ım  a lanm da  kendi kendine  ye tebilmenin ötesinde,  

dünya  ülkeleriyle rekabet edecek düzeye ulaşabilmesi ancak Ziraat Fakül

te lerinden m ezun  olanların  sektörde yer bulabilmesiy le  m ü m kündür .  Aksi 

takdirde teknolojiden ve bilimsel araştı rm alardan  uzak geleneksel usullerle 

ta r ım  alanında rekabet edebilme şansımız kesinlikle yoktur. Son yıllarda 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın  bu fakültelerden m ezun ziraat m ü h e n 

dislerinin bilgi b irikimlerini çif tçimizin ayağına götürm esi amacıyla uygu 

lamaya koyduğu “Bin Köye Bin Tarımcı” projesini takdir le  karşıl ıyorum.

Bu projeyle çiftçilerimize dan ışm anlık  hizmeti veren ziraatçılarımızın  

sayısı 2 bin 500’ü aşmıştır.  Ö n üm üzdek i  d ö n e m d e  bu tarım  d an ışm an la r ı 

n ın  sayısının 10 bine çıkarılması hedeflenmektedir. Devlet ve özel sektör 

hep birlikte Ziraat Fakültesi m ezunlar ın ın  ta r ım  a lanında daha  fazla yer 

bulabilmesi için gayret gösterilmesi gerekmektedir.
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Diğer taraftan ta rnn  sek tö rüm üzün  gelişerek k a lkm m a yolunda itici 

bir  güç haline  gelebilmesi için öğretim  üyelerine şüphesiz büyük görevler 

düşüyor. Bugün dünyada  ve ü lkemizde a r tan  nüfusun  beslenmesin in  sağ

lanabilmesi için tarmısal ü re tim de verimliliğinin yükselt ilmesi de büyük  

önem  taşunaktadır.  En az ta rımsal ü re tim in  artır ılması kadar, gelişmiş ü l

kelerdeki gibi kaliteli ve sağlıklı ü rün le r in  yetiştirilmesi ise bir  diğer önemli 

hususu teşkil ediyor. Bunun sağlanm asında  yetişmiş  meslek e lemanların ın  

varlığı kadar, doğru  bilgi ve beceriye sahip üreticilerin  etkili olacağı açıktır. 

Bu tabloyu sağlayacak olan siz öğretim  üyelerinden başkası değil. ..  Sizlerin 

yetiştirdiği ziraat mühendisler i,  bü tün  bunları  üreticiye yansıtacak ve sağ

lıklı bir büyüm e yakalanmış olacaktır.

Tarımsal İşletmelerin Modernizasyonu Şart

Avrupa Birliği sürecinde en önemli g ü n d em  m addeler inden  biri de 

şüphesiz  ki tarımdır. Kabul e tm em iz  gerekir ki; bugüne  kadar  yapılanlar 

henüz  bu sektörü yapısal olarak rekabetçi ve d inam ik  yapıya kavuşturmaya 

yetmemiştir.

Daha çok çalışmamız , sorunları  aşm am ız  gerekmektedir. A ncak her 

alanda o lduğu gibi ta r ım da  da güzel şeyler oluyor.

- C um huriye t  ta r ih inde  ilk kez 3 yıl üst üste ta r ım  sektörü büyüm e 

kaydetti.  - Bu sektörün  2002 yıl ında 22 milyar dolar olan Milli gelire katkısı 

39 milyar dolara  kadar çıktı.

- İhracat ise 4 milyar dolardan  8,5 milyar dolara yükseldi. - Son 4 yılda 

traktör satışları 5 kat arttı.

- 70 yıllık rüya gerçekleşerek ta r ım  sigortası uygulamaya soku lm uş 

tur.

Ö nüm ü z d ek i  süreçte, iş le tmelerimizi m odern ize  e tm em iz , tarımsal 

faaliyetleri bil imsel temellere  o tu r tm am ız  gerekmektedir.

Türkiye dünyan ın  gelişmiş 17 e konom is inden  biridir,  dünyan ın  en 

hızlı büyüyen ülkelerinin başm da  gelmektedir. A ncak  bu  sektörde dünya 

orta lam aların ın  altında kalmaktadır .

Maalesef erte lenen sorunlarıyla  bu kesim henüz  küresel ekonom in in  

acımasız  baskıs ına dayanabilecek d u ru m d a  değildir.

Meclisimizle, hüküm etim iz le ,  üniversitelerimizle  bu n u  başaracağız. 

Bu güç ü lkemizde fazlasıyla var. İnan ıyorum  ki. C um huriye tim izin  100. yılı 

olan 2023’de dünyan ın  en güçlü 10 ekonom is inden  biri haline geleceğiz. 

Bu hedefimize u laşm am ızda  sizlerin gayretleriyle ta rım ın  en büyük g ü c ü 

m üz olacağına yürekten inanıyorum . Meclisimizin  ta r ım  a lanındaki tüm  

sorun lar ın  çözüm ü  için her türlü  desteği vermeye hazır o lduğunu  bilmenizi 

isterim.
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Hukuk Kurultayı /  Ankara

(08 .01 .200 8 )

Bilgi Çağı

Ülkemizin en  kapsamlı h ukuk  organizasyonu "KendİSİİlİbu bÜyÜkdeğİŞİme
olan Uluslararası H uk u k  K uru l tay ında  siz meslek- ,  ̂ , , ,
laşlannJa birlikte olmakcan duyduğum men,.u ,niye- kopotanyOdOayak tiydm m d-
ti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bilindiği yOn toplumlüiİS€ Çenİ6m€kte

gibi insanlık ta r ih inde  birkaç yüzyılda bir büyük  de- VCyOyokolmoktadir. Buyenİ
ğisin, dönemi yaşanmakladır. Dunyam.z 2 L yüıyUt- bilgiçağldlf. Artik
na adnıım ı a tarken yine buyuk bir değişim surecin-  ̂ ^ j  ^

den geçmektedir . Gelişen teknoloji  ve bilimle gittikçe Sanoyİyedoyoll bİf ckonomi-
küçülen  yerkürede bü tün  ülkeler yeni şartlarla karşı dCP bİlgİ V6 İlStİŞİme doyOİl bii
karşıyadır. Bu değişim den başta  devletler o lm ak  üze- ekonomiye hlZİO ÇeÇİlİyor. Bu 
re tüm  kesim ler etk ilenmektedir.

dönemde en büyük güç bilgidir.
Bu dönem le rde  toplum lar kısa sürede kendile-

I I ,  ....................... , Smır tanımayan bilgi, adeta
rmı yem den düzenlemekte; dünya  goruşu, sosyal ve  ̂ „

siyasal yapısı, k u ru m  ve kuruluşları,  toplumsal değer ÇağimiZin menkuldeğendir. 
yargıları ve bakış açıları değişmektedir . Kendisin i bu 

büyük  değişime kapatan  ya da ayak uyduram ayan  top lum lar  ise gerilemekte  

veya yok olmaktadır .

Bu yeni d önem in  adı bilgi çağıdır. Artık  sanayiye dayalı bir  e k o n o m i 

den  bilgi ve iletişime dayalı bir  ekonom iye hızla geçiliyor. Bu d ö n e m d e  en 

büyük  güç bilgidir. Sınır  tan ım ayan bilgi, adeta çağımızın m enkul değeridir.

Bugün bilgisayar p rogram ı yapan şirketlerin gelirleri, sanayi tesislerinin ge 

l ir ler inden kat kat fazladır.

Artan  küresel rekabet , küresel boyutlu anlaşmazlıkları ve evrensel h u 

kuku da  g ünde m e  getirmektedir . Yeni çağın önderi olabilmek için değişi

m in  farkına va rm ak  ve ihtiyaç duyu lan  hukuki,  siyasi, ekonom ik  ve sosyal 

yapılanmaları hayata geçirmek zorunludur.

Değişim ve Gelişim Dönemi

Bu değişim dönem leri  sıkıntılı ve sarsıntılı olabilir. A ncak toplum lar ın  

önüne  eşsiz fırsatlar da sunar.  Değişim top lum un  kendisini yeniden  so rgu 

lamasına, eksiklerini görm esine ve yeni hedefler seçmesine yol açar.

Bir başka deyişle değişim, kalk ınm anın ,  de m okrasin in  özgürlüklerin ,  

ileri g itm enin  anahtarıdır.

Biz istesek de istemesek de, değişim hızla sü rm ekte  ve tüm  ideolojileri 

alt üst ederek yoluna devam etmektedir . Bir ülke ne kadar büyük  ve güçlü

olursa olsun dünya  pazarındaki k o n u m u  için her  gün  başkaları  ile rekabet _____

halinde olm ak zorundadır.  Türkiyede bu değişimi anlamış ve hızla ayak uy- •) 37



büyük başarısıdır."

"Ülkemizde kurum w  kurallarıyla başlamıştır. Avrupa Birliği ile m ü zake 
rele rimiz sürmektedir.

çağdaş bir hukuk sisteminin kurula-
. r  . . .. I I Enerjiden sanayiye, ta r ım dan  ekonomiye,

bilmesi, Cumhuriyet ınyuz akı ola- ,  ̂ , u ı  ̂ t ı i'  '  u laşım dan eğitime, her a landa re torm  çalışmala-
rak değerlendirdiğimiz bir atılımdır. rı gerçekleştiri lmektedlr.  C um huriye tim izin  100.

Toplumsal yaşamda egemen olan, y>l vizyonum uz olan çağdaş uygarlık  düzeyine

gelişmenin önünde en g e lo lu iu m  *ğ is im  ve gdi-
, . . . .  . surecinin,  olmazsa olmaz bir unsuru  olarak

eski hukuk düzeninin t€ik €dİİ6i6k, h u k u k  a lanm da da son derece önemli yenil ikler

evrensel değerlere dayanan yeni hu- gerçekieştiri imektedir.  

kuk düzenine kısa bir zaman içinde Bütün bu yenil ikler Anayasanın 2. m adde-

geçilebilmesi Cumhuriyetimizin en de belirtildiği üzere, insan haklarına  saygılı,
dem okra tik ,  laik ve sosyal bir h u kuk  devleti olan 

Türkiye C um huriye tinde ; yargının kaliteli işgücü, 

uygun fizikî ve teknik d o n a n ım  imkânları ve en yeni teknolojik  olanaklarla  

hizm et vermesi içindir. Reform olarak adlandırabileceğimiz bu yenilikler, 

Türkiye’nin  hızlı değişime ayak uydurabilmesi içindir. Ç ok  sayıda eski k a 

nun, tüzük ve yönetmelik ler yeniden düzenlenmektedir .

Yaşadığımız çağda gereksiz, güncelliğin i yitiren ve uygulanam ayan k u 

ral ve yasaklan  ayık lamadan bilgi çağını kucaklam am ız  m ü m k ü n  değildir.

Demokrasimiz Hızla Gelişmektedir

'I'erörle mücadeleyi,  dem okrasim iz i  ve özgürlüklerim izi koruyarak  

yapıyoruz. Ülkemizde k u ru m  ve kurallarıyla çağdaş bir  h u k u k  sisteminin 

kurulabilmesi, C u m h u riy e t’in yüz akı olarak değerlendird iğ imiz  bir  a t ı l ım 

dır. Toplumsal yaşam da egem en olan, gelişmenin önü n d e  engel o luşturan 

eski h ukuk  düzen in in  terk edilerek, evrensel değerlere  dayanan  yeni hukuk  

düzenine  kısa bir  zam an iç inde geçilebilmesi C um huriye tim izin  en büyük 

başarısıdır. Geçen d ö n e m d e  yargı adına çok önem li düzenlemeleri başarıy 

la yapan pa rlam entom uz,  23. D önem de  de görevini başarıyla yerine getir 

mektedir. Ö n ü m ü z d e  yeni bir  anayasa yapm a hedefi var.

Yeni Toplumsal Sözleşme İhtiyacı

Geçm işten  beri  ülkem izde  devam  eden  ta rtışm aların  ve çok geniş bir 

kesim in ortaya koyduğu gerçek; artık  yapıldığı g ü nün  şartlarını ve izini ta 

şıyan mevcut anayasanın çağın değişen koşullarına yeterince cevap verem e

diğidir. Yani yeni bir  anayasanın yapılmasının gerekliliği, to p lum un  geniş 

kesimleri ta ra fından büyük  bir  m utabakatla  dile getiri lmektedir .

Kuşkusuz toplumsal sözleşme nite liğindeki böylesine önemli bir  bel 

genin yöntem ve içeriğinin nasıl olacağının kararlaştırıldığı yer, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’dir. Şunun  bil inmesini is terim ki, yeni anayasayla ilgili 

söyleyecek sözü olan herkes, görüş ve önerilerini ,  zam anı geldiğinde Mecli- 

------- s imize rahatl ıkla  ulaştırabilecektir .
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Yeni anayasa konusunda  Meclisimize yansıyan her düşüncen in ,  biz im 

için çok kıymetli o lduğunu  ve çalışmalara katkı sağlayacağım özellikle ifa

de e tm ek  isterim. Ç ünkü  toplumsal katıl ım ne kadar  geniş  olursa; o kadar 

güçlü, sorun lar ım ıza  cevap veren ve ülkemizi geleceğe taşıyan bir  anayasa 

yapılması m ü m k ü n  olacaktır. Geniş  katıl ım ve uyum la  hazırlanacak böyle 

bir  anayasa, ülkemizin kalk ınmasına, dem okrasi  ve özgürlüklerim izin güç 

lenerek kökleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu d ö n em  iktidarıyla, m uha le 

fetiyle Meclisimizin, to p lu m u m u zu n  tüm  kesim lerin in  üzerinde uzlaştığı 

yeni anayasayı, yoğun bir çalışmanın a rd ından  Türkiye’ye kazandıracağına 

inanıyorum .

Cumhuriyetin Temel Değerlerine Bağlılık

Dem okra tik leşm e yönünde  yapılan değişikliklerin sürdürülm esi,  h u 

kuk devleti ilkesinin önündeki engellerin  kald ır ılması or tak  hedefimizdir . 

V'atandaşlarımızın ( ’um huriyetim iz in  temel değerlerinin ışığında d e m o k 

ratik değerleri  üs tün  tu tmasıy la  güçlü  Türkiye hedefine  mutlaka ulaşacağı

mıza inanıyorum . H ukuk  devleti anlayışın ın egem en olması için tü m  kişi ve 

ku rum lara  büyük sorum lu luk lar  düşmektedir .

Herkesin  bu so rum lu luğun  bilinciyle davranarak , ülkemizi hak  ettiği 

düzeye getireceğini um u t ediyorum . Köklü geçmişe ve zengin b irik ime sa 

hip olan Ankara  Barosu, Türkiye’nin  dem okra t ik  h u k u k  devleti anlayışın ın 

güçlenmesine değerli katk ılarda bulunm uştur .  Beşincisini düzenlediğiniz  

Uluslararası H ukuk  Kurultayı’nda  dile getiri lecek görüş ve önerilerin  biz le 

re ışık tutacağına ve kurultayın ülkemize ve evrensel hukuka  önem li katk ı 

larda bulunacağına yürekten inanıyorum .



"80. Yıl Uluslararası Eğitim Formu"

(2 8 .01 .2 00 8 )

Küreselleşme ve yeni şartlar

"B ilindiğigibiinsm llktorifiue  ,  , cğilinı hayanna önc„,l, katk.lari^
............ ............................... bu lunan  l u r k  hğıtım  Derneği nin ku ru lu şunun  80.

biikoçyüzyildo b li büyük değişim yıi, nedeniyle “Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspek-

dönemiyûşonmoktûdir. Dünyomiz tifleri” konulu  böylesine geniş katıl ımlı bir toplan- 

21  yüzyılda böylesine bir değişim düzen lenm esin i  takdir le  karşıl ıyorum. D ün-
.. ! j-  /~ !■ yanın çeşitli ü lkelerinden çok değerli eğit imcileri

sürecinden geçmektedir. Gelişen buluşturan  forum  kapsam ında  küreselleşmenin et-

teknOİOjİ ve bilimle gittikçe kÜÇÜ- kileri başta  o lm ak  üzere eğit im a lanındaki temel

len yerkürede bütün ülkeler yeni so run la r  ve çözüm  önerileri tartışılacak ve değer-
1̂ 1 , I j  „ lendirilecektir.

şartlarla karşı karşıyadır
Türk Eğitim D e rn e ğ in in  ev sahipliğinde üç 

gün boyunca  sürecek o tu ru m la rd a  dile getiri lecek görüşlerin  eğitim siste 

m imize ve çalışmalarım ıza ışık tutacağına yürekten inanıyorum .

Bilindiği gibi insanlık ta r ih inde  birkaç yüzyılda bir  büyük  değişim d ö 

nem i yaşanmaktadır.  D ünyam ız  21. yüzyılda böylesine bir  değişim sürecin 

den geçmektedir .

Gelişen teknoloji  ve bilimle gittikçe küçülen  yerkürede bü tün  ülkeler 

yeni şartlarla karşı karşıyadır.

Bu dönem le rde  top lum lar  kısa sürede kendilerini yeniden düzen le 

mekte; dünya  görüşü, sosyal ve siyasal yapısı, k u ru m  ve kuruluşları,  to p 

lumsal değer yargıları ve bakış açıları ciddi şekilde değişmektedir . Kendisini 

bu değişime kapatan ya da ayak uyduram ayan  top lum lar  ise gerilemekte  

hatta  giderek yok olmaktadır.

Bu yeni d ö n e m in  adı bilgi çağıdır. Artık  sanayiye dayalı bir  ek o n o m i

den  bilgi ve iletiş ime dayalı b ir  ekonom iye hızla geçilmektedir.  Bu d önem de  

en büyük güç bilgidir. Sınır tan ım ayan bilgi, adeta  çağımızın m enkul değeri 

haline gelmiştir. Bugün bilgisayar p rogram ı yapan şirketlerin gelirleri, s ana 

yi şirketlerinin gelirlerini kat kat aşmaktadır . Bilim birçok ü lkenin kaderini 

değiştirmiş , yeni yollar ve u fuklar açmıştır. A rtık  ülkelerin  gelişmişlik d ü 

zeyleri teknoloji  ve bil im alanındaki başarılarıyla  ölçülmektedir .

Değişimin Farkma Varmak

ülke le r in  gelişmesinde böylesine önem li bir yere sahip olan bilgiye 

u laşm anın  yolu da kuşkusuz eğit im den geçmektedir . Eğitimsiz  toplumlara  

ne bilgiyi aktarabil irsin iz , ne de onların  bilgiyi kullanm asın ı sağlayabilirsi-
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ve bilim alamndaki başarılarıyla

Yeni Ç ağ’ın önderi  olabilmek için değişimin farkma 

v a rm ak  ve ihtiyaç duyulan  yapılanmaları hayata geçirmek "BuÇÜn bİlgİSOyarprOÇrami 
zorunludur.  Bu değişim dönem leri  sıkıntılı ve sarsıntılı da ■ ı ■ ı - ı  ■j j ̂ ®  ̂ yapan şırketlerm gelirleri, sanayi 

, , , , , , , şirketlerinin gelirlerini kat kat
A ncak bu  değişim dönem leri  top lum lar ın  Önüne eş-

siz fırsatlar da sunmaktadır .  Değişim top lum un  kendisini OŞITlûktüdli, BllllTI ulf ÇOk ÜlkEnitl
yeniden sorgulamasına, eksiklerini görm esine ve yeni he- kaderinideğİŞtİrmİŞ, yenIyOİlar

defler seçmesine yol açar. açmıştır. Artik Ülkele-

Bir başka deyişle, değişim, ka lk ınm an ın  ileri gitme- rİn gelişmişlikdÜZeykrİ teknolojİ 
nin anahtarıdır ...  Teknoloji a lanındaki gelişmeleri yak ın 

dan  izleyen, eğitime ve bil ime önem  veren toplumlar, her . . . 

zam an  çağdaşlaşma yolunun öncüleri olurlar. Okul önce- OlÇUimeKieair. 
sinden yüksek öğre tim e kadar  eğit im, top lum un  geleceği

ni şekil lendirerek, milletlerin  sağlam temeller üzerinde yükselm esinde en 

önemli unsurdur.  Küreselleşerek küçülen dünyam ızda  yaşanan değişimin 

en çok etkilediği a lanlardan biri de kuşkusuz eğit im  alanıdır. Gelişen tek 

nolojiyle birlikte geleneksel eğit im  metotları ve bilgiye ulaşmayı sağlayan 

araçlar da giderek değişmekte ve çeşit lenmektedir.

Küreselleşme ve Eğitimin Değer Artışı

Yaşanan baş d ö n d ü rü c ü  gelişmeler sonu cu n d a  küreselleşen dünyada  

eğitimin değeri de giderek artmaktadır.

Şu bir  gerçek ki, bir  ülkenin en büyük  serveti çağın gerektirdiği e ğ it im 

leri almış  olan insanlardır . Artık  insanlar en nitelikli eğit imi alabilmek için 

dü n y a n m  bir u cu n d an  kıtalar ötesindeki bir  başka ucuna  gidebilmektedir.

Çağdaş gelişmeleri yakalayabilen eğitim k u ru m la n  hangi ülkede olursa o l

sun  toplum ların  geleceğini inşa edecek insanları bu luş tu ran  bir  yapıya ka 

vuşmuştur.

Kendi to p lu m u n u n  değerlerini eğit im  almak için gittiği ülkeye taşıyan 

insanlar,  gençler, o rada  kazandıklarını da kendi ülkesine ulaştıran bire r b a 

rış ve dostluk köprüsü  haline gelmiştir. Eğitimin  toplumlararas ı ilişkilerin 

geliştirilmesindeki bu ro lünün  çok önem li o lduğuna  inanıyorum . Millî Eği

tim Bakanlığı yaptığım d öne m de  bağımsızlığına yeni kavuşm uş Türk C u m 

huriyetlerinden on  b in in  üzerinde  öğrencin in  ülkemizde eğitim almasını 

da böylesi bir  düşüncen in  ürünüdür .

O  dö n e m d e  Türkiyede eğit im görenlerin ,  ülkelerimiz a rasındaki iliş

kilerin d o sd u k  ve b a n ş  temelinde gelişmesine çok önemli katkıda b u lu n d u 

ğ unu  m em nuniye tle  her zam an m em nuniye tle  izledim.

Aslında yapılan sadece bir eğit im faaliyeti değil, ülkelerin birbiri leri- 

ni tan ım ası ve kucaklaşmasıdır. İnan ıyorum  ki; bu tü r  eğit im köprü ler in in  

tüm  ülkeler a rasında  kurulması,  toplumları birbirlerine  yakınlaştırarak 

dünya  barış ına çok önemli katk ılar sağlayacaktır.
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Daha Fazla Kaynak, Daha İyi Eğitim

Türkiye olarak çok genç bir  nüfusa sahibiz. Geçtiğimiz günlerde açık 

lanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 70 milyonun 

üzerine çıkan nü fusu m u z u n  yarısından fazlası 28 yaşın alt ındadır. İlk ve 

o rtaöğre tim  k u rum la r ında  eğitim gören öğrenci sayımız 15 milyonun üze 

rindedir .

Bu rakam  çok sayıda Avrupa ülkesinin  nüfusundan  daha  fazladır. 

Genç nüfusum uz. C um huriye tin  100. yıl vizyonu olan dünyan ın  en büyük 

ekonom iler inden  biri o lma hedefine ulaşm am ızda  en önem li itici g ü c ü 

müzdür.  Türkiye C um huriye ti ,  anaoku lundan  ünivers iteye kadar, eğitimin 

tüm  aşam alarında  var olan koşulları  iyileştirmek için yoğun bir  çaba h a r 

camaktadır .

Türkiye, eğit im a lanında uluslararası ölçütleri  yakalam ak ve eğit im 

hizm etle rin in  kalitesini a r t ı rm ak  zorundadır.  Son yıllarda eğit im a lanında 

ciddi aşamalar kaydedildiğini büyük  bir  m em nuniye tle  görmekteyiz .

Özellikle Avrupa Birliği sürecinde uluslararası ölçütlerin  yakalanması 

yolunda büyük  mesafeler alındı ve yeniden alınmaya devam  ediyor.

Eğitime ayrılan payın son dö n e m d e  giderek arttığım  ve istikrarlı bir 

biç imde diğer bakanlıkların  bütçesinden çok daha  fazla o lduğunu  g ö rm ek 

teyiz.

A ncak gelişmiş dünya  ülkeleriyle bu a landa rekabet edebilmek için 

önüm üzdek i  dönem le rde  eğitime ayrılan kaynakları d aha  fazla a r t ı rm ak  

zorundayız.

Ayrıca çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek için 8 yıl 

olan zorun lu  eğit imi de kısa bir  süre iç inde 12 yıla ç ıkarm ak  zorundayız.

Eğitimimizi dünya  kalitesine yükselt irken Millî o lm a özelliğini k o ru 

maya da özen göstermeliyiz.

Geleceğimizin u m u d u  sevgili yavrularımız. Millî değerle rin i bilerek 

yetişirken, evrensel değerlerle de barış ık  olmalıdır . Ç ocuklarım ızı  ve genç 

lerimizi, dünyan ın  neresinde olursa olsun kendi akranlarıyla bilgide reka 

bet edebilecek bir  vizyonla  yetiştirmeliyiz.

Türkiye’nin  çağdaşlık yarışındaki en büyük  gücü, hiç  kuşkusuz eğit im 

kurum lar ım ızdır.  Bu k u ru m la rm d a n  önde  gelenlerden biri de Türk Eğitim 

Derneğidir.

Türk Eğitim Derneği ve Eğitime Katkısı

Büyük Ö n d e r  Gazi Mustafa Kemal A ta türk’ün isteği üzerine;

Türk çocuklarına barınması için yu r t la r  kurmak.

- yüksek tahsil için burs vermek \’î?

_______  -  nihayet yabana  okullarda okumasına gerek bırakmayacak yabancı dil

142 ¿öğretimiyle desteklenmiş çağdaş eğitim veren okullar açmak"



amacıyla 80 yıl önce kurulan  Türk Eğitim Derneği, geçen yıllar içerisinde 

eğitim  h izmetlerimize çok değerli katk ılarda bu lunm uştur.  Ülke genelinde 

genç kuşakların  aydınlık yarınlara en iyi b iç imde hazırlanması için C u m 

huriyet d öne m inde  başlatı lan eğit im  seferberliğin in  başarıyla sü rd ü rü lm e 

sinde, Türk Eğitim Derneği önem li bir  rol üstlenmiştir .

Mille timizin  temsil m akam ı olan Meclisimiz, eğit im konusunda  has 

sastır. Bu alanda geçmişten beri  hayati yasalar ç ıkartan Meclisimizin, b u n 

dan sonrada  ülkemizin ekonom ik  sosyal, sağlık ve eğitim  gibi tüm  temel 

so run la r ın ın  çözüm ü için iktidarı  ve muhalefetiyle  gayret göstereceğini b il

menizi isterim.
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I. Dr. Aysun Küçükel Genç Araştırmacı Tıp Ödülü

(04.02.2008)

Sosyal Devlet ve Sağlık Hizmetleri

//n- r  LL X L L...............  Yakın tarihte kaybettiğimiz m e rh u m  AysunB ırnefe is ım h erb ınm ızıçm
sn büyük nimet ve huzui kayno- bir ödü l tö ren inde  b u lunm ak tan  büyük  bi r m e m n u -  

ğldir. İnsan hoyotinm vazgeçilmez n'ye t duyuyorum . Hayatım  sağhk a lanındaki çalış-

unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan Cüycn Hastanesi gibi son d e r .«
^ .. . m o d e rn  bir  özel sağlık kuru luşunu ,  eşiyle birlikte

çalışmalar veyatinmlai, ülkelerin ku ran  ve yıllarca başhekimliğini yürü ten  m erh u m

gelişmişlik düzeyinin en Önemli Aysun KüçükelM rahm etle  ve saygıyla anıyorum.

göstergelerindendir. Sosyal devletin M uhterem  eşleri A hm et Küçükel başta  o lm ak üzere
, ,  , , . . , değerli  yakınlarına ve tüm  Güven Hastanesi ailesine 

vazgeçilme! gereklerinden bm olan ¿.Ha ba,saği,g, diie iderim , iletiyorum. 

sağlık hizmetleri, aym zamanda en , , . , .
^ '  Verilen ödüllerin ,  meslek yaşamı boyunca bı-

temelinsan haklarından biridir. limin yol gösteric il iğ inde ilerleyerek özel sağlık k u 

ru luşların ın  öncü le r inden  biri olan m e rh u m  Aysun 

Küçükel’in anısına yakışır bir  organizasyon o lduğunu  düşünüyorum . Tıp 

a lanm da  çalışmalar yapan değerli genç araştırmacıları desteklem ek ve teş

vik e tm ek  amacıyla verilen ödüllerin  M erhum  Aysun Küçükel’in ismini her 

zam an  yaşatacağına yürekten inanıyorum .

Sağhk sek tö ründe  itibarlı bir  yer ed inm iş  olan Güven Hastanesi,  kendi 

öz kaynaklarıy la  yıllar içeris inde büyüyerek m o d e rn  tıbbın sunduğu  tüm  

olanakları kullanan önemli bir  referans merkezi haline gelmiştir. Bir nefes 

s ıhhat, her b irimiz  için en büyük  n im et ve h u z u r  kaynağıdır. İnsan hayatı

n ın  vazgeçilmez un su ru  olan sağlıkla ilgili yapılan çalışmalar ve yatırımlar, 

ülkelerin gelişmişlik düzeyin in  en önemli göstergelerindendir.  Sosyal dev 

letin vazgeçilmez gereklerinden biri olan sağhk hizmetleri,  aynı zam anda  

en temel insan hak la r ından  biridir.

Devletimiz de bu  görevini kam u ve özel sağhk kurum lar ıy la  birlikte 

yerine getirmektedir .

Sağhk alan ında  evrensel s tandart lar ı yakalamak, sahip o lduğu insan 

g ü c ü n ü n  ve genç nüfus potansiyelinin sağlığını k o ru m ak  ve geliştirmek. 

C um huriye t im iz in  temel hedeflerindendir.

C um huriye t in  ilan ından sonra  ü lkemizde sağlık eğit im inin  ve h iz 

m etle r in in  yaygınlaştı rı lması yolunda  önem li gelişmeler yaşanmıştır.  Sağhk 

h izm etlerine  yönelik ya tır ım ların daha  da artır ılmış , kalite yükseltilmiştir .

Bilgi çağını yaşadığımız bu dönem de ,  tıpta yaşanan gelişmeleri y a k ın 

dan  takip  eden  sağlık m erkezler imizin sayısı hızla çoğalmaktadır.  T ekno 

lojinin b ü tün  nimetleriy le donatı lan  hastanelerimiz,  tün  vatandaşlarımıza



hizm et etmektedir . Güven Hastanesi gibi özel sağhk "MİlletİmİZİn temSİl Vefİ OİOn 
kuru luşla rnn ız  da, sağhk a lanm da  yaptıkları  önem li . .
yatırımlarla hem  vatandaşlarımıza hem  de ülkemize lÜrKİye BÜyÜkMilletMeCİİSİflİn

çok büyük  katkılarda bulunm aktadır .  SOÇlik OİOnindû ÇOk duyoill Oİ-

"Beni, Türk Hekimlerine Emanet Ediniz" duğunun bilinmesini istiyorum.

 ̂ , . . .  , Toplumumuzunsağlığmıher
lu m  top lum u de rm d en  etkileyen sağlık so run -  . . . .  ,

l a n n m  çözüm ü k o nusunda  yaşanacak gecikmelerin Şeyİn ÜStÜnde tUtOn MeCİİSİmİZ,

bedelinin insan yaşamı o lduğunu  hepim iz  çok iyi bili- SOrunlûnn ÇÖZÜmÜ İÇİn her tÜrlÜ 

yoruz. Bu nedenle  sağlık a lanm da yaşanan sorun lar ın  çallşmûSim bÜyÜk bir 
çözüm ü  için siyasetçisinden, akademisyenine, dokto- 1 1 1  ■■ ■ ı j -
rundan ,  sağlık çalışanına kadar hep  birlikte hareket kürOnlIlk Ve ÖZVerİyleSÜrdÜr-

e tm em iz in  gerektiğini düşünüyorum . mektedİr."

Ülkemizin her köşesine kalitesi yüksek, çağın gereklerine uygun sağlık 

h izmetlerini u laşt ırm ak için top lum un  tüm  kesim lerin in  anlayış birliği içe

ris inde elbirliğiyle gayret etmesi gerekmektedir. Sağlık hizm etle rin in  yay

gınlaştırı lması,  hastane şar tlarının iyileştirilmesi, nitelikli personel ihtiyacı

nın karşılanması yönündek i çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk’ün “Beni, Türk hekim lerine  

em anet  ed in iz” sözleriyle onurlandırd ığ ı  doktorlar ımız ,  ü lkemizde olduğu 

gibi dünyan ın  çeşidi yerlerinde yaptıkları  başarıl ı çalışmalarla da tıp b ilim i

nin  ilerlemesine ka tkıda bulunuyorlar.

Bugün, en güç koşullarda bile, deneyim  ve birikimleriyle , a lanındaki 

gelişmeleri yakından izleyerek kullanan doktorlar ım ız  ve diğer sağlık çalı

şanlarımızla g u ru r  duyuyoruz, ö n l a r ın  özverili çal ışmaları  ve sevgi dolu  

yaklaşımlarıyla  geleceğe güvenle  bakıyoruz. İnsanlara en çok yardım a 

ihtiyaç duydukları  zam anda  şifa dağ ıtm ak  için erdemli bir  çaba gösteren 

değerli doktorlar ım ızın  ve a raştırmacılar ımızın  desteklenmesi ve ö dü l le n 

diri lmesi hiç kuşkusuz, bu alandaki başarın ın  anahtarıdır.  Bu açıdan d ü z en 

lenen ödül törenin i yerinde ve çok anlamlı buluyorum .

TBMM ve Sağlık Sektörü

Milletimizin  temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’n in  sağlık 

a lanm da  çok duyarlı  o lduğunun  bil inmesini is tiyorum. Top lum um uzun  

sağlığını he r  şeyin ü s tünde  tu tan  Meclisimiz, so run la r ın  çözüm ü için her 

türlü  yasama çalışmasın ı büyük bir  kararlıl ık ve özveriyle sürdürm ektedir.

Ayrıca Meclisimiz ülkemizin bilimsel alandaki saygınlığını tü m  d ü n 

yada a rt ıran  is imlerden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil’e, 2005 yıl ında 

“TB M M  Millî Egemenlik Ö n u r  Ö d ü lü ”nü takd im  ederek  tıp a lanındaki ça 

lışmalara verdiği önem i göstermiştir.  Bu duygu ve düşüncelerle , ödül alan 

değerli araştırmacıları yürekten ku tluyor ve başarılar ının devam ım  diliyo-
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Orta Öğretim Sisteminde Arayışlar Sempozyumu /  

Antalya

(8.02.2008)

"Gençnüfusumuz, Cumhuriyetin İnsan Merkezli Dönem

100. yıl vizyonu olon dünyanın Eğitim camiası ile yedincisi düzen lenen  böy-

en büyük 10 ekonomisinden biri ’^sine an lam h sem pozyum da  bir  arada o lmaktan

drnmuna gelme hedefine ulaşma- * ‘yy o r™ ,.

mizda en Önemli İtici gücümüzdür. ü lk em iz in  eğit im  hayatına önem li katkı-
„ . , . 1 .. . larda bu lunan  Türkiye Özel Ökullar Birliğinin
Bunedenleegmmegerekenonemm ¿„zenkdiği “o n a  öğ rc im  Sisıenmuic Ara- 

verilmesi ve ayrılan kaynaklarm yışlar” Sem pozyum u’nu takdir le  karşıl ıyorum.

artırılması gerekmektedir." Türkiye’nin  b irb ir inden  seçkin  çok değerli eği
timcilerini bu luş turan  sem pozyum  kapsam ında  

eğitim hayatının belki de en önemli safhalarından biri olan o r ta ö ğ re t im 

deki temel so run la r  ile çözüm  önerileri ta rtışılacak ve değerlendirilecektir . 

Türkiye Özel ö k u l la r  Birliği’n in  ev sahipliğinde iki gün boyunca  sürecek 

s em pozyum da  dile getiri lecek görüşlerin  eğit im s istemimize ve çalışmala

rım ıza ışık tutacağına yürekten inanıyorum . Hiç kuşkusuz bir ülkenin ger

çek zenginliği insan kaynağıdır. Hızla küreselleşen dünyada  yeni bir  döne m  

yaşıyoruz.

Yeni d ö n e m d e  dünya, insanı temel alan bilgi ekonom isine  geçiş süreci 

içerisine girmişti r.  Gelişen teknoloji  ve bil imle gittikçe küçülen  yerkürede 

b ü tün  ülkeler yeni şartlarla karşı karşıyadır. Bu değişimin farkına varan ü l 

keler ka lkm m a yarışının öncüleri olmaktadır la r. İnsan merkezli  bilgi eko 

nomisi sürecinde eğit im, hayati önem  taşıyan bir  alandır.

Eğitim, insan kaynağının ülkeye ve tüm  insanlığa yararlı hale getiril 

m esinde  baş aktördür.

İtici Gücümüz Genç Nüfus

Türkiye olarak çok genç bir  nüfusa  sahibiz. Geçtiğimiz  hafta la rda 

açıklanan Adrese Dayalı Nüfus  Kayıt Sistemi verilerine göre,  70 milyonun 

üzerine  çıkan nü fusu m u z u n  yarısından fazlası 28 yaşın altındadır. İlk ve 

o rtaöğre tim  k u ru m la r ın d a  eğitim gören öğrenci sayımız 15 m ilyonun üze 

rindedir .

Buna diğer eğit im  görenleri de eklersek 20 m ilyonun üzerinde  ö ğ re n 

cimiz o lduğunu  görürüz.

Bu rakam  çok sayıda Avrupa ülkesinin  nü fusundan  daha  fazladır. Ül-

____  kemizin en büyük  zenginliği olan bu genç nüfusu çok iyi eğiterek çağdaş

1 4 6  uygarlık  yü rüy ü şü n ü n  öncü le r inden  biri olabileceğimize yürekten inanıyo-



rum . Genç nüfusum uz,  C um huriye tm  100. yıl vizyo- "[ğjtjmin, tODİUmsal V6
nu olan dünyan ın  en büyük 10 ekonom is inden  biri '
d u ru m u n a  gelme hedefine  u laşm am ızda  en önemli ekonOiTlİkkaİKinniOyi deStCK-
itici gücüm üzdür.  Bu nedenle  eğitime gereken öne- ley6bİllTI€SİİÇİn ÇOÇin bİZİ€ie
m in verilmesi ve ayrılan kaynaklarm artır ılması ge- sunöuğu İmkanlardan en İyİ
rekmektedir . Son yıllarda bütçeden en tazla payın ,
eğitime veriin,eye başlan,,,as, sevindirici bir Beiiş- ¡(Mdeyararlanabilen dinamik
medir.  Biraz önce belirtt iğ im değişim dön e m in d e  en biiyapiyaSühİp olmaSI Çcrckir. 
fazla önem  verm em iz  gereken alan eğitim  sistemi- Türkiye'de bunU başarmayOİUn-

da kararlılıkla ilerlemektedir."
Hayat Boyu Eğitim

Artık  tüm  dünyada  eğitimin amacı vc hedefleri yeniden b iç im lenm ek 

tedir. - Yalnızca çocuklara, yalnızca gençlere değil, herkese eğit im ...

- Sadece okulda değil işte, tezgah başında, trafikte  kısaca hayatın her 

a lanm da  e ğ i t im . ..

- Yalnızca öğretim  çağında değil, her çağda ve her m evsim de eği

t im . . .

Kısaca, hayat boyu, sürekli eğit im  giderek yaygınlık kazanmaktadır.

Çağın bize sunduğu  iletişim teknolojisinin, eğit im  sistemim izi kökünden  

değişt irdiğ in i hepimiz görüyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte geleneksel 

eğit im  metotları ve bilgiye ulaşmayı sağlayan araçlar da giderek değişmekte 

ve çeşit lenmektedir. O kullarım ız in ternet ağıyla donatılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre;

- İlköğretim öğrencilerinin yüzde 86’sı,

- O rtaöğre tim  öğrencilerinin yüzde 95’i in te rne t  bağlantısından yarar 

lanmaktadır.  Eğitimin , toplumsal ve ekonom ik  kalkınmayı destekleyebil 

mesi için çağın bizlere sunduğu  im kanlardan  en iyi şekilde yararlanabilen 

d inam ik  bir  yapıya sahip olması gerekir. Türkiye’de bunu  başarm a yolunda 

kararlılıkla ilerlemektedir.

Nitelikli İnsan Gücü

Kuşkusuz bu sem pozyum da  ortaöğre tim  sitemiyle ilgili çeşitli d ü ş ü n 

celeri ve önerileri g ünde m e  getireceksiniz. Bu görüşler bizler için yol göste

rici olacaktır. Eğitim sürecinin en önemli aşam alarından  olan ortaöğretim , 

ülkemizin kalkınması için ihtiyaç duyulan  nitelikli ara  e lemanlar ın  da  yeti 

şeceği dönem dir.  Küresel rekabetin  aktörle rinden biri haline gelen ü lkem i

zin mesleki ve teknik beceri lerle  donatı lm ış  nitelikli insan gücüne  ihtiyacı 

her geçen gün artmaktadır .  O rtaöğre tim , sadece yüksek öğretime hazırlık  

aşaması olarak görülm emeli,  aksine verilecek nitelikli eğit imle ekonom in in  

ihtiyaç duyduğu  kalifiye e leman ihtiyacın ın  karşılanabileceği bir  süreç o l

malıdır.  Ülkemiz için böylesine hayati bir  önem e sahip olan ortaöğretim i 

kısır ta rtışmalara  kurban  etm e lüksüm üz yoktur.



Bilgi İstifçiliği

Ç ocuklar ım ız ın  ve gençler imizin ezbere dayanan, düşünce  ufuklarını 

kıs ırlaştıran sistemlerden kurtu lm alar ı  gerektiği kanaatindeyim . Bilgi istif

çil iğinden, bir  yıl sonra  unu tu lan  lüzum suz bilgilerden bu  d ipdir i beyinleri  

kurtarmalıyız.  O nlara  sorgulayarak, araştı rarak  bilgiye nasıl u laşabilecek

lerini, nasıl kullanabileceklerini öğretmeliyiz . Büyük Ö n d e r  Ata türk, “Ç o 

cuklarımızı artık , düşüncelerin i  hiç çek inm eden  açıkça ifade etmeye, içten 

inandıkların ı savunmaya, b u n a  karşıl ık  da başkalarının sam im i düşüncele 

rine saygı beslemeye alıştırmalıyız.

Aynı zam anda  onların  temiz yüreklerinde vatan, millet, aile ve insan 

sevgisiyle be raber  doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyan 

d ırm aya  çalışmalıdır” sözleriyle eğit im  sistemim izin ulaşması gereken h e 

defleri veciz bir  şekilde dile getirmiştir .  Son yıllarda eğitim a lanında ciddi 

aşam alar kaydedild iğ in i büyük  bir  m em nuniye tle  görmekteyiz . Özellikle 

Avrupa Birliği sürecinde uluslararası ölçütlerin yakalanması yolunda b ü 

yük  mesafeler alındı ve yeniden  alınmaya devam  ediyor. Ayrıca çocuklar ı 

mızı en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek için 8 yıl olan zorun lu  eğit imi 

de kısa bir  süre  iç inde 12 yıla ç ıkarm ak  zorundayız .

Diğer yandan, yıllık eğit im -öğretim  süresinin en az olduğu ülkelerden 

biriyiz. Avrupa orta lam asın ın  200, Japonya’nın  232 gün o lduğunu  dikkate 

alırsak 180 gün lük  bir  süre  ile eğit im  kalitesi rekabetinde zorluk çekeriz. Bu 

nedenle  eğit im -öğretim  sürecinin çok kısa b ir  zam anda  200 güne  ç ıkarıl 

ması çalışmaları yapılmalıdır . D ünyan ın  hiçbir  yerinde 3 ay tatil yoktur...

Özel Okulların Fonksiyonu

ülke le r in  kaderlerinde böylesine hayati önem  taşıyan eğit im k o n u s u n 

da devletimizin en büyük  yardımcısı hiç kuşkusuz siz özel sektör temsilci

leridir . Sizleri eğit ime yaptığın ız  yatır ım lar ve katkılar nedeniyle yürekten 

kutluyorum .

Gerçekten de Türkiye’de son dönem le rde  özel sek tö rün  eğitime yaptığı 

katkıların sürekli  artt ığ ını b ü yük  m em nuniye tle  görüyoruz. Eğitime yüzde 

100 Destek Kampanyası çerçevesinde son 5 yılda bin 659 bina ve 23 b inden  

fazla derslik yapıldı. Özel okullarım ızın sayıları ise bana  göre, Türkiye d i 

nam iklerin i  ve büyüm eyi dikkate alacak o lursak  yeterince artmıyor. Buna 

rağm en her ilimizde verdik leri nitelikli eğit imle  çocuklar ımızı geleceğe h a 

zırlayan özel okullarım ız bulunm aktadır .

Çeşitli teşviklerle bu sayıyı a rtırm alı ve eğitim yükünü  özel okullarla 

devletin birlikte paylaşmasını sağlamalıyız. Eğitim hizm etle r in in  geliştiril

mesi ve yaygınlaştı rı lması için yıl lardan beri gösterdiğiniz çabalar neden iy 

le hepinizi bir  kez daha  yürekten kutluyorum . M ille timiz in  temsil  m akam ı 

olan Meclisimiz, eğit im  k o nusunda  hassastır. Bu a landa geçm işten beri  h a 

yati yasalar ç ıkartan Meclisimizin, bu n d a n  sonra  da ülkemizin ekonom ik  

sosyal, sağlık ve eğit im gibi tü m  temel so run la r ın ın  çözüm ü  için iktidarı  ve 

.| muhalefetiyle  gayret göstereceğini bilmenizi isterim.



Yerel Yönetimlerde Kadın Etkinliğinin Önemi

i08.03.200s;

"Memnuniyetle ifade etmek

Her Alanda Kadınlarımız

8 M art Dünya Kadınlar G ünü  nedeniyle  Z o n 

guldak Valiliği ve Türkiyem Vakfı tarafından böylesi
ne anlamlı bir  p rogram  düz.enlenmesini takdirle  kar- ISterim kİ, başkanliçiniyÜÎÜt- 
şıl ıyorum. Hayatımıza anlam katan sevgi ve şefkat mekte Olduçum 23. DÖnem 
sembolü kadın la rım ız ın  yerel yönetimlerdeki etkin- ParlamentOmUZ bir İlke İmZO 
İlklerinin değerlendirileceği panelde dile getiri lecek , . . .  . , 

görüşlerin b . alandaki çai.şmalara katk, saglayaca- k c d m lO r m

ğm a inanıyorum . 4,6 olun temsiloronmı aşmış ve

Kadınların başta siyaset o lm ak  üzere, tüm  ka- milletvekili İle 9,1 dÜZeylerİnİ 
rar a lma süreçlerine ak tif  katı lımların ı top lum lar ın  yakalumiştli." 
gelişmişlik düzeyini ortaya koyan hayati bir  konu 

olarak değerlendiriyorum . Ü lkemizde kadın ların  siyaset başta o lm ak  üzere 

tü m  alanlara katı lımı k onusunda  C um huriye tim izin  ku ru lm as ın ın  a rd ın 

dan  ciddi ad ım lar  atı lmaya başlanmıştır.

Millî m ücadele  s ırasında gösterdik leri kahram anlık la rla  şanlı ta r ih i 

mizdeki yerini alan kadınlarımız ,  ilk kez 1930 yıl ında belediye seçimlerine 

katılma hakkı elde etmiştir.  Ü lkemizin bağımsızlık ve özgürlük  m ücadele 

s inde hayati bir  misyon üstlenen kadınlarımız ,  1933 yıl ında ise köy m u h 

tarlığı seçimlerine g irm e hakkı kazandılar.  Kadınlarımız,  gerçek an lam da 

seçme ve seçilme haklarına  ise; 5 Aralık 1934 yıl ında anayasada yapılan 

değişiklikle kavuştular.

Kadınlarımızın siyasete katı lımı k onusunda  atılan bu önem li a d ım 

la birçok Avrupa ülkesinden çok daha  önce kadın lara  siyasî hakları veren 

ülke olmuştur.  Millî M ücadele yıl larının hem en  a rd ından  gerçekleştiri len 

bu  değişim sonucu, yapılan ilk seçimlerde 18 kadın  milletvekili seçilmiştir.

Böylece, C um huriye t in  ilk kad ın  milletvekil lerin in  Meclis’teki temsil oranı 

yüzde 4,6 olmuştur.

Seçme ve Seçilme Hakkı

Kadınlarımızın siyasi hayata katı lımları k o nusunda  yaşanan bu  geliş

meler Büyük Ö n d e r  Mustafa  Kemal Atatürk başta  o lm ak  üzere, c u m h u r i 

yetimizin kurucu  kad ro su n u n  kadın haklarına verdik leri önem i göstermesi 

b ak ım ından  çok çarpıcıdır.

Kadınlara seçme seçilme hakları verme konusunda  öncü ülkelerden 

biri olan Türkiye, maalesef a radan geçen yıllar içerisinde kadın ların  iste

nilen o ranlarda  siyasete katı lımların ı sağlayamamıştır.  M em nuniyetle  ifade ____

e tm ek  is terim ki; başkanlığını yü rü tm ekte  o lduğum  23. D önem  Parlamen- 14g



"Kuşkusuz k İ tablo kadinhnm m  lomuzbirilktimzaa,arakJ934',ek,kad,nlarn,,,-
z ın  4,6 Olan t e m s i l  o r a n ı n ı  a ş m ı ş  v e  50 m il l e t v e k i l i  

to p lu n i s ö lh ü y ü tö  K û tllin i k o n u -  j|^ 9 1  d ü z e y l e r i n i  y a k a la m ış t ı r .  İki d e ğ e r l i  k a d ı n

sunda bizleri sevindirmektedir. milletvekilimizde bu d öne m  TB M M  Başkanve-

Ancaknirkiye'de genel olarak kadm görevini yürütm ektedir .  Kuşkusuz geçen
. . dö n e m e  göre iki ka tm a çıkan kadm  milletvekili
ntıhdamı ve karar alma süreçlerine bu ar„s sevindir,cid,,. ancak güdü

etkin katılım konusunda arzu edilen bir  dem okrasi  için yeterli değildir.  Kadınlarımı- 

dÜZeylerde değiliz." yönetimlerdeki etkil iğine baktığımızda
ise bugün;

- 18 Belediye Başkam’mn,

- 38 ll Genel Meclisi Üyesin in ,

- 828 Belediye Meclis Ü yesin in  ve

- 298 M uhtar ım ız ın  kadın  o lduğunu  görüyoruz. Yine;

- 4’ü vali yardımcısı,

- 14’ü kaym akam  o lm ak  üzere 18 kadın  mülki idare am irim iz  de görev 

yapmaktadır.  Kadınlarımızın siyasal yaşama katılım ının ilk basamağı olan 

yerel yönetimlerdeki etkinliği de yeterli o randa  değildir.

Siyasetin temelinin şehirden  ve şehir yöne tim inden  d o ğduğunu  d ü ş ü 

nürsek, yerel yönetim lerde kadın ların  etkinliğinin ne kadar  önemli o ld u 

ğ unu  daha  iyi anlamış oluruz. Dem okrasilerde katı lımcı bir  anlayışla o luş 

tu ru lan  yerel yönetim ler hizm etle rin  en ücra köşelere ulaşması konusunda  

merkezi idare  ile halk arasındaki köprü  o luşturmaktadır .

Yerel düzeyde katı lım m ekanizm aların ı  ne ölçüde geliştirebilirsek 

dem okrasin izi  de o o randa  güçlendirir  ve sağlam temeller üzerinde yü k 

seltiriz. Merkezi yönetim  anlayışıyla kam u kaynaklar ın ın  tam  anlamıyla  

yerine ulaşamadığı ve illerimizin temel so run la r ın ın  çözü m ü n e  yeterince 

ka tkıda bulunam adığı açıktır. Bu nedenle  son d öne m de  yerel yönetimlerin  

güçlendirilmesi yönündeki atılan adım ları  ülkemizin kaynakların ın  doğru  

ve etkin kullanılması bak ım ından  çok önem siyorum . A ncak  yerel y öne t im 

lerimizi güçlendirirken  yapm am ız  gereken en önemli çalışmalardan biri de 

kadın la rım ız ın  buralardaki etkinliğini a r t ı rm ak  olmalıdır.

Toplumsal so run la r  k onusunda  yüksek duyarlıl ığa sahip  kad ın la r ı 

m ızın katı lım ve etkinliğinin yerel yönetimleri daha  da güçlendireceği ka 

naatindeyim. Siyaset yapm ak  isteyen kişilerin önce kendi yaşadığı ilin ve 

bölgenin sorun lar ın ı  ve va tandaşların  taleplerini en  iyi şekilde bilmesi ge 

rekmektedir . Kuşkusuz kadın larım ız ın  yerel yönetim lerde etkin o labilm e

lerinin yolu da en  iyi hizmetleri yapabilecek birikime ve d onan ım a  sahip  

o lm aktan  geçmektedir .

K adınlarımızın kendilerini çok iyi yetiştirmeleri , yaşadıkları illerde, 

bölgelerde sorun lar ın  çözüm ü  k onusunda  aktif  bir  çaba içerisinde b u lu n 

maları gerekmektedir. Elbette kadın larım ız ın  yerel yönetimlerdeki e tk in 

liklerini artırabilmeleri k onusunda  en büyük görev siyasi partilerimize d ü ş 

mektedir. Siyasi partilerimizin kadın la rım ız ın  yerel yönetim ler gibi halkla



iç içe olan çözüm  m ekan izm ala rm daki temsil o ran la rm ı art ırm aları  büyük 

önem  taşımaktadır .

Buradan tüm  siyasi partilerimize yerel seçimlerde daha  fazla kadın 

aday göstermeleri k o n usunda  çağrıda bu lunuyorum . Ö n üm üzdek i  yerel 

seçimlerde kadın larım ızın  mahalli idarelerdeki temsil o ranların ın  ve e tk in 

liğinin daha  yüksek seviyelere ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Kadınlarımızın Toplumsal Hayata Katılımı

Siyasette katı lım konusundak i o lum suz  tabloya rağm en kad ın la r ım ı

zın e konom iden  eğit ime, sağlıktan sanata kadar bir  çok alanda önemli b a 

şarılar kazandığını m em nuniye tle  görüyoruz.

- Ünivers itelerde öğretim  elem anların ın  yüzde 39’unu,

- M im arlarım ızın  yüzde 36smı,

- Doktorların  yüzde 29’unu,

- Yüksek yargı organı üyelerin in  yüzde 17’sini,

- Avukatların yüzde 33’ünü  kadın larımız  oluşturmaktadır .

Dış işlerinde şu anda  7 si yurt  dışında o lm ak üzere 15 kadın büyükelçi

miz  görev yapmaktadır.

Ülkemizde özellikle bazı meslek g ruplar ındaki kadın ların ız ın  temsil 

oranları,  birçok Avrupa ülkesine göre daha  yüksek o lduğunu  biliyoruz. 

Kuşkusuz bu tablo kadın larım ızın  toplumsal hayata katı lım konusunda  biz

leri sevindirmektedir.

Ancak Türkiye’de genel olarak kadm  istihdamı ve karar a lma süreçleri

ne e tk in  katı lım konusunda  arzu edilen düzeylerde değiliz. Meclis Başkanı 

olarak siyaset başta  o lm ak  üzere hayatın tüm  alanlar ına daha  çok kadın  eli

n in  değmesi gerektiğine yürekten inanıyorum.

Kadınlarımızın yer aldığı her alana nezaket ve zerafet katt ık ların ı hep 

beraber  görüyoruz. Meclisimiz, C um huriye ti  ku ran  iradeden aldığı i lham 

la, kadın larımızın  hakların ın  geliştirilmesi ve siyasete katılımlarının a rtır ıl 

ması konusunda  her zam an  gayret gösterdiğinin bilinmesini is terim.

Sözlerimi kadın ların  her alandaki katılımlarının yükseldiği, başta ş id 

det, ayrımcılık  ve fırsat eşitsizliği gibi en önem li so run la r ın ın  tamamıyla 

çözüldüğü bir  ülkede yaşama dileğiyle tam a m la m ak  istiyorum. Türk C u m 

huriyetlerinden gelen öğrencilere eğit im a lanm da  destek o lm ak  amacıyla 

ku rd u ğ u m u z  Türkiyem Vakfı’n in  Z onguldak  Valiliğimizle birlikte böylesi

ne anlamlı bir paneli düzen lem esin in  beni çok m utlu  ett iğini özellikle ifade 

e tm ek  isterim.

151



14 Mart Tıp Bayramı

(13.03.2008)

Doktor Olmak Zor İŞ

Türkiye'de her yıl 200 bin kişi kalp M art Tıp B ayram ında ,  insan hayatını en

ve damar hastalıkları sebebiyle ha-
 ̂ ie rmı lu rk iy e  Buyuk Millet Meclisi çatısı altında

yatını kaybetmektedir. Bu rakamın ağırlamaktan  büyük  m utlu luk  duyduğu m u ifade 

nüfusumuzun yaşlanmaya başla- ederek  sözlerime başlamak is tiyorum. Zorlu bir

masıyla birlikte 2020yılında yüzde ünivers ite eğit imi sonrasında  başlayan doktorluk,
sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi,  bil im- 

yÜZ artarak 400 bine ulaşması J,g| araştı rm aların  m erkezinde olmayı gerektiren

tahmin edilmektedir." bir meslektir.

Bu kutsal ve onurlu  mesleği seçerek kendisini insanlığa adayan tüm  

doktorlar ım ıza ve sağlık personeline  şükran lar ım ı ile tiyorum. Baştabipli 

ğimiz  ve Kardiyovasküler Risk Pla tformu tarafından düzen lenen  böylesine 

anlamlı törenin , halk  iradesinin hayat bulduğu  Yüce M eclisimizin  ev sah ip 

liğinde gerçekleştiri lmesi, sağlık a lanındaki duyarlı lığımız ın  göstergesidir.  

Hiç şüphesiz  sağlık, insan hayatının vazgeçilmez unsurudur.

Şüphesiz  “bir  nefes s ıhhat” her  b irimiz  için en büyük  nimettir...

Sizler, m ayasında özveri ve sabır olan kutsal bir  mesleğin m e nsup la 

rısınız.

Fedakârca görev yapıyorsunuz. İnsanlar ın  en çok ihtiyaç duydukları 

a nda  onlara  şifa dağ ıtm ak  için gösterdiğiniz çabaları  takdirle  karşılıyor, siz

lerle g u ru r  duyuyoruz.

Sosyal Devlet ve Sağlık Hizmeti

Sağlık hizmeti, he r  bireyin  hakkıdır.

Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti ve rm ek  sosyal devlet o lm anın  vazge

ç ilmez bir  gereğidir.

A nayasamızda açıkça belirt ildiği gibi devlet, hiçbir ayrım yapm aksı

zın, herkese adil, etkili ve kolay ulaşı labi lir  sağlık hizm etin i  su n m ak  m e c 

buriyetindedir.

Devletimiz  bu  görevini k am u  ve özel sağlık ku rum la rdan  yararlanarak  

yerine getirmektedir . Kuşkusuz sağlık a lanm da  yılların b irikimi olan çeşitli 

s o run lar ım ız  var.

Toplum un tüm  kesimlerini yak ından  ilgilendiren bu  so run lar ın  çö zü 

m ü  için Meclisimiz ard arda yasalar çıkarıyor, h üküm etim iz  yeni projeleri

1 ^2  uygulamaya koyuyor.



H astanelerin  birleştiri lmesi, sosyal güvenlik  ku ru luş la rm m  tek çatı al

tında  toplanması gibi çok önemli uygulamalar hayata geçirilmiştir.

"Kalbinizi koruyun... İçinde Sevdikleriniz Var"

Hızla küreselleşen dünyada  bazı sağlık sorunla- , . .
rı da maalesef tü m  insanlığı tehdit edecek boyutlara  POnûmentOillUZ, SigatO IÇme
ulaşmıştır. yasağıniii kapsamını genişleten

Bugün bu toplantımıza konu olan kalp ve da- ÇOk Önemli bityasayi OCük 
m a r hastalıklarının da  bu so run lar ın  başında geldi- Oyinda kabulettİ. BuyasayiÇOk
ğı nı goruyoruz. önemsiyorum... Ve bu parla-

lurkiye’de he r  yıl 200 bin kişi kalp ve d am a r  mentOnunyaptiğl en bÜyÜk
hiKtahkİT, sebebiyle hayat.n ,  kaybe.mektedir.  Bu ¡¡İfaden biriolmkdeğerlendi-
rakam ın  n u rusum uzun  yaj^lanmaya başJamasıyia ^
birlikte 2020 yıl ında yüzde yüz a r ta rak  400 bine ulaş- ilyOfUm. 
ması tahm in  edilmektedir.

'l urkiye şu anda  kalp ve d am a r  hastalıklarına bağlı ö lüm lerde Avrupa’da 

birinci s ırada yer a lmaktadır .

İşte böylesine ciddi boyutlara ulaşan bu sorun la  ilgili bir  araya gelen si

vil top lum  örgütlerimiz,  büyük bir  duyarlıl ıkla  çok anlamlı bir  kampanyayı 

başlattılar. Sağlık Bakanlığı’n m  desteği ile;

- Türk Kardiyoloji Derneği,

- Türk İç Hastalıkları  Uzm anlık  Derneği,

- Türk Nöroloji  Derneği,

- Türkiye Endokrinoloji Derneği ve

- M etabolizma Derneği ile

- Türk H ipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları  Derneği bir  araya gelerek 

bu  toplumsal so ru n u m u z a  neşter vurdular.  Kendilerine Kardiyovasküler 

Risk Pla tformu adını veren bu  güzel insanlar,  “Kalbinizi ko ru y u n . . .

“İçinde Sevdiklerin iz Var” sloganı ile çok anlamlı bir  kam panya  baş

lattılar. Beş sivil top lum  ö rgü tüm üz  bir  araya gelerek çocuklarımıza, genç 

lerimize kadar inen ka lp -dam ar hastalıkları riskini b e rta ra f  e tm ek  için ça 

lışıyorlar.

Bu kam panya  çerçevesinde biraz sonra  milletvekil lerimizi ve p e rso n e 

limizi ta ram adan  geçirecekler.

M ille timizin sağlıklı bir  yaşam sürdürebilmesi için büyük ö nem  taşı

yan bu kam panyan ın  başarıları olmasını diliyorum. Bütün insanlarımızı 

kalp lerine iyi bakm aya  ve sağlığına özen göstermeye çağırıyorum.

Ç ü nkü  hepim izin  kalbinde çocuklarımız,  annem iz,  babam ız, eşimiz, ____

dostlarım ız  kısaca sevdiklerimiz var. 153



Bunlardan daha  değerü ne olabihr ki. . .  Hepinizin bildiği gibi sigara 

başta  kalp ve d am a r  hasta lıkları o lm ak  üzere birçok hastalığa davetiye çı

karmaktadır.

Parlam entom uz, sigara içme yasağının  kapsamını genişleten çok 

önem li bir  yasayı O cak  ayında kabul etti.

Bu yasayı çok önemsiyorum...

Ve bu pa rlam en tonun  yaptığı en büyük  işlerden biri olarak değerlen 

d iriyorum . Sağlıklı bir  top lum  için atı lmış  güzel bir  ad ım  olan bu yasanın  

ç ıkm asında  emeği geçen başta  Sağhk Komisyonu Başkanımız Sayın Cevdet 

Erdöl o lm ak üzere tüm  arkadaşlarım a teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir  hayat 

dileğiyle, tüm  sağlık çalışanlarının 14 M art Tıp Bayramını kutluyorum.
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TBMM'nin Kuruluşunun 88. Yılı Nedeniyle 

I. Meclis'te Düzenlenen Tören

(23.04.2008)

Yeniden Dirilişi Sağlayan Mekân

'lürkiye Büyük Millet Meclisi’nin 88 yıl önce 

açıldığı Mille timizin şerelli ta r ih inde  çok özel bir 

yere sahip  olan Birinci Meclisimizin çatısı altında 

siz değerli konuklarla  bir  arada bu lunm ak tan  büyük 

m em nun iye t  duyuyorum .

Sevinç ve coşkuyla  kutladığımız bu bayram g ü 

nünde, sizleri biraz tarihin içine çekerek bu Meclis’in 

nasıl yokluklar iç inde var edildiğini hatırla tm ak isti

yorum . Ç ünkü  bu binada  hayat bulan Birinci Meclis, 

o luşum  biçimi, amaçlarını gerçekleştirmedeki ka ra r 

lılığı, özveri ve fedakârlığıyla alınması gereken de rs 

lerle doludur.

"Tarihler 19 Mart 1920'yi gös

terdiğinde; Büyük Önder, yurdun 

dört bir tarafına gönderdiği 

mesajıyla Ankara'da toplana

cak olağanüstü yetkilere sahip 

Meclis için seçim çağrısında 

bulunuyordu. Böylece ülkenin 

bağımsızlığı yolunda verilen 

mücadelede alınacak kararlara 

geniş halk kitlesinin katılımı 

sağlanmış oluyordu."Burası toprakları işgale uğramış , esarete 

m a h k û m  edilmek istenen Milletimizin bağımsızlık  

mücadelesini örgütleyerek yeniden dirilişini sağlayan mekândır .

Aziz Mille timizin  çelikleşmiş iradesinin , mücadele  azm inin , özgürlük 

tu tkusunun  sem bolü  Birinci Meclisimiz, im tihanların  en çetin in i geçirmiş, 

Millî m ücadelenin  beyni olmuştur.

Parlam enter tarih im izin  eşsiz bir  d önem ine  sahne  olan bu Meclis’in 

açılış sürecinde yaşananlar bağımsızlık  m ücadelem izin  ne şar tlar altında 

kazanıldığının en etkileyici göstergesidir.

Büyük Ö n d e r  Mustafa  Kemal Paşa, Millî Mücadeleyi başla tm ak için 

daha  ilk adım ını Sam sun’a a ttığında bağımsızlığa u laşm anın  yolunun  Millî 

iradeye dayalı bir  Meclis o luş tu rm aktan  geçtiğini çok iyi biliyordu.

Kongreler Döneminden Meclise

Tarih sahnesinden  silinmek is tenen mil letimizin bağrından  çıkan k a h 

ramanlar, önce E rzu rum  ve Sivas kongreleriyle  A nadolu’da filizlenen d ire 

niş hareketlerini ad ım  adım  örgütleyerek Meclisimizin temellerin i attılar.

Tarihler 19 Mart 1920’yi gösterdiğ inde; Büyük ()nder ,  yu rdun  dört  bir 

tarafına gönderdiği mesajıyla A nkara’da toplanacak olağanüstü yetkilere sa 

hip Meclis için seçim çağrısında bulunuyordu. 155
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"Mehmet Akif'in kaleminde hayat , 'ğ> yolunda  veri-
! ... , , len mücadelede  alınacak kararlara  geniş  halk kıt-

bulan İstiklal Marşı, ilk kez bu leşinin  katı lımı sağlanmış oluyordu.

kürsüden okunamk tüm dünyaya  ̂ , u k j'  '  Savaş şar t lan  alt ında, işgalin h u k u m  surdu-
milletimizin özgürlüğe olan inancı ğü bir  o r ta m d a  yapılan bu çağrı, hem en  karşıl ık

haykırıldı. Bir kurtuluş savaşının buldu  ve 66 seçim çevresinden 337 milletvekili

Meclis eliyle yönetilerek yeni bir ül- «eçıidı.

kenln kurulması da dünya tarihinde öy les ine  zor şartlar a l tm da  böyle bir  seçi-

ilkörnektlr. Bu nedenledir ki; Mecli- y^P-iabihnesi büyük bir  başarıdır.  

simize milletimizin en şerefli payesi , Milletimizin bağım-
„ . . . .  „ sızlığa olan inancını ve bu uğurdak i kararlılığını

olan Gazilik unvanı verilmiştir. gösterm ekted  i r.

Yapılan bu seçim neticesinde belirlenen vatan toprakların ı  işgalden 

ku rta rm aya  kararlı milletvekilleri, tüm  güçlüklere göğüs gererek, ö lüme 

m eydan  okuyarak, Ankara’da toplanm aya  başladı.

Mil letvekillerinden kimi İs tanbul’dan, kimi de sü rgüne  gönderildiği 

Malta’dan, Millî iradeyi tesis e tm ek  için ö lü m ü n  eşlik ettiği tehlikeli yollar

dan  geldiler.

A nkara’ya ulaşanları bu rada  karşılayan, üs tün yeteneği ve dehasıyla  

Millî Mücadeleye önderlik  eden  M ustafa Kemal Paşa’ydı.

Meclis’in toplandığı gün ler in  Ankarası,  yüzyıllarca Osm anlı  

İm para to r luğu’na başkentlik  yapmış  İstanbul’un  gö rkem inden  uzak, büyük 

bir  kasabayı andırıyordu.

Milletvekilleri,  konaklam aları  için ayrılan Darül M uallimin 

Mektebi’nde  yan yana diz ilmiş  yataklarla  kalıyor, kendi iç lerinden seçtikleri 

bir  g rup  arkadaşları da m utfak  işlerini yapıyordu.

1. Meclis; Yoklukların Binası...

Meclisin toplandığı yer, İtt ihat Terakki Kulübü olarak yapılmış  ve bir 

süre  Fransız  karargâhı olarak kullanılmış iki katlı bu  mütevazi binaydı. İn 

şaatı bile henüz  tam am lan m am ış  bu  bina, resmi daire lerden getiri len birkaç 

parça eşyayla döşendi.

Mille tvekil lerinin o tu rduk lar ı  bu tahta  sıra lar okullardan, sa lonun ay

dınlatılması için kullanılan bir  çift gaz lambası çevredeki kahvehanelerden 

getirildi.

Millî M ücadelenin  merkezi olan bu b inan ın  çatısı bile halktan top la 

nan  ve b irb ir inden  farklı kiremitlerle tamamlanabilmiştir.

Meclisimiz işte bu  şar tlar altında milletimiz için yeni bir  başlangıcı 

ifade eden bu  tarih i günde, 127 milletvekil inin  katılımıyla, büyük  sevinç, 

coşku ve heyecanla açılmıştır.



Tarihin seyrini değişt iren milletvekilleri, verdik leri mücadeleyle b u ra 

yı milletimizin kaygılarının u m u d a  dönüş tüğü  yere çevirdiler.

Yok edilmek istenen bir milletin özgürlük sevdalısı kahram anları ,  her 

şeyden önce Millî i radenin  tesis edilmesi için m ücadele  vermişlerdir .

Ç ünkü  onlar, ülkenin bu zor şar t lardan ancak  Millî iradenin  rehberli

ğ inde  kurtulabileceğine yürekten inanmışlardı.  Böyle b ir  o r tam d a  Meclisin 

açılması Cum huriye tim izi  kuran lar ın  Millî iradeye verdiği değerin  ve d e 

mokrasi anlayışlarının  ne kadar ileri düzeyde o ldu ğ u n u n  en açık gösterge

sidir. Millî vicdanın eseri olan Meclis, o g ünden  sonra  mem leketin  almya- 

zısmı elinde tu tan  en üs tün  kudre t  olan Millî egem enlik ilkesiyle hareket 

etmiştir.

Önceleri Milletvekilleri tarafından daha  sonraları ise öğre tm en  ve ö ğ 

rencilerden oluşan zabıt kâtipleri aracılığıyla tu tu lan  o tu ru m  tutanakları,  

bakkallardan tem in  edilen defterlere  işlenmiştir.  Yaşanan imkânsızlık lar 

yü zünden  toplantı  sa lonuna  bir  türlü soba kuru lam am ası nedeniyle soğuğu 

iliklerine kadar  hisseden milletvekilleri görüşmeleri paltolarıyla s ü rd ü r 

mektedir.

ö  günlerde yaşanan zorlukları ,  sıkıntıları belgeleyen bu bina, tü m  sa

deliğine rağm en dem okrasi  iç inde mil letimizin bir liğini sağlayarak Millî 

i radenin  merkezi oldu. D üşm an  yaklaştığında, top sesleri A nkara  yak ın 

la rından duyu lduğunda  bile milletvekilleri çalışmalarını sürdürüyorlardı.

Ç ü nkü  m ücadelenin  kalbi b u rada  atıyor ve y u rdun  her köşesine cesaret, 

kararlılık, inanç ve u m u t dağıtıyordu.

Bağımsızlık ru h u  vatan toprakların ın  he r  yanm a  bu radan  dağılıyor

du.

1. Meclis ve Ulusal Direniş

Millet adına ülkenin  kader ine  el koyan Meclis, bir  yandan  işgal güçle 

rine karşı ulusal direniş  hareketin i yöneterek başarıya ulaştırmış , bir  yandan  

da yaptığı yasal düzenlemelerle  Türkiye C um huriye ti  n in  temellerini a tm ış 

tır. Üç yılı aşkın bir  süre kullanılan bu bina, bağımsızlık  savaşın ın  büyük 

bir  zaferle sonuçlanm asına. C um huriye tim izin  kuru luşuna ,  ilk anayasanın 

kabul edilmesine büyük  bir coşkuyla  tanıklık  etmiştir.  Kendini mil letinin 

bağımsızlığ ına adam ış  vatan şairi M ehm et A k if ’in ka lem inde  hayat bulan 

İstiklal Marşı,  ilk kez bu kürsüden  okunarak  tü m  dünyaya mil letimizin öz 

gürlüğe olan inancı haykırıldı. Bir kurtu luş  savaşının Meclis eliyle yönetile 

rek yeni bir  ülkenin kuru lm ası da dünya  ta rih inde  ilk örnektir.

Bu neden led ir  ki; Meclisimize milletimizin en şerefli payesi olan “G a 

zilik” unvanı verilmiştir.

Gazi Meclis

Gazi Meclisi vücuda  getiren milletvekil lerinin her b irinin kü ltü r  dü- -------

zeyi, dünya  görüşleri ,  hatta bağlı bulunduklar ı  polit ik düşünceler farklıydı. 15 7



A ncak  onları burada  bu luş turan  o r ta k  amaç, vatanın kurtarı lm ası ve b a 

ğımsızlığın kazanılmasıydı.  Vatanımızı bu lunduğu  zor d u ru m d a n  k u r ta r 

m ak  için önce kenetlenen milletvekilleri, milletimizin ö n ü n d e  yeni ufuklar 

açm ak  için burada  ortak  aklı oluşturdular. Farklılıklarını bir  potada  bu luş 

tu ra rak  ü lkenin bağımsızlığı için o rtak  mücadeleye dönüştürdüler.  M il 

letvekilleri hep halkla iç içe olmuş, elde silah cepheden cepheye koşmuş, 

askerle birl ikte  çarpışmış ve köy köy dolaşarak Meclisin amaçlarını an la t 

mıştır. Gizli ya da açık o tu ru m la rd a  özgürce ta rtışm aların  yapılabildiği Gazi 

Meclis, p a rlam ento  ta r ih im izde  milletvekil lerin in  en çok söz aldığı d ö n e m 

lerden biri olmuştur. Yaşanan ta rt ışm alar aslında bu Meclisin dem okra tik  

k imliğinin ve d inam ik  yapısının  en açık göstergesidir.

Bağımsızlığın Kazanıldığı Mekân

Büyük A tatürk  ve o kah ra m a n  milletvekilleri bağımsızlığ ımız  için c an 

ları pahasına mücadele  vermeseydi, bugün  bizler güçlü bir  ülkenin m e n 

supları olarak burada  olamayacaktık.

B unun için onlara  çok şey borçluyuz. Tükettiğimiz hayatı, bu güzel 

vatanı onlara  borçluyuz. Açıldığı g ünden  beri  milletimizin kaderine  yön 

veren Meclisimiz, so run lar ın  çözüm  adresi olmayı sü rdürm ektedir.  O g ü n 

lerde Mille timizi bağımsızlığa kavuştu rm a başarısını göstermiş olan M ec

lisimizin b u gün  de çözemeyeceği hiçbir  so run  yoktur. Yeter ki; bizler de 

ü lkemizin  sorun lar ın ı  çözm ek  için tıpkı Gazi Meclisimizi o luş turan  m illet

vekilleri gibi kenetlenelim ve dayanışm a ru h u  içerisinde hareket edelim.

Güçlü  bir  Türkiye için, güçlü bir  halk iradesine yani Meclise sahip o l

m am ız  gerektiğini bilerek herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekir. 

M eclisimizin  saygınlığı k o nusunda  herkesin gereken özeni göstermesi, aynı 

zam anda  C um huriye tim izi  ku ran  iradeye bağlılığın gereğidir.  Ç ok şükür,  o 

günlerdeki gibi çetin  ve hayati so run la r ım ız  yok. A ncak ö n ü m ü zd e  Büyük 

Ö n d e r in  gösterdiği çağdaş uygarlığın üzerine  ç ıkma hedefi bulunm aktadır.

Bu hedefe u laşm ak için en büyük güç kaynağımız kuşkusuz gelece

ğimizin tem inatı  çocuklarımızdır.  M ille timiz in  kader in in  şekil lendiği  bu 

anlamlı gün. Gazi Mustafa Kemal A tatürk tarafından bayram  olarak ço cu k 

larımıza a rm ağan  edilerek. C um huriye t im iz in  onların  om uz la rında  yükse 

leceğine olan güçlü inanç ifade edilmiştir.

Bu duygularla , kurucu  iradenin  taşıdığı heyecan ve ru h u  aynı tazelik

te hissederek, sizlerin,  sevgili yavrularımızın ve tüm  mil letimizin 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Ç ocuk  bayram ını en içten dileklerimle kutluyorum.

Gazi Meclisimize hayat veren, Türkiye C um huriye ti’nin ku ru luşunu  

sağlayan Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk başta  o lm ak üzere tüm  k a h 

ram an  milletvekillerimizi rahm etle  ve m innetle  anıyorum.
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"Halil İbrahim Buluşmaları"Etkinlikleri/Şanlıurfa

(31.05.2008)

"Halkımızın temsil edildiği en 

yüce yer olan Türkiye Büyük Mil

let Meclisimiz de 1984yılında, 

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdikleri 

kahramanlık nedeniyle Urfalıları 

'Şanlı'unvanı ile onurlandırıl

mıştır. Anlamı asırlarca sürecek 

olan böyle bir onur dolayısıyla 

tüm Şanlıurfah vatandaşlarımızı 

kutluyor, başta Gazi Mustafa Ke

mal Atatürk üzere tüm şehit ve 

gazilerimizi rahmet ve minnetle 

anıyorum."

Peygamberler Şehri

Kültür ve uygarlıkların beşiği Şanlıurfa’da böy 

lesine güzel bir  etkinlikte siz Şanlıurfalılarla beraber 

olm aktan  büyük mutlu luk  duyuyorum . Üç büyük  se

mavi din in  peygam berler in in  atası; ‘Hazreti  İbrahim 

Peygam ber’in doğduğu  yer olan Şanlıurfa’da düzen le 

nen bu etkinliğin, dünyan ın  en çok ihtiyacı olan barış 

kü ltü rüne  önemli katk ılarda bulunacağına  gönülden  

inanıyorum . Zira  peygam berler şehri Şanlıurfa, tüm  

insanlığa nasıl hoşgörü  içerisinde yaşanılacağım göste 

ren bir  açık hava müzesi gibidir.

Köklü tarih i ve kültürüyle Şanlıurfa’nın insanlığa 

sunduğu  bu güzelliklerin in  tüm  dünyaya tan ıt ı lm a

sı gereklidir.  İlki geçen yıl gerçekleştiri len ve bu sene 

uluslararası boyut kazanan bu anlamlı buluşmaları,

'Hazreti İbrahim  Peygamber’den  bize miras kalan ev 

rensel insan sevgisi ve misafirperverliğinin yaşatılması 

açısından önemli b u lduğum u ifade e tm ek  istiyorum.

Bölgenin Cazibe Merkezi

Son yıllarda yapılan yatırım larla  ekonomik, sosyal ve kültürel a lanlar

daki gelişmesini sü rdü ren  Şanlıurfa, bölgenin cazibe merkezi o lm a yo lun 

dadır.  Bu hafta başında Sayın Başbakan tarafından D iyarbakır’da açıklanan; 

‘G A P Projesi Eylem Planı’yla da başta  Şanlıurfa o lm ak  üzere bölgenin çeh 

resi değişecektir. Bölgelerarası ekonom ik  ka lkm m a ve sosyal gelişme fark

lılıklarını o r tadan  kaldıracak bu projeyle Şanlıurfa’n ın  ka lk ınm asın ın  daha 

da hız lanacağı kanaatindeyim . Şanlıurfa tarihte kahram anlık la r  göstermiş 

müstesna  bir  ilimizdir.

M ille timiz in  bağımsızlık  tu tkusuyla verdiği Kurtuluş Savaşı’nda  ü rfa-  

lı larm gösterdik leri destansı mücadeleler sayesinde bugün  bu topraklarda 

özgür ve bağımsız yaşıyoruz. Halkımızın temsil edildiği en yüce yer olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de 1984 yılında. Kurtuluş Savaşı’nda  gös

terdik leri kahram anlık  nedeniyle  Urfalıları ‘Şanlı’ unvanı ile onurland ır ı l 

mıştır. A nlamı asırlarca sürecek olan böyle bir  o n u r  dolayısıyla tüm  Şanlı- 

urfalı vatandaşlarımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa  Kemal A tatürk üzere 

tüm  şehit ve gazilerimizi rahm et ve m innetle  anıyorum .

Peygamberlerin  Atasının Mekânı Hiç kuşkusuz aziz milletimizin en 

büyük  özelliklerinin başında dayanışma, yard ım laşm a ve misafirperverlik 

gelmektedir. A nadolu’nun  hangi köşesine giderseniz gid in  mutlaka en iyi 159



Sofrası"nın lezzetini tadın.. ."
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•faun/zim  ortak değerlerini ve e m  .p rkn .™ „,z^  Kökio bir mede^yeK sahip
olan milletimiz, tarih  boyunca sosyal dayanışma 

eserlerini borindiran Şanlıurfa ya yard ım laşm anın  en güzel örneklerin i  sunm uş-

dünyanın her yerinden insanları tur. Mil letimiz bu  değerleri  ta r ih inden ,  kü l tü rün-

davet ediyorum. Gelin kökü sevgi ve inancm dan  almaktadır . Biz “kom şusu  aç
, . . . . .  , .  . . .  iken tok  yatamayan” bir anlayışın mensuplarıy ız .
hoşgoruyedayananbırımdenıyetm „ddendiğ , m L  
İnsanlığa sunduğu zenginlikleri gö- zaralar karşısında hiçbir zam an duyarsız kalma- 

rün... Gelin paylaşmanm ve daya-

niŞmanin güzelliğine şahit olun.. .  Dayanışm a ve yardımlaşmayı e rdem  sayan

Gelin misafirin ve “Halil İbrahim ¡nsammız, kriz ve ate tlerin yaşandığı acılı gün le r 
de bu özelliklerini en güzel şekilde sergilemiştir.  

Bu kriz dönem le r inde  kimi ülkelerde ayaklan 

malar, çatışmalar,  sosyal patlam alar  yaşanırken, milletimiz bu zor günlerde 

birbirleriyle yard ım laşm anın  en güzel örneklerin i sunm uştur .

Toplumsal sorunlarım ız ı  hep bu dayanışm a kü ltü rü  ve anlayışı ile ç ö 

züyoruz. Bizi güçlü yapan bu  erdemli özellikler sayesinde birlik  ve b e rab e r 

liğimizi pekiştirmekteyiz . Bu tü r  etkinliklerin  dayanışm a a lanm da  taşıdığı 

an lam ın  yanı sıra Şanlıurfa’mızın  ve ü lkemizin tanıtımı açısından da büyük 

önem i o lduğunu  düşünüyorum . Şanlıurfa  inanç turizm i açısından ü lkem i

zin en nad ide  köşelerden biridir.

Peygamberlerin  atası ‘Hazreti İb rah im  Peygam ber’ bu  şehirde yaşamış  

ve iyilik felsefesini b ü tün  insanlığa b u ra d a n  öğretmiştir.  Kültür ve inanç 

farklı lıklarının  çat ışm anın  değil, barış ve diyalog içerisinde zenginleşm e

nin  kaynağı o lduğunu  ortaya koyan en güzel adres Türkiye’d ir . . .  Ülkemizde 

hayat bu lm uş  çeşitli inanç ve kültür lerden  tü m  m edeniyet ler in  bize s u n d u 

ğu en etkileyici tarih  tecrübesi,  insanlığın farklılıklarını bar ınd ıra rak  h u 

zur içeris inde yaşayabileceği gerçeğidir.  İnsanlığın  ihtiyaç duyduğu  birlikte 

yaşama k ü l tü rü n ü n  en canlı ve çarpıcı eserlerini ülkemizin he r  köşesinde 

gö rm ek  m ü m k ü n d ü r .

İyiliğin ve Dayanışmanın Başkenti

insanlığın o rtak  değerlerini ve eşsiz eserlerini ba rınd ıran  Şanlıurfa’ya 

dünyan ın  he r  yerinden insanları davet ed iyorum . Gelin kökü sevgi ve h o ş 

görüye dayanan  bir  medeniyet in  insanlığa sunduğu  zenginlikleri  g ö rü n . . .  

Gelin pay laşm anm  ve dayan ışm anın  güzelliğine şahit  o lun . . .  Gelin m isa 

firin ve “Halil İbrahim  Sofrası”nın  lezzetini tad ın . . .  İnanın , savaş, acı ve 

felaketlerin yaşandığı dünyan ın  m utlu luğu bu  anlayışta gizlidir. Bize düşen 

bu anlayışı s ü rd ü rm e k  ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Her karışı tarih  kokan Şanlıurfa’nın iyiliğin ve dayan ışm anın  başkenti  

olması hepim izin  ortak  arzusudur.

Halil İb rah im  Buluşmaları Etkin liğin in  geleneksel hale geleceğine in a 

nıyorum .



11. Dış Ticaret Gençlik Kurultayı

(15.10.2008)

Küresel Aktör Türkiye

Ülkemizin dış ticaretine yön verenlerle  çeşitli Bundon Onyil ÖnC€SOdCCE
üniversitelerimizden sevgili gençlerimizi bu luşturan  2 7 (TlİlyOÎdoloiolan İhrO-
bu anlamlı kurultayı dünya  ekonomilerin i^derinden 2007’de W7milyar 
sarsan küresel krizin yaşandığı bir  d o n e m d e  gerçek-
leştiriyoruz. Buradan çıkacak görüşlerin  ekonom i-  dolûri bulmUŞ V6 ÛŞmiŞtir. Bu
mize ve yaşanm akta  olan küresel krizle mücadeleye yildO İhrûCütimiZItl 125milyar
|5,k .utacağı inan ıyorum . Amerika'da finansal b ir  M a,, aş„,aSIhedeflenmektedir.
kriz olarak başlayan küresel da lgalanm a, etkisini ve . ^
kapsam ını hızla artırarak, dünya ekonom ilerin i  teh- IhfüCOtyOpOfl fliUlüSüyiiJlIZdO
dit eder  bir hale  dönüşmektedir .  Qır(jp çeşitliliğindeyûŞûnan

lü m  dünya  bu  krizin  etk ilerin i en aza indir- artlŞİOrlû diŞtİCaretteekonomİk 
m ek için ardı ard ına önlem ler almakta, yeni paketler r j n  • l - - i l - l i 

açıklamaktadır .  Yüzyılda bir  görülen bir  ekonom ik  hedeflerinbyukb«İMml» 
kriz olarak değerlendirilen bu da lga lanm anın  dünya  yokolondiğini memnuniyetle 
ile entegre olm uş ekonom ik  yapısı, güçlü  ticari iliş- görÜyOrUZ" 
kileriyle küresel bir  ak tör haline gelen Türkiye’yi de 

etk ilemesi kaçınılmazdır. Bu ekonom ik  kriz iyi analiz  edilerek m uhtem el 

etk ilerine karşı tedbirler alınmalıdır . N itekim h ü k ü m e t  yetkilileri başta o l

m a k  üzere özel sektör temsilcileri ve tüm  ilgililer bu  konuda  temkinli bir  

mücadeleyi akıllı b ir  şekilde yürütm ektedir ler .

Ülkemizin geçmiş  yıllarda yaşadığı krizler sonucu  aldığı yapısal ö n 

lemlerin bu da lgalanm aya karşı ekonom im iz in  dayanıklı lığını artırdığı 

gözlemlenmektedir .  M akro  ekonom ik  disiplinden taviz verilmemesi,  büyük 

bir  dikkat ve titizlikle hareket edilmesi gereken bu  tü r  da lga lanm a d ö n e m 

lerinde, herkesin yapıcı ve o lum lu katkılarda bu lunm as ı da büyük  önem  

taşımaktadır .

Belirsizliklerin ve risklerin arttığı , bu tü r  küresel kriz le rin , ekonomisi 

gelişmekte olan, belli bir  kalk ınm a hamlesi yakalamış ülkelerin yeni fırsat

lar yakalanm asına kapı aralayacağı da açıktır. Güçlü  alt yapısı ve d inam ik  

sektörel yapısıyla daha  önceki dalgalanm alarda başarılı s ınavlar veren eko 

nom im izin ,  bu  küresel krizi ülkemiz için avantaja  dönüş tü rm esi  m ü m k ü n 

dür. Hükümetiyle,  özel sektörüyle  herkesin o r tak  ekonom ik  akılla hareket 

etmesi gereken bu o rtam da ,  en büyük  görevlerden biri de kuşkusuz, dış t i 

caret a lanında faaliyet gösterenlere düşmektedir.

Tüm dünyada  özellikle reel sektörlerde ciddi bir  ekonom ik  d a ra lm a 

n ın  beklendiği bu global krizin etkisiyle, rekabetin  da ha  da zorlu bir  hale 

geleceği tahm in  edilmektedir.

Küresel Kriz ve Dış Ticaret

Son krizde de görüldüğü gibi, küreselleşmenin tüm  boyutlarıyla etki-  ------

sini gösterdiği ve ekonom ik  ilişkilerin giderek ağırlık  kazandığı gün ü m ü z d e  161



. I . ,.r j  dış ticaretin önem i her geçen gün artm aktadır .  Tür-
TÜfkİye, nüfusununyondon sahip olduğu ekonom ik  potansiyeli  ve k o num u

füzlasi 28yoşinin oltindû olon sayesinde uluslararası ticaretin etkili ak törlerinden

ve20milvon eaitim cadında yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Siyasi ve
ekonom ik  is tikrarm hakim  olduğu, sürekli büyüyen,

Öğrencisi bulunan çok genç enflasyonu tek hanelere inmiş, gayri safi Millî hasılası

dinamik bir ülkedir. Bu rakam artan, yabancı yatırımcıların  ilgi odağı haline gelmiş,

(okscyıdaAvnıpaülkesinin 
nüfusundan daha fazladır. Bize  ̂  ̂  ̂ .

B undan on yıl önce sadece 27 milyar dolar olan 
düşen çocuklarımızı ve gençle- ihracatımız , 2007’de 107 milyar doları bu lm uş  ve aş- 

rimizi, bilgi, teknoloji ve ticaret mıştır. Bu y ı ld a  ih racatımızın 125 milyar doları  aşma-

baitaolmaküzereheralanda v ^ P * " “ / ■ ■ " ‘' ‘i»
’ _  ̂ ve u ru n  çeşit liliğinde yaşanan artışlarla dış ticarette

rekabet edebilecek şekilde ekonom ik  hedeflerin büyük  bir  başarıyla yakalan-

y e tİŞ t İrm e k tİr ." dığım m em nuniye tle  görüyoruz. Türkiye, G ü m rü k
Birliği’ne g irdiğinde AB üyesi ülkelerle rekabet ed e 

bileceği ko nusunda  c iddi kuşkular taşm an  bir  d u rum da yken  bugün  200’den 

fazla ülkeye 40 bini aşkın çeşit ten oluşan ü rün le r i  ihraç eder hale gelmiştir.

Sektörün içinden gelen Sayın Bakanımız Kürşat Tüzm en ve deneyimli 

bürokratlar ım ız ın  öncü lüğünde  bugün  birçok ülke ile dış ticaret ilişkileri

miz  hızla ilerlemektedir. Türk g irişimcilerimiz artık, Afrika’dan O rta  Asya’ya 

Avrupa’dan G üney  Am erika’ya kadar  haritada  yerini bile zor göstereceğimiz  

ülkelere her türlü  mal ve hizmeti başarıyla götürmektedir.

Hedeflerimiz

Türkiye, tekstil ve inşaat sek tö ründe  gösterilen pe rfo rm ans ın  yanı sıra 
otomotiv, sanayi ve ileri teknoloji  ü rün le r i  pazarlayan bir  ülke k o n u m u n a  
gelmiştir. Ü lkemizin  son yıllarda yakaladığı bu  ka lk ınm a ham lesinde en 
büyük  pay kuşkusuz dış ticarette üs tün  pe rfo rm ans  ortaya koyan ihraca t
çılarımıza aittir.

Güçlü  bir  Türkiye ve sürdürülebil ir  bir  ka lk ınm a için ihracattaki b aşa 
rı ların  a r ta rak  devam  etmesi gerekmektedir. Şimdi yeni hedefimiz, C u m h u 
riyetimizin 100. yılı olan 2023’te 500 milyar dolar ihracat hacm ine  ulaşarak 
dünyan ın  10. büyük  ekonom isi d u ru m u n a  gelmektir.

Dış ticarette yeni atılımlar yaparken bir  taraftan da ihracatçılarımızın 
ön ü n  çıkan engellerin kald ır ılması,  rekabet koşullarının iyileştirilmesi için 
ortak  bir  anlayışla çal ışmaya devam  etmeliyiz. Bunun için maliyetlerin  d ü 
şürü lm esi başta  o lm ak  üzere, enerji  t'ıyatlarmın yüksekliğin in  o luş turduğu 
sıkın tı la rın  giderilmesi ve bürokras ide  yaşanan o lum suzlu lukların  t a m a 
mıyla  o rtadan  kald ır ılması büyük  önem  taşımaktadır .

Türkiye’nin  dünya  ekonom iler inde  yaşanan tüm  olum suzluklara  rağ 
m en hep  birlikte uygulayacağı o r tak  bir vizyonla belirlediği hedefleri de 
yakalayacağına inanıyorum . Dış ticarette vc genel olarak ekonom ide  kaza-

____  nılan başarılarda Meclisimizin AB süreci başta  o lm ak  üzere geçmişten beri
] 6 2  attığı ad ım ların  ve ortaya koyduğu kararlıl ığın rolü çok büyüktür.



iktidarıyla  muhalefetiyle  Meclisimiz, o r tak  bir iradeyle almış  olduğu 
tarih i kararlarla yıl lard ır b irikmiş sorunları çözerek ülkemizin bu  alanda 
ön ü n ü  açmış  ve açmaya devam etmektedir . Yaptığı yasal düzenlemelerle 
milletimizin kaderini derinden  etkileyen kararlar alan Yüce Meclisimiz, 
ekonom im izde  yaşanan sorunları çözm ek için de büyük bir çaba göster
miştir. Ekonom i a lanm da  çıkarılan kanunlarla  yapısal so run la r ın ın  g ideril 
mesi sağlanarak ülkemizin ciddi bir  atıl ım dön e m in e  girmesi sağlanmıştır.
Meclisimiz bun d a n  sonra  da ekonom im iz in  güçlenmesi ve küresel dalga
lanmaya karşı gerekli önlem lerin  alınması başta o lm ak üzere ihtiyaç d u y u 
lan he r  türlü düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırdır. Ayrıca Meclisimizin 
başkanından,  milletvekil lerine kadar hüküm et ve ekonom i yönetim in in  ü l 
kemizin dış ticaret hacm ini geliştirme gayretlerine destek o lm ak  amacıyla 
tüm  temaslarımızda ticari ilişkilere özel bir  önem  verdiğinin de bilinmesini 
isterim.

Terör Bizi Yolumuzdan Alıkoyamaz...

lurkiye, sorunlarla  dolu  bir coğrafyada yıl lardır süren terör tehdid ine 
karşı başarıyla sü rdürm ekte  o lduğu ka lkm m a heyecanından hiçbir zaman 
vazgeçmeyecektir .

Son olarak Hakkari ve D iyarbakır’da gerçekleştiri len terörist saldırılar, 
mil letimizin huz u ru  ve barışının yanı sıra son dö n e m d e  yakaladığı e kono 
m ik  başarıların ı ve is tikrarın ı da hedef  almıştır.

Vatanımız ın  bö lünm ez b ü tü n lüğünü  k o ru m a k  için geçm işten bu yana 
büyük  bedeller ödeyen milletimiz, terörle mücadelesini yine aynı kararlılık
ta dem okrasisinden,  özgürlüklerinden ve ka lk ınm asından  ö d ü n  verm eden  
sürdürecektir.  K imsenin lu rk iy e ’nin güven ve istikrar o r tam ın ı bozm aya ve 
büyük  hedefle rine ulaşmasını engellemeye gücü yetmeyecektir .

İnan ıyorum  ki, Türkiye’nin  is tikrarına ve gelişmesine tuzak kurm aya  
çalışanlara  en güzel cevabı dış ticaret a lanında yeni başarılar kazanarak  ve
receğiz. Buradan son terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehit lerimize 
bir kez daha  Allah’tan rahm et,  ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Gençlerin Hayata Hazırlanması

Dış dünyaya kapalı, sadece kendi iç inde serm ayenin  dolaştığı bir  ülke 
nin kalk ınm a ve büyüm e imkânı olmadığı bir  dünya  gerçeği ile karşı kar- 
şıyayız.

Ülkemizi Aziz Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlıklar hedefine  taşı
yacak, küresel rekabet gücüne  kavuşturacak ve geleceğimizi inşa edecek en 
büyük  güç, a lan lar ında en iyi şekilde yetişmiş gençlerimizdir. Gençlerini 
çağdaş im kân lardan  yararlanarak en iyi şekilde hayata hazırlayan ve onların  
potansiyellerin i değerlendirebilen toplumlar, he m  geleceğe güvenle  bakab i
lir, hem  de insanlığa öncü lük  yapabilir.

Türkiye, nü fusunun  yarıdan fazlası 28 yaşının a ltm da olan ve 20 m il 
yon eğitim çağında öğrencisi bu lunan  çok genç d inam ik  bir ülkedir. Bu 
rakam  çok sayıda Avrupa ülkesinin  nü fusundan  daha  fazladır. Bize düşen
çocuklarımızı ve gençlerimizi,  bilgi, teknoloji ve ticaret başta  o lm ak  üzere -------
he r  alanda rekabet edebilecek şekilde yetiştirmektir. 163



Dış ticarete  yön veren isimlerle gençlerimiz i bir  araya getirerek p o ta n 
siyellerini ortaya koyma fırsatı sunan  böyle bir  kurultayı düzenlenm esin i  
takdir le  karşıl ıyorum. Türkiye’nin  dö rt  bir  tarafından, farklı üniversiteler
den  kurultaya katı lan siz değerli gençlerimizin dış ticaret a lan ında  hazırla 
dığı b irb ir inden  çarpıcı makaleler in  geleceğe olan um utla rım ız ı  artırdığını 
bilmenizi is tiyorum. Siz gençlerin  ileride ekonom i a lanında çok önem li gö 

revler üsleneceğinize ve kalk ınm a sürecimize d inam izm  katacağınıza in an 
cımız tamdır. Gençlerle bir  araya gelmemizi sağlayan böylesine anlamlı bir 
kurultayı düzenleyen başta  Saym Bakanımız Kürşat Tüzm en ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı yetkilileri o lm ak  üzere tüm  emeği geçenlere  teşekkür ediyo-
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"Son Gazi Mustafa Şefik Birgöl'ün Cenaze Töreni /  

İstanbul

(14.11.2008)

Son Gazi, Meclisimizin Cephe Arkadaşı

Her asamas, dekan lar la  d o h  Kurtuluş Savaşımı- ,,j ÖZOtaOdta  dediği
zın son gazisi Mustara Şekıp B ırgolu ebedi yolculuğuna '  ^
uğurlam ak  için burada  toplanm ış  bulunuyoruz. D ü n  gİbİOCübO merhum BİÎÇÖİ,
Meclisimizde yaptığımız bir  törenle m e rhum  gazimizi '̂ Qf̂  ÇIİÇIH TÜik'mÜydÜ. Hq- 
A nkaradan  Başkentimizden İstanbul’a yolcu ettik.  Mec- , . . , .. .
lisimiz son gazimizi d ün  kucak lad ı . .. K  nosılşoınn dedıgıçıbı;

Ç ünkü  O, yine gazi olan Meclisimizin cephe ar- MuStûfü KeiVilllCitİjkcn- 
kadaşıydı, savaş arkadaşıydı.  1920’de henüz  devlet ku- meZİS€ bu'Çllçin TÜfklei'de 
ru lm adan  kurulan  Türkiye Büyük Millet Meclisi eşsiz .... . , , ,
önderim iz  A tatürk’ün  başkanlığında bir  taraftan devleti tukcnmeZ, tûilh duidukçü 
kurm aya  çalışırken, reformların  alt yapısını teşkil etme- tÜksnmeyeCCktİÎ." 
ye çalışırken, top lum  için gerekli kanunları  çıkarmaya 
çalışırken öbü r taraftan hem  kurtu luş  savaşımızı yönetiyor, hem  de başta 
birinci başkanım ız silahlı kuvvetlerimizin ebedi başkom utan ı Mustafa Ke
mal A tatürk  o lm ak  üzere milletvekilleri bir  gün Meclis’te bir  gün cephe de 
savaşıyorlardı. İşte b u n u n  s o nunda  bu topraklar,  vatan haline getirildi.

Binlerce şehit , b in lerce gazi vererek, bu toprakları vatan haline getiren 
ve C um huriye tle  süsleyen Aziz A tatürk’e, O ’nu n  silah arkadaşlarına,  şehit le 
rimize, gazilerimize biz de m in n e t  borçluyuz, şükran  borçluyuz. Ç ok  şükür 
ki; onların  destanlar yaratarak k u rduğu  Cum huriye t ,  yeni kuşaklar ta raf ın 
dan  daha  da yücelti lmeye çalışılarak, daha  da büyük  bir Türkiye m eydana 
getirmeye çalışılarak, ama mutlaka  özenle korunarak ,  günü m ü ze  kadar  ta 
şınmıştır.

Çılgın Türkler Tükenmez...

Başka milletlerin  çocuklarına masal diye anla tı lanları yaşayan bir  m il 

letin çocuklarıyız.. .  O  nedenle  d iyoruz ki; hiç kimse kuşku duym am alıd ır  

ki, aziz M usta fa lanm ızm  bize em anet  ettiği Türkiye C um huriye ti ,  dünya 

du rdukça  duracak, ebediyen yaşayacaktır.

Bize bu cum huriye ti  em anet  edenlere, bu cum huriye ti  kuran lara  ve 

yaşatanlara bu  topraklar için canını verenlere, bu topraklar için gazi o lanla 

ra m inne t  ve şükran  borçluyuz. Elbette bu toprakları vatan haline getirmek 

çok zor, bu toprakları yaşatmak, bu topraklarda bağımsız kalmak, yine zor 

bir  iştir.

A m a Sayın Ö zakm an’m dediğ i gibi acaba m e rh u m  Birgöl, 'Son Çılgın 

Türk’müydü. Hayır, nasıl şair in  dediği gibi; “Mustafa Kemaller tükenm ez 

ise bu ‘Çılgın Türkler’ de tükenm ez,  tarih du rdukça  tükenmeyecektir.

M erhum  albayımız, son gazimiz Sayın Musatafa  Şekip Birgöl’ün  ailesi

ne, kah ram an  silahlı kuvvetlerimize ve büyük milletimize başsağlığı diliyo- _____

rum , hepinize saygılar sunuyorum . 165



20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 

9. Ulusal Çocuk Forumu

(2 0 . 11.200 8 )

Yaşanabilir Dünya

Ülkemizin D ört  Bir Köşesinden Gelen Sevgili 

"Dünyaparlamentoları arasında Çocuklar, bu an lam h günde  sizleri Yüce Meclisimi- 
I I ........... , n zin çatısı a l tm da  ağırlamaktan büyük m utlu luk  du-
kuruluigmum,ÇoaıkBayra- 
mı olarak kutlayan başka bir likte kutluyoruz.

parlamento yoktur Bu nedenle Ç ocuk larm  her türlü hakk ım  güvence altına

Meclisimiz, çocukların; sorun- alan ‘Ç o cu k  H aklan  Sözleşmesi’, dünyada  yaşanan

lannm çözümü, her türlü şiddet değişimler arasında önem li bir gelişmeyi itade et-
, , , . . .   ̂ , mektedir. Sizlerin bu anlamlı günde  bciyle bir formu

v M d a n u z a k b u  ortamda d i„ e „ lc y e re k ,s o ru „ la rm ,2„ c h . k l . r , „ ; z a  sahip g k -

çok daha İyi koşullarda eğitimli manızı,  çözüm  önerileri geliştirmenizi ve daha  iyi bir

bireyler olarak yetiştirilmeleri dünya kurulabilm esi için çaba göstermenizi takdir

iilnçabasarfetm ektedlr: v c , ü k r . „ l a k a r ş , h y o r u m , l î u d u y a r h y a k l . 5,m ,„ ız ,n ,
*  ̂ bız lerm geleceğe olan üm itler im  artırdığını b ilm eni

zi is terim ...

Hiç şüpheniz  olm asın; sizler insanlığın ve ülkemizin o r ta k  ümidi,  ge 

leceği ve gerçek hâzinelerisiniz . Sizlere, çağdaş yaşam imkânları sunm ak,  

alacağınız  kaliteli eğit imle  üretken  bireyler olarak yetişmenizi sağlamak, 

hepimizin  o r ta k  çabasın ı gerektiren önem li bir  konudur.

Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, yaşamı her  yönüyle  güzelleştiren 

sizlere, tüm  haklarınız ın ko run d u ğ u  yaşanabilir  bir dünyan ın  bırakılması,  

ö nde  gelen so rum lu luğum uzdur.  Toplumların  gelişmişlik düzeyini ortaya 

koyan en önem li göstergeler inden sayılan çocuk hakları , aynı zam anda  sos 

yal devlet o lm anın  da gereğidir.

BM Ö rgü tü  bünyesinde faaliyet gösteren U N lC EF başta  o lm ak  üze 

re çok sayıda uluslararası kuruluş,  dünya  çocukların ın  yaşadıkları  o lu m 

suz koşulları  o r tadan  ka ld ırm ak  ve onlara  daha  iyi yaşam düzeyi sağlamak 

amacıyla yoğun çabalar yürütm ektedir .  Uluslararası alandaki çocuk  h a k 

larıyla ilgili çalışmaları  yakından izleyen ve katkı sağlayan Türkiye, 1989 

yıl ında kabul edilen ‘Birleşmiş Milletler Ç o cu k  Haklarına Dair Sözleşme’yi 

imzalayan ülkelerin  başm da gelmektedir.

TBMM ve Çocuk Haklan

------- M ille timiz in  en yüce temsil m akam ı olan Meclisimiz de, çocuk hakla-

1 6 6  n n m  korunm ası ve geliştirilmesi için yaptığı yasal düzenlem elerin  yanı sıra



komisyonlar aracılığıyla da bu konuda  denet im  görevini yerine ge t i rm ek 

tedir. Ayrıca bugün  o lduğu gibi Meclisimiz, çocuklarımızla  ilgili düzen le 

nen  etkinliklere  her zam an ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye Büyük Milleti 

Meclisi’nin açılış g ünü  olan 23 N isan ın ,  Büyük Ö n d e r  Gazi M ustafa Kemal 

A tatürk  ta rafından, çocuklara  bayram olarak arm ağan  edilmesi sizlere veri

len değerin en açık ve önemli göstergesidir.

Dünya parlam entoları  arasında kuru luş  gününü .  Ç ocuk  Bayramı o la 

rak kutlayan başka bir  parlam ento  yoktur.  Bu nedenle  Meclisimiz, çocuk 

ların; so run lar ın ın  çözüm ü, her türlü şiddet ve baskıdan uzak bir  o r tam da  

çok daha  iyi koşullarda eğitimli bireyler olarak yetiştiri lmeleri  için çaba 

sar f  etmektedir . TB M M , çocuk hakların ın  geliştirilmesi yönünde  yaptığı 

çalışmaları  kurum sal bir  yapıya kavuşturarak  daha  etk in  bir  hale getirmeyi 

hedeflemektedir . Bu vesileyle Meclisimizin  yaptığı yeni bir  çalışmadan söz 

e tm ek  istiyorum.

Toplumsal Duyarlılığm Artırılması Dünya

Ç ocuk  Hakları Cîünü’nün  hem en  öncesinde Meclisimizde tü m  siyasi 

parti  g rup la r ından  temsilcilerin yer aldığı Ç ocuk  Hakları İzleme Komitesi 

kurulm uştur .

Ç ocuk  haklarıy la  ilgili yasal düzenlem elerin  uygulama sonuçlarını iz 

leyecek komite, eksikliklerin giderilmesi için gerekli önerilerde b u lunacak 

tır. Komite üyesi milletvekilleri, yapacakları  düzenli toplantı larla, çocuklar 

tarafından kendilerine  iletilen ya da kam uoyu  gü n d e m in e  gelen konular 

üzerinde araştı rm a yaparak  önerilerini içeren raporlarını bizlere sunacaktır.

Komite bünyesinde o luş turu lacak  in ternet sitesi ile siz sevgili yavru lar ım ı

zın Meclisimizle d o ğ ru d an  iletişim kurarak  sorunlarınız ı ve görüşleriniz i 

ak ta rm a  imkânı sağlanacaktır.

Sivil top lum  örgütleri ve kam u k u ru m la r ın m  yanı sıra U N IC EF gibi 

uluslararası kuruluş ların  çal ışm alarından da yararlanacak kom itenin ,  ço 

cuk  hakların ın  geliştirilmesi için toplumsal duyarlıl ığın a r tır ılm asına katk ı 

da bulunacağına yürekten inanıyorum.

Dünya ve Türkiye’de ilk kez oluş turu lan  kom itenin  yapacağı çalışma

larla çocuk  hak lar ın ın  geliştirilmesi konusunda  yol gösterici olacağı k anaa 

tindeyim. 20 Kasım Dünya Ç ocuk  Hakları G ü n ü ’nde  böylesine önemli bir 

ad ım ı sizlerle paylaşmaktan büyük  sevinç duyuyorum . İnan ıyorum  ki, ço 

cuk hakların ın  geliştirilmesi konusunda  Meclisimizin e tk in liğin i artıracak 

bu komite, çalışmalarıyla çok yararlı işler yapacak, so run lar ın  çözüm üne  

katkı sağlayacaktır.

Şimdilik  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bünyesinde 

faaliyet gösterecek kom itenin  çalışmalarına sizlerin de değerli katkılarını 

bekliyoruz, 'i'üm çabalarım ız, geleceğimiz olan sizlere her a landa gelişmiş,

gu ru r  duyacağınız , çağdaş bir Türkiye b ırakm ak, başta  eğit im  ve sağlık ol- -------

m ak üzere tüm  haklardan en iyi biç imde yararlanmanızı sağlamak içindir. 16 7



ü lkem iz i geleceğe taşımaya yönelik tüm  çabalarınızda, destek ve güvenimiz 

he r  zam an  sizlerle olacaktır. Sizlerin, sergilediğiniz  duyarlı yaklaşımlarla, bu 

güvenimizi boşa çıkarmadığınız ı görüyor ve g u ru r  duyuyoruz. E m in im  ki; 

sizler sayesinde Aziz A tatürk’ün hed ef  gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini 

yakalayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm  çocukların  sevgi, barış, h o ş 

görü  o rtam ında ,  savaş, terör, açlık ve ş iddet ten  uzak, barış dolu bir dünyada  

yaşamalarını tem enn i  ediyorum . ‘D ünya  Ç o cu k  Hakları G ü n ü ’ ve ‘Ç ocuk  

Hakları Sözleşmesi’n in  ü lkemizde yürürlüğe girişin in  13.y ı ldönüm ünü  en 

iyi dileklerimle kutluyorum .
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14 Mart Tıp Bayramı

(14.03.2009)

İnsan Hayatı ve Tıp Bilimi

14 M art Tıp Bayramı nedeniyle  düzen lenen  bu 

anlamlı törende, insan hayatın ı en yüce değer o la 

rak sayan tıp bilim inin siz değerli temsilcileriyle bir 

arada  b u lunm ak tan  büyük  m utlu luk  duyuyorum .

Böylesi anlamlı törenleri ,  ü lkemizin sağlık s is temi

n in  iç inde bu lunduğu  sorun lar ın  kapsamlı b içimde 

ele a lınm asına ve çözüm  önerileri üretilmesine im 

kan tanıyan p la tformlar olarak değerlendiriyorum .

Değerli akademisyenlerimizi,  doktorlar ımızı ve bu 

a landa eğitim  gören sevgili gençlerimizi bu luş turan  

bu  p rog ram dan  çıkan görüşlerin  başta  Sağlık B akan 

lığı, Yüksek Öğre tim  K urum u o lm ak  üzere hepimize 

ışık tutacağına inanıyorum .

Tıp a lanm da yaşanan sorunlara ,  deneyim  ve 

bilgi bir ikiminizle getireceğiniz  çözüm  önerilerine  

bizim  TBM M  olarak he r  zam an duyarlıl ıkla  yaklaşa

cağımızın  bilinmesini isterim.

İnsanlara sağlıklı ve huzurlu  yaşama im kanı sunan tıp bil im inde  ileri 

g itm enin  yolunun, çağın gereklerine uygun nitelikli eğ it im den geçtiği açık-

"İnsanların daha sağlıklı, daha 

mutlu ve huzurlu bir yaşam 

sürmesi için fedakârca çalışan 

sizler, toplumumuzun inandığı, 

her zaman değer verdiği, gönül 

borcu duyarak saydığı kişilersi

niz. İnsanlara, yardıma en çok 

ihtiyaç duydukları zamanda 

gösterdiğiniz ilginin, birikiminiz 

ve eğitiminizle onların sağlık so

runlarını gidermek için yaptıkla- 

rınızm asla unutulamayacağmı 

bilmelisiniz."

Bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatın  zenginleştirilmesine öncü lük  

eden üniversiteler, top lum a  yön gösterir, ülke so run lar ına  çözüm  üretir. 

Tıp fakültelerimiz, hayatı boyunca  ülkesine ve insanlığa h izm et için çalışan 

doktorlar ı yetiştiren en önemli eğit im  kurum larım ızdır .

Bu anlamlı törene ev sahipliği yapan C um huriye tim izin  ilk Tıp Fakül

tesi olan A nkara  Üniversitesi Tıp Fakültesi de nitelikli öğretim  kadrosuyla, 

m o d e rn  tıp teknolojilerine sahip hastaneleriyle  ülkemizin en önem li ve kök 

lü yüksek öğretim  k u ru m la rm d an  biri d u rum undad ır .  Zorlu  bir  ünivers ite 

eğit imi sonrasında  yetişen doktorlar ımız , insanlar ın  en hayati ihtiyaçları 

olan sağlık h izmetlerini ülkemizin her köşesine u laştırmaya çalışmaktadır.

Büyük Atatürk’ün  “Beni, Türk  hekim lerine  em anet  edin iz” sözleriyle 

onurlandırd ığ ı  doktorlar ımız ,  ülkemizde olduğu gibi dünyan ın  çeşitli yer

lerinde yaptıkları  başarıl ı çalışmalarla  da tıp b ilim inin  ilerlemesine katkıda 

bulunmaktadırlar.

Bugün gazetelerde okudum . İki yaşındaki bir  çocuğa Türkiye’de ilk 

defa kalp nakli gerçekleştiri ldi. Bu nakli,  ben im  de kurucusu  o lduğum  Kalp 169



Akciğer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı P ro f  Dr. Meh- 
U lk e m iz m  h e r  kö ş es in e  k o l i- o,d„ğa„ gerçekleş,irdL B„ TUrk doklorla-

teSİyüksek, çağın gÇfeklenne n m n  en son başarısıdır, insanlar ın  daha  sağlıklı, daha

UyÇUn sağlık hizmetlerini m utlu  ve huzurlu bir yaşam sürm esi için fedakârca ça-

ulaştirmak için toplumun to p lu m u m u zu n  inandığı,  her zam an değer
verdiği, gönül borcu duyarak  saydığı kişilersiniz. İnsan- 

tÜm kesimlerinin anlayış yard ıma en çok ihtiyaç duydukları zam anda  göster-

bİilİğİ İçerisinde el ele gayret d iğ in iz  ilginin, birik im iniz  ve eğitiminizle  onların  sağlık 

etmesi gerekmektedir. Sağlık so run la r ım  g iderm ek  için yaptıklarınızın asla unutu la- 
, .  ̂ mayacağını bilmelisiniz.
hızmetlerınm yaygınlaştı- 
rtlmosı, hastane şartlarının , .  , ' ' “ f

kimleriyle, a lanındaki geuşmelerı yakından izleyerek 
İyileştirilmesi, nitelikliperso- kullanan doktorlar ım ız  ve diğer sağlık çalışanlarımızla  

nelİhtiyacının karşılanması g u ru r  duyuyoruz, s îzlerin  özverili çalışmaları  ve sevgi 

yönündeki çalışmalara ağırlık yaklaşımlarıyla  geleceğe daha  güvenle  bakıyoruz.
Sağlıklı bir  toplum  olm a yolunda  yaptığın ız  çalışmalar 

nedeniyle hepinize teşekkür ediyoruz.verilmelidir."

Anlayış Birliği

Bir nefes sıhhat, her b irimiz için en büyük n im et ve huzur kaynağıdır.  

İnsan hayatının vazgeçilmez unsu ru  olan sağlıkla ilgili yapılan çalışmalar 

ve yatırımlar, ülkelerin gelişmişlik düzeyin in  en önemli göstergeler inden

dir. Sosyal devletin vazgeçilmez gereklerinden olan sağlık hizmetleri,  aynı 

zam anda  en temel insan hak lar ından  biridir. Devletimiz de bu görevini 

kam u ve özel sağhk kurum lar ıy la  birlikte yerine getirmektedir . Sağlık ala

n ında  evrensel s tandartlar ı yakalamak, sahip olduğu insan g ü c ünün  ve genç 

nüfus potansiyelinin sağlığını ko ru m a k  ve geliştirmek. C um huriye tim izin  

temel hedeflerindendir.  C um huriye t in  ilan ından sonra  ü lkemizde sağhk 

eğitim inin  ve hizm etle rin in  yaygınlaştı rı lması yolunda önemli gelişmeler 

sağlanmıştır .

Sağlık hizm etlerine  yönelik yatırım lar daha  da artır ılmış , kalite yü k 

seltilmiştir. Bilgi çağını yaşadığımız bu dönem de ,  tıpta  yaşanan gelişmeleri 

yakından takip  eden  üniversitelerimiz başta  o lm ak üzere sağlık m erkezle 

rimizin sayısı hızla çoğalmaktadır . Teknolojinin b ü tün  imkânlarıyla d o n a 

tılan hastanelerimiz,  tüm  va tandaşlarımıza h izmet etmektedir.  C um huriye t  

tarih i boyunca  yaşanan tüm  bu gelişmelere rağm en  başta  doktorlar ımız  

o lm ak  üzere sağlık çalışanlarının ve vatandaşlarımızın  çözüm  bekleyen b ir 

çok so runu  o lduğu da, biraz evvel dile getirildiği gibi açıktır.

Tüm top lum u  de r inden  etkileyen sağlık so run la r ın ın  çözüm ü k o n u 

sunda  yaşanacak gecikmelerin bedelinin insan yaşamı o lduğunu  hepimiz 

çok iyi biliyoruz. Bu nedenle  sağhk a lanm da yaşanan sorun lar ın  çözüm ü

____  için siyasetç isinden akademisyenine, d o k to ru n d a n  sağlık çalışanına kadar

 ̂7Q hep birlikte hareket e tm em iz  gerektiğini düşünüyorum .



ülk e m iz in  her köşesine kalitesi yüksek, çağm gereklerine uygun sağ

lık hizmetlerini u laşt ırm ak için top lum un tüm  kesim lerinin anlayış birliği 

içerisinde el ele gayret etmesi gerekmektedir. Sağlık hizm etle rin in  yaygın

laştırılması, hastane şar tlarının iyileştirilmesi, nitelikli personel ihtiyacının 

karşılanması yönündek i çalışmalara ağırlık verilmelidir . Bir taraftan sağlık 

alanındaki yatırım ları artır ırken diğer taraftan hızla ilerleyen tıp b ilim inde 

yaşanan gelişmeleri çok iyi takip  ederek öncü ülkelerden biri o lm ak  için 

hep birlikte çaba sarf etmeliyiz.

Aziz Atatürk’ün hepimize gösterdiği çağdaş uygarlık  düzeyine ulaşma 

hedefini ancak bu anlayışla gerçekleştirebiliriz.

Toplum Sağlığı ve TBMM

M illetimizin  temsil yeri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, k o 

nuşm am ın  başında belirtt iğ im gibi, sağlık a lanm da  çok duyarlı o lduğunu  

bilinmenizi is tiyorum. T o p lum um uz un  sağlığını her şeyin üs tünde  tutan 

Meclisimiz, s o run lar ın  çözüm ü  için he r  türlü yasama çalışmasını büyük  bir  

kararlılık, özveri ve işbirliği ile sürdürmektedir .

İnan ıyorum  ki; el ele verirsek dayanışm a içeris inde hareket edersek  tıp 

b ilim inin yol gösteric il iğinde, sağlık a lanm da yaşanan sorun la r ın ın  üstesin 

den hep birlikte geliriz. Bu duygu ve düşüncelerle , insanlığa daha  nitelikli 

bir  hayat s unm ak  amacıyla kendini  kutsal bir  mesleğe adayan tüm  dok tor  

ve sağlık çalışanlarımızın 14 M art  Tıp Bayramı’m en içten dileklerimle k u t 

luyorum.
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5. Dünya Su Forumu /  İstanbul

(18.03.2009)

"Farklılıkların Suda Yakınlaşması"

„ 5. D ünya  Su Forum u Parlamenterler Top lan tıs ında
"SuJÜmfarKİlllKİanmiZa Jegerli  katı lımcılarla birlikte o lm aktan  büyük  bir

roğmen dÜnyO milletlerini m utlu luk  d u yduğum u  ifade ederek  sözlerime başlamak 

buluşturon vegüçlijbir is tiyorum. Dünyan ın  en büyük  organizasyonları arasın-
da gösterilen böylesine önem li bir  küresel fo rum da  siz- 

şekıldebırbınne bağlayan i . t . n b u i ’da ağırlamaktan

ortak yaşam kaynağımız- kıvanç duyuyoruz. Kıtalan ve medeniyetleri buluşturan  

dır. Su;sağlığın, hayatın, İs tanbul’da insanlığı bir leştiren su k o nusunda  düzenle-

U h m m m ,  L ş ı n  ve' 
yajam bilirbirfevrenm  ,  , “ 7 “ '"  ”'   ̂  ̂ ile ilgili bu tun  tararları bir  araya getiren bu to ru m u n

anahtarı, kuraklığın, “Farklı lıkların Suda Yakınlaşması” ana teması ile düzen-

yoksulluğun ve hastalıkların lenmesini çok an lam h buluyorum . Su, tüm  farklılıkları- 

llaCldir," rağm en  dünya  milletlerin i bu luş tu ran  ve güçlü  bir
şekilde birbirine bağlayan o r tak  yaşam kaynağımızdır. 

Su; sağlığın, hayatın , ka lk ınm anın ,  barış ın ve yaşanabilir  bir  çevrenin a n a h 

tarı, kuraklığın,  yoksulluğun ve hastalıkların ilacıdır. En küçüğünden  en 

büyüğüne  kadar  tüm  canlılar için vazgeçilmez olan suyun bu nedenle  k o 

runm as ı  ve he r  dam lasın ın  değerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Canlılar için taşıdığı bu yaşamsal ön em in  yanı sıra su, u laşım dan en e r 

jiye, ta r ım da n  tu rizm e kadar  ekonom ik  ve s trate jik değeri olan bir k a ynak 

tır. Son yıllarda dünyamız, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, nüfus a r 

tışları, kentleşme, sanayi tesislerinin çevreye verdiği zararla r gibi neden ler  

s onucunda  oluşan küresel bir  su so runuyla  karşı karşıyadır. Bu sorun  Bir

leşmiş Milletler başta  o lm ak  üzere, diğer uluslararası ve bölgesel örgütler in  

gü n d e m in d e  ön  sıralarda yer almaktadır.

Kıt Kaynak; Su...

Hızla azalan ve kirlenen mevcut su kaynaklarımız; miktar,  kalite ve 

tüm  diğer sektörel kullan ım lar  açısından giderek yetersiz hale  gelmektedir. 

Bu so run  dünyan ın  su kaynaklar ından eşit şekilde yararlanam ayan ülkeler 

a rasındaki ekonom ik,  poli tik ve çevresel konulardaki mücadeleleri ve çe

kişmeleri çok daha  yaygın boyutlara  ulaştırmaktadır.  Ö n üm üzdek i  20 yıl 

içerisinde dünya  su ihtiyacının yüzde 40 daha  artacağı,  2050 yıl ında her 

dö r t  kiş iden birin in  yeterli içme suyuna ulaşamayacağı ta h m in  ed i lm ek 

tedir. Bu d u ru m u n  doğal sonucu  olarak gıda güvenliği tehlikeye girmekte,  

sudan  kaynaklanan hastalıklar vc ö lüm ler hızla artmaktadır .

------- Üzülerek ifade e tm ek  gerekir  ki, her yıl 1,8 milyon insan ishalden, 1,3

17 2  milyon insan ise sıtma hastalığı nedeniyle hayatın ı kaybetmektedir . Bu ra 



kamların  en üzücü  taral,  ise o le n k r in  yüzde W n , n  -ÜziHerek ifade etmek gerekir ki,
beş yaş altı çocuk lardan  oluşmasıdır . Bir ta raıta  tek- 1 1  o ı ■ ■ u >
noloji aklın sınır la rın ı zorlayan bir  hızla gelişiyor, heryil 1,8milyon inSOn IShal-
öbür taraftan yaşam kaynağı temiz suyu bulamadığı den, 1,3 IVİlyon İnSOn İS6SltmO
için çocuklar hayatların ı kaybediyor. İnsanlığın  vic- hOStallğl nedeniyle hayatim
da nm ı yaralayan bu çelişki, küresel ıs ınma, iklim de- , ,  ̂ n ı ,
gişikligi ve çevre felake.leriyle daha  yak.c. hale gel- kaybetmektedir. Btlrakamların
mektedir. Yaşanan tüm  acı tecrübelere rağm en hala  en ÜZÜCÜ taiofl İSe Ölenlerin
şiddetin ,  savaşların,  s ilahların  gölgelediği bir  dün - yÜzde 90'nm beŞyaŞ altl ÇOCUk-
yada yasıyoruz. Tüm insanhğın  su gerçeği görmesi ¡„¿^11 olUSmaSldir.’
gerekiyor kı; üzerinde yaşadığımız, havasını soluyup, ’

suyunu  içtiğimiz, b irb ir inden  eşsiz güzelliklerini paylaştığımız dünyam ız  

ayağımız ın  a ltından kayıyor.

Dünyamız Hasta

Yaşam kaynağımız olan çevre ve su konusundak i tehlikeler millet ay

r ım ı yapm adan  hepimizi etkiliyor. So runun  temeline  baktığımızda, büyük 

o randa  insan kaynaklı o lduğunu  görüyoruz. Dünyayı yakalandığı bu  has ta 

lıktan ku r ta rm a  k onusunda  görev de so ru n u n  kaynağı olan insanlığa d ü ş 

mektedir.

Ortaya  konulan  kâbus senaryoları, çizilen karam sar tablolar insanlığ ın  

gelecek um utla r ın ı  azaltmamalı . Aksine havamıza, suyumuza, toprağımıza 

yani dünyam ıza  sahip ç ıkma konusundak i kararlığım ızı ve azm im izi daha  

da art ırmalıdır.  Su so ru n u  sadece bil im  adam lar ın ın ,  hüküm etle r in ,  yerel 

yönetim lerin  ya da sanayicilerin çözebileceği bir  konu  olm aktan  çoktan çık 

mıştır. Su başta  o lm ak  üzere çevre so run la r ına  duyarsız  ka lm anın ,  şuanda 

yaşanan sıkıntıları daha  karm aşık  ve telafisi m ü m k ü n  olmayan bir  noktaya 

götüreceği açıktır. B unun için güç birliği yapmalı , bilgi ve tecrübeler imizi 

birleştirmeli  ve topyekûn bir  mücadeleyi insanlığın o rtak  geleceği için hep 

birlikte vermeliyiz.

Suya Erişim

Hakkı C an  dam arım ız  suyun ko runm as ı  ve o rtak  çözüm ler in  üretil 

mesi amacıyla oluş turu lan  D ünya  Su Forum u, insanlığ ın  geleceği için çok 

önem li bir  küresel platformdur. Bu küresel fo ru m u n u n  en önemli ayakla

r ından  birini halkların  temsilcileri olan ve suyla ilgili yasal çalışmaları y ü 

rü ten  parlam enterle r oluşturmaktadır .

F o rum un  pa rlam enter  sürecine ev sahipliği yapan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, su gibi böylesine hayati bir k onuda  parlam ento lar  arasında 

tecrübeler in  paylaşılması,  diyalog ve işbirliği im kan ların ın  geliştirilmesi ça 

balarına  büyük destek vermektedir . Suyun bü tün  boyutlarıyla korunm ası,  

geliştirilmesi, planlanması,  sürdürülebil ir  bir  şekilde yöneti lebilmesi için 

o r tak  vizyon o luş tu ru lm as ında  biz parlamenterlere  çok önem li görevler 

düşmektedir .

Parlamenterler olarak bir taraftan suyla ilgili e tk in  ve kalıcı kararlar -------

a lm ak  diğer taraftan da uygulam adaki eksiklikleri denet lem ek bizlerin gö- 173
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nevidir. Suya eriş im  h a k k m m  güçlendirilerek insan hak la rm m  bir parçası 

haline gelmesi ve yasal güvenceye kavuşabilmesi için bizlerin yapacağı ça 

lışmalara  ihtiyaç duyulmaktadır.  Sınırsız bir  kaynak olmayan su konusunda  

toplumsal bilincin ve farkındalığm artır ılması konusuna  da dünya  parla 

m entoları olarak hep birl ikte  yoğun çaba göstermeliyiz.

"Su Dayanışma Masası"

Suyun ayrışma ve çatışmaların  değil dayanışm a ve işbirl iğinin kayna 

ğı haline gelebilmesi için parlam entoların  karşılıklı çabaları  büyük önem  

taşımaktadır . Bu forum; yaşam kaynağımız su konusunda  parlamentolar,  

hükümetler,  yerel yönetimler, bilim adamları,  sivil top lum  örgütleri ve ge 

leceğimizin güvencesi gençler gibi suyla ilgili tüm  taraflar arasında küresel 

bir köprü  o luşturmaktadır .

Toplantımız  sırasında su fo rum u ta r ih inde  ilk defa gündem e  gelen 

parlam ento lar  arasında bilgi akışını sağlayacak “Su Dayanışma Masası” k u 

rulması çabalarını da takdirle  karşıl ıyorum. Ülkelerimizi temsil eden pa rla 

m enterler olarak, çeşitli konu başlıklarında yapacağımız çalışmaların  suyla 

ilgili çözüm  arayışlarına c iddi katk ılar sağlayacağına inanıyorum . Geniş  

kapsamlı bir  hazırlık sürecin in  a rd ından  yapılan 5. D ünya  Su F o r u m u n u ,  

su kaynakların ın  sürdürülebil ir  yönetim i ve yeni stra te ji lerin belirlenmesi 

k onusunda  çok önem li bir  fırsat olarak değerlendiriyorum .

Su Zengini Olmayan Türkiye

Yaşanan küresel sorun , su zengini o lm ayan Türkiye’nin  de en öncelikli 

gün d em  m addeler in in  başm da  gelmektedir.

Bizler su m edeniyet in in  mensuplarıyız. Gittiği her yere çeşmeler, se 

biller, sarnıçlar, şadırvanlar, köprüler,  h a m a m la r  ve kanallarla  önce suyu 

gö tü rm üş  bir  milletin mirasçılarıyız.

Güzel İs tanbul’um uz  da hayatla suyu bu luş tu ran  bu  tarih i eserlerle 

doludur. Bu nedenle  su konusunda  yapılan tüm  çalışmalara destek v e rm e 

yi ta rihi bir  s o rum lu luk  olarak görüyoruz. Yasal düzenlem elerin  yanı sıra 

kurduğu  a raş tı rm a komisyonları ile çevre k o nusunda  önem li çalışmalar 

gerçekleştiren Meclisimiz, 5. Dünya Su F o rum u  gibi uluslararası top lan tı 

lara da  aktif  destek vermektedir . Bu amaçla Meclisimiz’de, çevre konusunda  

uzm an  Prof. I^r. Sayın M ustafa Ö z türk  Başkanlığı’nda  milletvekil lerimizin 

yer aldığı bir  çalışma g rubu  kurulm uştur .

Milletvekili a rkadaşlarımız  başta  o lm ak  üzere fo rum un  parlam enter  

sürecinin düzen lenm es inde  katkısı olanlara teşekkür ed iyorum . 5. Dünya 

Su F o rum u  kapsam ında  düzen lenm ekte  olan lOO’ün  üzerinde o tu ru m d an ,  

bilimsel toplantılardan ve diğer etkinliklerden çıkacak sonuçların  geleceğe 

ışık tu tacağına inanıyorum . Su ile ilgili uluslararası çalışmalarda bir  d ö n ü m  

noktası olacağını d ü şü n d ü ğ ü m  bu fo rum un  düzen lenm esinde  emeği ge 

çenleri yürekten kutluyorum . İs tanbul bu luşm asından  dünyam ız ın  su k o 

n u sunda  beklediği küresel çözüm lere  cevap verebilecek sonuçların  çıkacağı 

kanaatindeyim.



Kütüphane Haftası

(01.04.2009)

Divanı Lügati Türl('ü Yazan Bir M illetiz...

Kitapsever, edcbiyatsevcr, sanatsever insanlar ın  Coçrafyodo medeniyet boy-
her şeyi, tüm  güzellikleri,  iyilikleri sevdiklerini bili- roğl bİnlerceyilelden ele doloştl.

Roma, Bizans, Selçuklu ve dün-

İnsanlık tarih ine baktığnnızda kültüre, edebiya- yanin en UZUn Ömüilü devletle- 
u ,  ş a n . . .  vc M im e  önen, veren t ö j J u m l . r , „  ö nder  

top lum lar  o lduklarm ı goruyoruz. Kultur ve sanat

a lanm da ilerlememiş top lum lar  ise duygu ve düşün- baytoklanni dalgolandlidl. Bu 
ce lakirliği içerisindedirler.  Engin tarih i ve kültürel uyçarllklann İZİerİnİ Türkiye'nin 
değerlerin yanı sıra zengin edebiyat birik im ine sahip  

bir  milletiz.
her köşesinde bulabilirsiniz."

Dede Korkut’tan Yunus Emre’ye, MevlanaUan Karacaoğlan’a, M ehm et 

A k if ’ten Yahya Kemal’e, Nazım H ikm et’ten Yaşar Kemal’e kadar  çok sayıda 

edebiyat çınarı  yetiştirmiş  bir  milletiz. D aha  11. yüzyılda Kaşgarlı M ah m u t 

eliyle, o ta rihte dünyan ın  hiçbir  yerinde görü lm eyen  değerde Divanı Lügati 

l ü r k ’ü yazan bir  milletin çocuklarıyız . Edebiyatın farklı dallarında b irb i 

r inden  eşsiz eserler b ırakmış bu isimler ve adın ı sayamadığımız nice şair, 

yazar, sanatçı ve edebiyatçıların hepsi mil letimizin duygu ve düşünce  z en 

ginliğini göstermektedir.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin Mirasçısıyız...

Bunların yanında, zengin bir  tarih i ve kültürel m irasa  sahibiz. İnsanlık 

bin lerce yıl bu coğrafya üzerinde m edeniyetler kurdu, yeni kültür ler m ey 

dana  getirdi. Bu coğrafyada m edeniyet bayrağı binlerce yıl elden ele dolaştı.

Roma, Bizans, Selçuklu ve dünyan ın  en uzun öm ürlü  devletlerinden Os- 

manlı , bu topraklarda  bayraklarını dalgalandırdı.  Bu uygarlıkların izlerini 

Türkiye’n in  her köşesinde bulabilirsiniz.

Kültür Zenginlikleri Müzesi Kurulmalı...

Antalya’nın  Kaş ilçesindeki Patara Antik  Kenti, Kültür Bakanlığımızın  

çalışmaları  sonu cu n d a  gün yüzüne  çıkartılmıştır . Biz de Meclis o larak buna  

destek veriyoruz. Bilim adam lar ın ın  ifadelerine göre  D ünyan ın  ilk parla 

m entosu  buradadır.  Dileğimiz, 2010 yılında, yani Meclisimizin açılışının 

90. yıl d ö n ü m ü n d e  buran ın  da açılması ve burada  m ü m k ü n se  dünya  p a r 

lam ento  başkanları toplantıs ının gerçekleştiri lmesidir . Benim asıl üzerinde 

du rd u ğ u m , hayalim  olan, Türkiye’nin tüm  zenginliklerin i,  ta rihini ortaya 

koyan Ankara  veya İstanbul’da çok büyük bir  m üze kurulmasıdır.  Kültür ve 

Turizm Bakanlığımız, bizi dünya  milletlerinden farklı kılan bu  zenginliği

mizi tan ıtm ak  için yoğun çaba göstermektedir. Ben bu çalışmaları  gururla  -------

takip  ediyorum . 175



"Ben dış ülke ziyaretlerine ^EDA Projesi'ni Önemsiyorum.. .

gittiğimde, fırsat buldu- özel l ik le  Türk edebiyatının önem li eserlerinin farklı

ğumdayakınlardaki kitap Çevrilmesi amacıyla uygulamaya konulan  TEDA
Projes in i çok önem siyorum . Bu proje ile bugüne  kadar  

evlerini ziyaret ediyorum. 253’ü yayınlanmış 498 esere destek verilmesi büyük  bir

Son yıllarda bizim yayın- başarıdır.  Son yıllarda ülkemiz kültür-sanat değerlerinin

larimiZin kitap evlerinin evrenselleşmesi ad ına  yü rü tü len  bu önem li projede eme-
. ği bulunan lar ı  tebrik ediyorum.

Vitrinlerinde sergilenme-
Sindenbûyûkmutluluk . f ' "  d'S ülke ziyaretlerine g iltlgimdc fasa ,  buldu-

 ̂  ̂ g u m d a  yakınlardaki kitap evlerini ziyaret ed iyorum . Son
duyuyorum. Bunun için de yıllarda bizim  y a ym lanm ızm  kitap evlerinin vitr in lerinde 

Kültür Bakanlığımızı tebrik serg ilenm esinden büyük  m utlu luk  duyuyorum . B unun 

ediyorum" Kültür Bakanlığımızı tebrik  ed iyorum . Bunun
çok önem li o lduğunu  tekrar vu rgu lam ak  istiyorum. Yine, 

T ü rk iye  Üzerine Kitaplar Sergisini de zengin birikimimizi göstermesi b a 

k ım ından  anlamlı buluyorum . Bu tü r  etkinliklerin  yayıncılık sek tö rünün  

uluslararası yaygınlık kazanması,  kültür ve sanat b irik im im iz in  dünyaya ta 

nıt ılması açısından yaşamsal önem  taşımaktadır.  Bu çabaların  meyvelerin i 

de almaya başladığımızı söyleyebiliriz. Türk  kültür hayat ında önemli ge 

lişmeler ardı ard ına  gelmektedir. Yayınlanan kitap sayısı giderek artm akta ,  

kitap fuarları çoğalm akta  ve özellikle genç ziyaretçilerle dolup  taşmaktadır .

Nobel Edebiyat Ödülü Alan Yazara Sahip Olmaktan Gurur 

Duymalıyız...

A rtık  yazarlar ımızın eserleri uluslararası a landa boy göstermekte  ve 

ödüller a lmaktadır la r. Nobel Ö d ü lü n ü  alan O rh a n  Pam uk  b u n u n  en ya 

km  ve çok güzel bir  örneğidir . Edebiyatç ılarımızın  eserlerinin başka dillere 

çevrilerek kültürlerarası düşünce  köprü ler in in  kurulm ası bizlere g u ru r  ve r 

mektedir. İnsanlığın  geleceğe d ö n ü k  yü z ü n ü n  simgesi olan edebiyat, kü ltür 

ve sanat,  evrensel bir  anlayışa kavuştuğu zam an, tüm  dünyan ın  konuştuğu 

o rtak  dile dönüşebil ir .  Yeteneği ve özverili çalışmalarıyla insanlığa en a n 

lamlı eserleri sunan  edebiyatçı ve sanatçılar, barış ın , u m u d u n  ve dostluğun 

elçiliğini yaparak  top lum lar ın  yakın laşm asına da katkı sağlamaktadırlar.  

Bu a landa kazanılan başarılar, Türkiye’ye ilişkin önyargıları o r tadan  ka ld ır 

makta,  uluslararası k o n u m u n u  güçlendiren  bir  etki o luşturmaktadır.

Kültür ve tu r izm  zenginliklerimizi tan ıtan  eserler sayesinde tu r izm  

s ek tö rüm üz  gelişmekte ve çeşitlilik kazanm aktadır .  Millet olarak bu başa 

rılarla g u ru r  duyuyor, ancak  yeterli görm üyoruz.  Edebiyatçılarımızın , sa 

natçılarımızın a rt ık  daha  çok okunm asın ı ,  tan ınm asın ı  ve ödül a lmasın ı 

istiyoruz.

Kültürel Etkinlikleri Daha Fazla Desteklemeliyiz...

____  lOemokrasimizin kalbi Yüce Meclisimiz de, edebiyat, kültür ve sanat

1 7 6  k onusunda  hassastır. Son yıllarda bu a landa çıkarılan yasalar bu hassasiye-



tin en güzel örneğidir . Meclis olarak yasama görevimizin d ışm da kültürel 

etkin liklere de destek vermekteyiz .

Geçen yıl düzenlenen ve a lan ında  dünyan ın  en önemli etkin lik lerin 

den  biri olarak gösterilen Frankfurt  Kitap F u a r ın d a  yer alan, başta  Kül

tü r  ve Turizm Bakanlığımız ta rafından yayınlanan eserler o lm ak üzere, 

Türkiye’mizi bü tün  renkleriyle  çeşitli dillerde tan ıtan  kitapların yer aldığı 

sergiyi biraz önce Sayın Bakan ile birlikte açtık.

Ü lkemizin kültürel ve sanatsal zenginlikle rin i anla tan yayınların  böy

lesine anlamlı sergilerle tanıtılm asını takdir le  karşıl ıyorum. Bu yayınların 

yer aldığı sergilerin, özgün tarih ve kü ltü rü m ü zü n  tanınm asına,  diyalog ve 

hoşgörü  gibi evrensel mesajlarımızın dünyaya u laşm asına büyük  katkı sağ

layacağına yürekten inanıyorum.

177



TBMM'nin Kuruluşunun 89. Yılı Nedeniyle 

I. Meclis'te Düzenlenen Tören

(23.04.2009)

Millî Direnişin Kalbi

/ / i f i ı  ■ • ■ u - I I  8^1^ Türkiye Büyük Millet Meclisi’n in  kurıı lu-
Mllletimizin bağımsızlık yıldönüm ünü ,  aym z am anda  23 Nisan Ulusal

İnancının esen olan Gazi Egemenlik ve Ç ocuk  Bayramı’m  büyük  bir  sevinç ve coş-

Mecllsln bakkal defterlerine kutluyoruz.

işlenen tutanaklarının her Milletimizin  tarih yolculuğunda çok özel bir  yere

sayfamdamillelimizin bu ,a„h i „,cka„ mille-
/  t im izin kurtu lu şunun ,  bağımsızlığ ın ın  ve egem enliğinin

direniş destanını satır sembolü olmuştur. M ille timiz in  mücadele  a zm in in  ve

satır okumak mümkündür. özgürlük tu tkusunun  simgesi olan bu Meclisin açılışında 

Milletimizin el ele vererek öncesinde yaşananlar,  tarih im izin  en müstesna sayfa-
. . . .  . larıdır.

adeta imece usuluyle açılışa
A t M “ h "f • Burası bağımsızlığın kazanılması ve va tanın kur-
hazirladigi bu mütevazı tan lm ası için mücadele  veren kah ram an lar ın  güçlerini

bina, altında kendilerini birleştirdikleri,  mil letten aldıkları  yetkiyle ü lkenin kade-

ÖZÇÜrlÜÇÜne adamış koydukları yerdir. Büyük Ö n d e r  Mustafa  Kemal

vatanseverlerin toplandığı lî“*“’" '"  ‘’“f " ' « '  ba iunsd.k mücadelesi,
 ̂ E rzu rum  ve Sivas Kongreleriyle adım  ad ım  örgütlenmiş,

yer oldu. Meclisimizin açılmasıyla da  milletimizi tek vücut haline

getirmiştir .

O  zor ve çetin  şar tlar altında Büyük Ö n d e r in  çağrısıyla yapılan seç im 

ler, İstiklal M ücadelemizi yürü ten  kahram anlar ın .  Millî iradeye verdikleri  

ön em in  en açık göstergesidir. Yurdun dört  bir  yan ından  Ankara’ya gelen 

Milletvekilleri,  burada  millî d irenişin  kalbi ve ana k u ru m u  olan Meclisi h a 

yata geçirdiler.

Burası daha  devlet yokken, o rdu  o lu ş tu ru lm adan .  C um huriye t  ilan 

edilmeden, her şeyden önce yokluklar içeris inde var edildi. Milletin acılı 

bağrından  çıkan milletvekilleri, zekâsı en keskin, entelektüel birikimi en 

yüksek, vatanına ve bağımsızlığına tu tkuyla bağlı insanlardan oluşmaktaydı. 

Kimi işgal altındaki İs tanbul’dan, kimi sürgüne  gönderildikler i Malta’dan, 

kimi d üşm an  güçlerinin kon tro lündeki vatan toprak lar ından  bağımsızlık  

ışığının yükselmeye başladığı Ankara’ya zorlu yolculuklar sonunda  u laşt ı

lar.

Özgürlük Sevdalılarının Buluşma Adresi

Burası vatan toprakların ın  her köşesinden, milletin her kesim inden 

 ̂ gelen özgürlük  sevdalılarının bu luşm a adresi olmuştur. Meclisimizin açı-



hş.yla birlikte egemenliğin ve ik tidarm  kaynağm da ^letVekİlkrİnİn kcndİİÇİerİH- 
köklü bir değişim m eydana gelmiş ve millet iradesine -ı / • l
dayanan yeni bir  yönetim  anlayışı doğmuştur.  Aziz uCn SeÇtlklCil hükümeti OenSt-
Atatürk, Meclis’in bu yönünü  “Büyük Millet Meclisi, lemekteil kûÇinmüdlklOH GûZİ
lü rk  M ille t in in  asır la rdır  süren arayışının  özeti ve MeCİİS'tC yozill V€ SÖZlÜ SOfU
o n u n  bizzat kendisini idare e tm ek  ş u u ru n u n  canlı bir  .. . . .  ,
t im salid ir-  sözleriyle ifade e,mi,tir .  Deslans, kahra- ÖnergelerininyoniHm 91 t e

manlıklarla dolu bağımsızlık  m ücadelem iz de bura-  dcgeilSOİU ÖncrçeSİ VeiİlmİŞtİr.
da doğan Milli iradenin  rehberliğinde verilmiştir . Yonİ, GOZİMSCİİS, mÜCûdCİeyİ

Meclisimiz, milletimizin ö n ü n d e  yepyeni ufuk- yÖn€tİiken CumhunyCtİn
l,ar açan Milli irade sayesinde bağ.ms.z l.k müeadele-

sını zarcre taşımış, devletim ve o rdu su n u  ku rm uş  ve ^
çağdaş bir  Cum huriye ti  tüm  kurum larıy la  o luş tu rm a tOİOnn OSİİUnSUrlarindOn bİh 
başarısını göstermiştir.  D ünyada  kurtu luş  m ücade- ölün denetim ÇÖreVİnİde İhmol 
leşini yöneten, ülkesini bağımsızlığa kavuşturan  ve Ptmpmi<itir" 
yeni bir  Cum huriye ti  kuran  başka bir  Meclis yoktur.

Bu neden led ir  ki Meclisimize “Gazil ik” unvanı verilmiştir.

Taş Binanın Hikâyesi

Millî i radenin  kaynağı olan bu taş b inan ın  hikâyesi aslında bağımsızlık  

m ücadelem izin  ne şartlar altında kazanıldığın ı çok iyi anlatmaktadır.

Meclis olarak açılması kararlaştırıldığında bu  b inan ın  başta  çatısı o l

m ak  üzere birçok eksiği bulunmaktaydı.

O  tarihte U lucanlar’da yapılan ilkokul için getiri len Marsilya k irem it 

leri Meclis’in çatısı için kullanıldı. A ncak  oku ldan  tem in  edilen kiremit lerle  

sadece çatının orta  kısmı donatılabilmiş, iki tarafı boş kalmıştı.

Bunu gören Ankaralı lar,  evlerinin d a m la r ından  yosun tu tm uş  kirem it 

leri kucaklar ında taşıyarak Meclis’in önüne  yığdılar. Böylesine bir dayanış 

mayla  oluş turu lan  çatının tam  ortas ına  da bağımsızlığ ımız ın  sem bolü  olan 

bayrağımızın asılacağı direk yerleştirildi.

Parlamento  tarih im izin  en eşsiz konuşm alar ın ın  yapıldığı bu k ü rsü 

n ün  kurulm ası için Ankaralı  m arangozlar  om uzlarında  tahtalar,  ellerinde 

keserlerle Meclis’e gelerek çalıştılar. O  tarihte bu kü rsünün  üzerine  serilen 

siyah ö rtü  zafer kazanılana kadar  kald ır ılmadı. Salonun ko r ido runa  k o n u 

lan üç küp ve üzerlerine  bırakılan maşrapalarla  milletvekil lerin in  içme suyu 

ihtiyacı karşılandı.

M ille timiz in  bağımsızlık  inancın ın  eseri olan Gazi Meclis’in bakkal 

defte rle rine işlenen tu tanak lar ın ın  he r  sayfasında milletimizin direniş  des 

tan ın ı satır satı r o kum ak  m üm kündür .  Mille timizin  el ele vererek adeta 

imece usulüyle açılışa hazırladığı bu mütevazi bina, a ltında kendilerini öz 

gürlüğüne  adam ış  vatanseverlerin toplandığı yer oldu.

Milletimizin  tarih  yolculuğundaki en zor im tihanın ı  geçiren Gazi

Meclis, kurtuluşa  kadar  kesintisiz top lanm a kararı  alarak kimi zam an gaz _____

lambası, kimi zam an m um  ışığı altında sabahlara  kadar çalışmıştır . Tüm 1 yg



o lum suz  şartlara ve imkansızlıklara rağm en zaferin  kazanılacağına olan 

inanç o kadar  güçlüydü ki, Gazi Meclis; b ir  taraftan Millî mücadeleyi yö 

netirken  devrimleri gerçekleştiri rken, öte yandan  da C um huriye ti  k u rm a  

çalışmaların ı yürü tm ek te  idi.

Demokratik Yapı ve Çeşitlilik

Görev süresi içeris inde çıkardığı 338 kanun  ve aldığı 389 kararla  yeni 

b ir  devlet kuran  Gazi Meclis, temsil gücü ve dem okra t ik  yapısıyla mille

t imizin g u ru r  kaynağı olmuştur. Gazi Meclis’in başarıs ının sırrı özgürlük 

sevdalısı milletimizi tek vücut haline getirebilmesi ve Millî iradeyi d e m o k 

ratik o lgunluk  içeris inde yaşatabilmesinde saklıdır. Millî gücün merkezi, 

top lum un  aynası olan Gazi Meclis’in en dikkat çeken yönü dem okra t ik  ya 

pısı ve çeşitliliğidir.

Bu Meclis’in milletvekilleri,  siyasi görüşleri ,  eğit imleri , kültürleri,  d ü n 

ya görüşleri ,  meslekleri  b irb irinden farklı, ancak bağımsızlık  inançları o r 

tak kahram anlard ı .  Farklı lıkları bu luş turan  Gazi Meclis’te ortaya konulan  

dem okra tik  olgunluk, vatan söz konusu o lduğunda  yaşanan kenet lenm e ve 

dayanışm a hepim iz  için ö rnek  alınacak niteliktedir.

Gazi Meclis, kapalı o tu ru m la rd a  yapılan hararetl i ta rtışmalara  rağmen 

açık o tu rum larda  tek vücut olmayı başarmış  bir  parlam entodur.  Aziz A ta 

türk, üstün dehasıy la  Meclis’teki fikrî çeşitli likten yararlanm asın ı çok iyi 

bilmiş, bü tün  farklılıkları bağımsızlık ve va tanın kurtarı lm ası  için bu luş 

turm ayı başarmıştır .  Gazi Meclis, bağımsızlığa u laşm ak için dem okra t ik  bir  

pa r lam en todan  beklenen he r  şeyi o zor şar tlar altında yapmıştır.

Hukuka ve Demokrasiye Verilen Önemin Adresi

Bir taraftan cephelerde savaşı idare  eden  Meclis, öb ü r  taraftan k u ru la 

cak devletin esasını teşkil edecek Teşkilatı Esasi K anunu’nu yani yeni a n a 

yasayı hazırlamıştır.  Bu hem  ülkenin özgürlüğüne  duyulan  güçlü inancın 

hem  de hukuka  ve demokrasiye verilen öne m in  en açık göstergesidir. Ç eşit

li alanlarda yasama çalışmaları yapm ak  üzere kom isyonlar oluş turan  Gazi 

Meclis, pa rlam enter  denet im  yollarını da  etk in  bir  şekilde kullanmıştır.

M ille tvekillerinin kendi içle rinden seçtikleri  hüküm eti  denet lem ekten  

kaçınm adıklar ı  Gazi Meclis’te, yazılı ve sözlü so ru  önergelerinin yanı sıra 91 

kez de gensoru  önergesi verilmiştir . Yani, Gazi Meclis, mücadeleyi yönetir 

ken, C um huriye tin  temellerini atarken, parlam entoların  asli unsurla r ından  

biri olan denet im  görevini de ihmal etmemiştir.

Kuruluşun Simgesi

M illetimizin  ta r ih inde  ve bağımsızlık  m ücadeles inde böylesine a n 

lamlı bir  yere sahip olan Gazi Meclisimizle ilgili a ld ığ ımız  önemli bir  kararı  

bu rada  sizlerle paylaşmak istiyorum: Bugünlerde Kültür ve Turizm Bakan-

____  lığı ile yaptığımız bir  protokolle. Millî iradenin  doğduğu  ve bizler için çok

1 gQ büyük  önem  taşıyan bu tarih i bina Meclisimizin idaresine geçmiştir.



Meclisimizin hayat bulduğu  bu b inanm  o n u n  devam ı olan bugünkü  

Meclisimize devredilmesi biz im için çok büyük  önem  taşımaktadır . Bu aynı 

zam anda  büyük  fedakârlıklarla Meclisimizi kuran  ve bizlere em anet eden 

başta  Büyük Atatürk  o lm ak üzere ka h ram a n  milletvekillerin in  aziz ha tıra 

sına saygımızın bir  gereğidir. Bu b inanm  Meclisimize devredilmesi ta lebi

mize o lum lu  karşılık vererek her türlü  desteği sağlayan Kültür ve Turizm 

Bakanı Sayın Ertuğrul Günay başta o lm ak  üzere tüm  emeği geçenlere teşek

k ü r  ediyorum . Hazır layacağımız projelerle ülkemizin yeniden k u ru lu şunun  

simgesi olan bu b inan ın  yaşatılması ve halkımızla buluş turu lm ası için gay

ret göstereceğimizin bil inmesini is terim. Bugün 89. Kuruluş Y ıldönüm ünü  

coşkuyla  kutlayan Meclisimiz, Mayıs ayından itibaren de bir  yıla yayılan 90. 

Yıl Kutlama etk inliklerine başlayacaktır.

Millî Egemenliğe giden yolda îs tanbu ldan  başlayan ve Samsun, A m as 

ya, E rzu rum , Sivas ve A nkara  gibi Meclisimizin açılışına kadar  geçen süreç 

te Millî direnişe tanık lık etmiş illerde geniş kapsamlı etkinlikler gerçekleşti 

receğiz. Bu etkinliklerle. Millî egem enliğimizin önem ini,  bağımsızlığ ımız ın  

hangi şartlar altında kazanıldığın ı ve Gazi Meclisimizin Millî iradeyi nasıl 

hayata geçirdiğini gelecek kuşaklara ve milletimize ak ta rm a  im kânı bu la 

cağız.

Gazi Meclisimizle ilgili a lman bu tahsis  kararın ın  90. Yıl kutlam aları 

mıza ayrı bir  an lam  ve heyecan katacağına inanıyorum .

Milletimizin Hayat Kaynağı

Bugün bizler bu vatan toprak lar ında  özgürce, güçlü  bir devletin, çağdaş 

bir cum huriye t in  mensupları olarak yaşıyorsak b u n u  Gazi Meclis’te hayat 

bulan Millî iradeye ve Millî mücadeleyi yürü ten  kah ram an lara  borçluyuz. 

M ille timizin  var o lm a m ücadelesinde böylesine hayati bir  rol üstlenen ve 

ku ru lduğu  g ünden  beri  ülkemizin so run lar ın ın  çözüm  adresi olan Meclisi

mize sahip  ç ıkmak, gereken saygıyı gösterm ek herkesin  görevidir.

Bu aynı zam anda  Gazi Meclis’i ku ra rak  bizlere bırakan kahram anlara  

saygım ızın ve s o rum lu luğum uz un  da bir  gereğidir.

Hepimize düşen  onların  canları pahasına kurta ra rak  bizlere em anet 

ettiği vatanımızı Büyük Ö n d e r in  hepimize gösterdiği çağdaş uygarlık  d ü 

zeyinin  üzerine çıkarmaktır. B unun için güçlerimizi b irleştirmemiz, kenet

lenm em iz  ve dayanışm a ru h u  içerisinde çok çalışmamız gerekmektedir.

89 yıl önce bu sıralarda o tu ran  kahram an lar ın  mücadelesini hiç u n u t 

m am aya  ve ortaya koydukları Mîllî uzlaşmayı kendim ize  örnek  almaya ih ti 

yacımız  vardır. Ülkenin ve mil letimizin menfaatleri söz konusu  o lduğunda  

farklı lıklarımızı aşarak, tıpkı Gazi Meclis’i o luş turan  kahram an lar ın  yaptığı 

gibi birlik ruhuyla  hareket edersek  çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağı- 

nnz  engel yoktur.

Millî egemenliğimiz ne kadar  güçlenir,  dem okrasim iz  ne kadar  köklü 

hale gelirse, ülkemiz de o ölçüde gelişecektir. M ille timiz in  hayat kaynağı



olan Meclisimiz, ülkemizin temel so run la rm ı çözme, demokrasiyle taç lan 

mış  C um huriye tim izin  tüm  niteliklerini koruyup  sonsuza kadar yaşatma 

k o nusunda  ku rucu  iradeden  aldığı ilham ve güçle çalışmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 89 yıl önce bu ülkenin kurucusu  olan 

k ah ram an lar ından  aldığı em aneti  büyük bir azim ve kararlıl ıkla korum ayı 

sürdürecek ve aynı heyecan ve so rum lu luk  duygusu iç inde gelecek kuşakla 

ra aktaracaktır. Meclisimizin hayat bulduğu  bu anlamlı gün, cesaret ve k a h 

ramanlıklarla dolu  Millî M ücade len in  Ö nderi  Gazi Mustafa Kemal A tatürk 

ta rafından geleceğimizin teminatı çocuklar ımıza bayram olarak arm ağan 

edilmiştir.

C um huriye tim izin ,  çocuklarımızın  om uzlarında  yükseleceğine olan 

güçlü  inancın ifadesi olan 23 Nisan, bugün  her ülkeden çocukların  sevgi ve 

dostluk  duygularıyla kaynaştığı evrensel bir  bayram haline gelmiştir. İna 

n ıyo rum  ki, çocuklar ımız ,  ülkemizin gelişmesi ve dem okrasim iz in  güç len 

mesi için birlik ve beraberlik  içeris inde çalışarak kendilerine  bırakılan bu 

m uazzam  mirasa layık olacaklar.

Bu duygularla sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle geleceğimizin 

um u t parıltıları çocuklar ımızın .  Aziz M ille timiz in  ve sizlerin 23 Nisan U lu 

sal Egemenlik  ve Ç ocuk  B ayram ın ı en içten dileklerimle kutluyorum . Başta 

Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Millî M ücadelemizin Ö nder i  Aziz Atatürk 

o lm ak  üzere kah ram a n  milletvekil lerimizi şükran  ve m innetle  anıyorum.
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Bizim Çocuklarımız Öykü Ve Şiir Yarışması Ödül Töreni

(27.04.2009)

Sosyal Devlet

Geçen hafta millet olarak büyük  bir  coşku ve "Çocuklarımızın eğitimine yatı-
heyecanla  23 Nisan Ulusal Egemenlik  ve Ç o cu k  rimyapmak, USİinCİa Türkiye'nin
Bayram,n„ı lu-p birlikte kutiad.k. geleceğine yatırm yapmaktır.

Aynı zam anda  Meclisimizin 89. açılış y ıldönü- Türkiye'ninyaŞOdlğlSOrunlUH 
m ü olan 23 Nisan’da düzenlediğ im iz  çeşitli e tk in lik- , , , , , ,
lere katılmak üzere ülkemizin her köşesinden gelen aşarak yarınlarında aydinllk
çocuklarımız,  Meclis salonlarını doldurdu ,  hepimizi yÜzler ÇÖrmeSİnİnyolU, ÇOCUk-
şenlendirdi.  Meclisimizde yaşanan bu güzelliklerin larimiZO en İyi Şekilde eğitim 
a rdM ^an  b u ^  de yi,.e çok a„la ,„ l ,  bir  ödül töreni gedmektedir." 
ıçın bir aradayız. ^ ’

lürk iye  Gönüllü  Eğitimciler Derneği ile Sosyal H izmetler ve Ç ocuk  

Esirgeme K urum u ta ra fından ortaklaşa  düzen lenen  bu törende, sizleri M ec 

lisimizde ağırlamaktan  duyduğum  m e m nuniye ti  ifade e tm ek  istiyorum.

Sizler kimsesiz lerin  kimsesi olan C um huriye tim ize  en değerli e m a n e t 

lersiniz. Sosyal H izmetler ve Ç o cu k  Esirgeme K urum u başta  o lm ak  üzere 

devletimiz tüm  kurum larıy la  sizlere her türlü im kânı su n m ak  için gayret 

göstermektedir. Sosyal devletin bir  gereği olarak, sizleri hayata hazırlamak 

için şefkat elini uzatan devletimizin, en büyük  yardımcısı da  kuşkusuz sivil 

top lum  örgütlerimizdir .

Yaptıkları gönüllü  çalışmalarla toplumsal sorunlar ım ız ın  çözülmesine 

çok önem li katkılarda bulunan  sivil toplum  örgütlerimiz,  dem okrasim iz in  

gelişmesinde vazgeçilmez bir  yere sahiptir. Yardıma m uhtaç  çocuklar ımızın  

eğit im hayatına destek olan Türkiye Gönüllü  Eğitimciler Derneği, yaptığı 

çalışmalarla ö rnek  sivil top lum  örgütler im izden biridir.

Eğitime Yatırım, Geleceğe Yatırım

Ç ocuklar ım ız ın  eğitimine yatırım  yapmak, aslında Türkiye’nin gelece

ğine yatırım yapmaktır. Türkiye’n in  yaşadığı sorunları  aşarak yarın larında 

aydın lık yüzler görm esin in  yolu, çocuklarım ıza en  iyi şekilde eğit im ver

m ekten  geçmektedir .

Çağdaş devletler ve toplum lar ın  yaptığı gibi, insan o n u ru n a  yaraşır  

b ir  hayatı onlara  su n m ak  hepim izin  görevidir.  Hepimiz sizlerin değişimin  

gücü, yarınların  anahtar ı  o lduğunuzun  bilincindeyiz . Çocuklar ım ıza  sevgi 

ve şefkatle sahip ç ıkarak onları hayata hazırlamak hepimizin  o r tak  s o ru m 

luluğudur. Bu konuda  devlet millet el ele vererek o rtak  bir  toplumsal bilinç

le hareket etmeli ve bu çocuklarımızın yüzlerinin hep gülmesi için gayret -------

göstermeliyiz. ^



"Sosyal devletin bir gereği Ç ocuklar ın ı  en iyi şekilde yetiştiren ve onların  p o 

tansiyellerini değerlendirebilen toplumlar, geleceğe de 
OlaraK, sîzleri hayata na- güvenle  bakabilirler.  Sizlerin yeteneklerini ve potansiyel- 

Zirlamak için şefkat elini lerini ortaya çıkaran bu tü r  e tk in likleri takdir le  karşılıyo-

UZatan devletimizin en bü- rum . ç o cu k la r ım ız ın  ka lem inde  hayat bulan ve onların  
... , . , , saf, temiz duygu dünyalarını yansıtan tüm  eserler çok

yukyardımcısı da kuşkusuz değerlidir.  Ç ü nkü  ülkemizin sizlerin hayallerine, düşün- 

SİVİl toplum ÖrgÜtlerİmİzdIr. çelerine ve eserle rine ihtiyacı vardır. Sizler, ülkemizin 

Yaptıkları gönüllü çalış- gelişme yolunda ulaştığı seviyeyi daha  ilerilere taşıyacak,

malarla toplumsal sorun- köprülerisin iz .

larimizm çözülmesine çok dolu yüreklerin iz , parlak zihinleriniz le ,
I I , ,  I aydınlık geleceğimizin mimarlarısınız.  Ülkemizin, Bü-

onemll katkılarda bulunan Mustafa Kemal A tatürk’ün  gösterdiği çağdaş

sivil toplum Örgütlerimiz, uygarlık  hedefini sizlerin hayalleri ve eserleri o lm adan

demokrasimizin gelişme- yakalaması m ü m k ü n  değildir, ü n u tm a y ın  ki, hayatı zor-

Sinde vazaecilmez bir vere mücadele lerle  geçmiş  Büyük ö n d e r ,  kendi sa-
iinae vazgeçilmez Uirytrt; olamadığı imkanları,  hepimize sunan  güçlü  bir  C um -

Sahlptİr. huriyeti k u ra rak  sizlere e m anet etmiştir.

Bağımsızlığımız simgesi Meclisimizin hayat bu lduğu  23 Nisan g ü n ü 

nü, çocuklarımıza bayram  olarak arm ağan  eden  Büyük Ö n d e r ’in hayatı h e 

pimiz  için en güzel örnektir.

Edebiyat; Bir Gelişmişlik Göstergesi

H em  ülkemize hem  de tüm  insanlığa yararlı bireyler o lm anız  için, 

okumaya, düşünm eye  ve yazmaya her zam an ö nem  vermelisiniz . Öykü  ve 

şiir başta  o lm ak üzere edebiyatın tüm  dallan , hayatımız ı zengin leş tirm ek

te, insanlar ın  duygu, düşünce  ve birikimlerini ortaya çıkarmaktadır.  Eğitim 

hayatınız ı en iyi şekilde sü rdü rü rken ,  düşünce  dünyanızı zenginleştiren 

edebiyatla bağınızı hayatın ız  boyunca  kesmeyin .

Ç ü nkü  edebiyat ve sanat a lanm da  gelişmemiş toplumlar, duygu ve 

düşünce  fakir l iğ inden kurtulamazlar.  Edebiyat hayatımızı inşa eden  yazar

larımızın eserlerini okum ak ,  yaşa tm ak  ve onların  düşünceler inden  ilham 

alarak geleceği yakalam ak ve k u rm a k  hepimizin  görevidir.

İnsanların  düşünce  zenginliğin i geliştiren, onlara  yeni ufuklar açan 

edebiyat ve sanata verilen değer top lum lar ın  üs tün  niteliklerinden sayıla

rak, gelişmişlik göstergeleri arasında ifade edilmektedir . İna n ıyorum  ki; siz

lerin  içeris inde ülkemizin geleceğine yön verecek, milletimize öncü  olacak 

çok değerli  şair, yazar ve edebiyatçılar çıkacaktır.

Yaptığı çalışmalarla  geleceğimizi şekil lendiren Meclisimizin, sizlere 

h e r  türlü  desteği verdiğini,  b u n d a n  böyle de vermeye devam  edeceğini bil 

menizi is terim. Aslında hepim izin  hayatı bir  öyküdür.

____  Ö nem li olan bu öyküyü, en güzel hale getirmek, geride herkesin ö rnek

1 8 4  alabileceği izler bırakabilmektir . Sizlerin, sevinç ve m utlu luk  içerisinde şiir



tad ında  bir  hayat sü rm en iz  hepim izin  o rtak  dileğidir. Bu yarışmaya katı lan 

kocam an  yürekli  sevgili çocuklarım ızın  her birini tebrik  ediyorum . Ç o cu k 

la rımızın sevgi dolu yüreklerini ve b irikimlerini yansıtan b irb ir inden  güzel 

eserler, edebiyatın ilham verdiği sınırsız  duygu dünyasında  bizleri gezintiye 

çıkaracaklar.  Bazen, acı gerçeklerle yüzleşip hüzünleneceğiz .

Bazen u m u d a  açılan aralıktan sızan ışıktan gözlerimiz  kamaşacak, yü 

reğimizde engin bir  ferahlık hissedeceğiz. Evlatlarımızın mütevazi a d ım la r 

la başlatt ıkları bu yolcuklarının ilerde ses getiren yapımlara, büyük  eserlere 

dönüşeceğine yürekten inanıyorum . Bizler bu tü r  umutları ,  başarıları ço 

ğa ltm ak zorundayız .

Başta Türkiye Gönüllü  Eğitimciler Derneği ve Sosyal H izm etler ve Ç o 

cuk Esirgeme K urum u  yetkilileri o lm ak  üzere bu etk in liğin  düzen lenm es i 

ne emeği geçenleri  yürekten kutluyorum . Yarışmaya katı lan ve ödül almaya 

hak  kazanan değerli  çocuklarımızı tebrik  ediyor, başarılarının devam ını 

diliyorum.

185



Dünya Kızılhaç - Kızılay Günü /  Ankar

(08 Mayıs 2009)

Kızılay -  Kızılhaç; 'Kara Gün' Dostları

• . Köklü bir  geçmişe sahip olan Kızılay, savaşların, ça-
Insani insan yapan t ışm a lann ,  doğal afetlerin ve yoksulluğun tümüyle  orta-

değetlefİn en yücesi "yar- dan  kald ın lam adığ ı dünyam ızda  kuru lduğu  g ünden  beri

dimlaşma"duygusudur. Bu insanlığa yardım elini uzatmaktadır .  Yaşanan acıların

yan lim llişm ayim ille t, din, f i" '* “ '" '“  ¡«i" «aba halaya,, m an i duygu-
'   ̂ '  larm temsilcisi Kızılay 1 ve Kızılhaç 1, yaptıkları  çahşma-
irl(, cinsiyet, siyasal düşünce lar nedeniyle kutluyorum .

ayrımı yapmaksızın gerçek- însam  insan yapan değerle rin  en yücesi “yardımlaş-

leştirmek, insani duygulann ma” duygusudur.  Bu yardımlaşmayı millet, d in, ırk, cinsi-

doruknoktasıdır. Kızılhaç ve «¡yasal düşünce  ayn ım  yapmaksızın gerçekleştirmek,
„  , . . . .  , , .. .... insani duyguların  d o ru k  noktasıdır . Kızılhaç ve Kızılay
Kızılaygıbıkumluşlar, butun
İnsanlığa hizmet eden kara dostlarıdır . Bildiğiniz gibi 23 Nlsan’da T B M M ’nin açılışı-

gÜn'dostlarıdır." n m  89. y ı ldönüm ünü  çeşitli etkinliklerle büyük coşkuyla  

kutladık.

Millet iradesinin hayat bu lduğu  M eclisimiz in  hangi şartlarla k u ru ld u 

ğ unu  bir  kez daha  özellikle gençlerimize anla tmaya çalıştık. Yokluklar içeri 

s inde var edilen bu  ülkenin bağımsızlık mücadelesi için destansı sayfalarla 

doludur.  Bağımsızlığımızı k a za nm a k  için yediden yetmişe tüm  milletimizin 

seferberliğinde verilen Millî M ücadele s ırasında yaşanan acıları “kara gün 

d os tu” hafifletmeye çalıştı.

Hilali Ahmer Cemiyetinden Kızılay'a

O  zam anki ismi Hilali A h m er  Cemiyeti olan Kızılay’ımız çetin  savaş 

şar t la rında  yaralıları tedavi etti, yiyecek ve giyecek dağıttı . Ülkemizi b a 

ğımsızlığa kavuşturan  zaferlerin kazanılm asında  büyük  pay sahibi oldu. 

Böylesine g u ru r  verici bir  geçmişe sahip olan Kızılay’ımız d ün  o lduğu gibi 

bugün  de tüm  insanlık için çalışmaların ı büyük  bir  gayretle ve özveriyle 

sürdürmektedir.

İsmini Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk’ün verdiği Kızılay’ımız, 

başta deprem , sel ve savaş o lm ak  üzere birçok afette insanlar ın  acılarını d in 

dirm eye, yaraların ı sarmaya çalışan yard ım  elimizdir.  Kızılay, 141 yıldan bu 

yana ülkemizin yanı sıra dünyan ın  her köşesinde dili, dini,  ırkı farklı in san 

lara en çok ihtiyaç duydukları  anda  yardım elini uzatmaktadır.

------- Türk halk ın ın  dünyaya uzattığı şetkat eli olan Kızılay, felaket bölgele-

1 8 6  rinde  insanlara başta  sağlık o lm ak  üzere barınm a,  beslenme eğitim  gibi her



türlü  yard ım da bulunm aktadır.  Kızılay ülke genelindeki 700e yakm şubesi, 

yüz bin lerce üyesi ve gönüllüsü ile ihtiyaç sahip leri için um ut  olmaktadır.

Balkanlardan, O r ta  Asya’ya, O r ta d o ğ u ’dan  Afrika’ya Kafkaslar’a kadar  

her yerde yaralara m erhem  olan Kızılay, hem  ülke içinde hem  de u luslara 

rası a landa üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir.

Dünyan ın  neresinde bir insanlık acısı varsa o n u n  d ind irm ek  için çaba 

gösteren Kızılay’ın hizmetlerini da im a güçlenerek süreceğine inanıyor,  bu 

kutsal görevi yapanlara  şükranlar ımızı sunuyoruz.

Dayanışma ve Yardımlaşmanın Merkezi Kızılay

Hayatımıza an lam  ve değer katan sevgili yav ru 

larımızı Kızılay faaliyetlerinde görm ek  beni inanın 

çok m utlu  etti. Böylesine insanlık  o n u ru n u  yücelten 

gönüllü  yard ım  faaliyetlerinin içeris inde çocuk lar ı 

mızın o lm asından  g u ru r  duydum , gelecek için daha  

da üm itlendim . İşte bizi bu büyük millet yapıyor.

Yaşlısından gencine tüm  milletimiz yardım lar 

için seferber oluyor.

Bu nedenle  her  yaşadığımız felakette yaralar kısa 

zam anda  sarılıyor. Böylesine ulvi bir  işe talip olan 

sevgili yavrularımızı yürekten kutluyor, gözlerinden 

öpüyorum . Sizleri m illetimizin temsil m akam ı, d e 

m okrasim izin  kalbi Yüce Meclisimiz de ağır lam ak 

tan büyük  o n u r  duydu ğ u m u  tekrarlam ak  is tiyorum

Savaşlardan ve afetlerden uzak bir  dünya  özlemiyle  hepinize sevgileri

mi ve en iyi dileklerimi iletiyorum.

“Kızılay ülke genelindeki 700'e 

yakın şubesi, yüz binlerce üyesi 

ve gönüllüsü ile ihtiyaç sahipleri 

için umut olmaktadır Balkanlar

dan, Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan 

Afrika'ya Kafkaslar'a kadar her 

yerde yaralara merhem olan 

Kızılay, hem ülke içinde hem 

de uluslararası alanda üzerine 

düşen görevi başarıyla yerine 

getirmektedir"
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'19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı /  

Samsun

(19 Mayıs 2009)

Parola, "Ya İstiklâl Ya Ölüm"

“İlk adımı bumda atılan bağımsız ve özgür bir  Türkiye için atı lmış  ilk
, - , ,  .................... ad ım ın ın  90. y ıldönüm ündeyiz .  Böylesine özel bir  günde
bagm uM yurm unıın en „ , s c a d d c m i . . „  ı i k  a L „ „ ,

Önemli meyvesi Ankara da atıldığı Sam sunda  sizlerle birlikte o lm aktan  m utlu luk  ve 

açlan İlk Meclis oldu.Devlet heyecan duyuyorum . Hepinizi en iyi dileklerimle selam-

bilekmlmadımhalkınken- ' T ' " “ ''  ’ ’ “ i ™ " " ' ' » “ ’ “ >'‘ ‘ " ’ ' ' 8 “  “
olan inancın adıdır.

dİ iradesiyle seçtiği milletve-
^ , 19 Mayıs, M ille timiz in  kaderini değiştiren, tarihte

hllennın katılımıyla açlan

İlk Meclisimiz, mücadelenin bu  ta rihi gün, devleti,  o rdusu , ekonom isi ve her şeyiyle 

beyni ve harekat merkezi çöktüğü sam lan bir  milletin yeniden dirilişinin  ilk kilo-

hnlinp nPİHi" metre  taşıdır. M ille timiz in  ö n ü n d e  yepyeni ufuklar açan
^  ■ 19 Mayıs, kurtu luş  ateşin in  yakıldığı gündür.  Yine 19

Mayıs, Türkiye’yi bugünlere  taşıyan Yüce Meclisimizin  kuru luşuna ,  Millî 

M ücadele’n in  zafere ulaştırılmasına ve C um huriye tim izin  ilan edilmesine 

g iden yolun başlangıcıdır. 1919 yılının savaş o r tam ın d a  yola çıkan b ağ ım 

sızlık fedailerin in  kurtu luş  yürüyüşü  bu şehirde başlamıştı.

Aziz Atatürk, B and ırm a  Vapuru  ile İs tanbul’dan  yola çıkarken. Millî 

birliği sağlayarak, bağımsızlığa kavuşmayı hedefliyordu. Sam sun’a hareke 

t inden  önce işgal güçlerinin Bandırm a V apuru’nda  silah aram alar ından  

sonra, “Bunlar hürr iyet uğ ru n a  ölmeye karar verenlerin  kuvvetini an la 

yamazlar. Biz A nado lu ’ya ne silah, ne cephane gö türüyoruz. Biz ideali ve 

inancı gö tü rüyoruz” diyerek am acını en güzel şekilde açıklamıştır.  Büyük 

A tatürk’ün  tek düşüncesi ülkesinin kurtu luşu , a rd ından  da  çağdaş bir dev 

letin kurulmasıydı.

Samsun'da Başlayan, Cumhuriyetin Kuruluşu ile Taçlanan 

Yürüyüş

Bu yürüyüş  Sam sun’da  bitmiyor, tam aksine burada  başlıyordu. 

Sam sun’da  yakılan bağımsızlık ve özgürlük  ateşi, Amasya, E rzu rum  ve 

Sivas’ta büyüdü. Gönülleri,  ruhları ,  inançları o r tak  kahram anlar ,  vatanın 

bağımsızlığı için ald ık ları mücadele  kararın ın  ad ım  ad ım  hayata geçirdiler. 

Bu uğurda  gerekirse canlarını feda etmeye hazır o lduklarını tüm  dünyaya 

ilan ettiler.

------  Neredeyse bir  avuç kalmış  askerle, silahsız bir  halkla, fakir  bir  milletle

 ̂ d ü n y a n m  en güçlü o rdu la r ım  yeneceklerdi.  Parolası “Ya istiklal ya ö lüm ”



kahramanlara borçluyuz."

olan uzun  ve çetin  bir  müçadeleyd, bu  S am sundan  "Cumhuriyetim izm bU lOp-
başlayıp Ankaraya,  oradan  da hge kıyılarına kadar  ^  . _
sürecek uzun bir  yoldu. İlk adım ı burada  atılan ba- roklari boğimSIZ bİr Vatan hOİİne
ğımsızlık yü rüy ü şü n ü n  en önemli meyvesi Ankara’da getirmek İÇİn Verİlen mÜCüdeleyl 
açılan ilk Meclis oldu. Devlet bile ku ru lm adan  halkın unutmaym.BIZİer bugÜn
kendi iradesiyle seçtiği milletvekillerinin katılımıyla  . . . .  , ,
açılan İlk Meclisimiz, m ücadelenin  beyni ve harekat OZgur Ve bağimSIZ, ÇağÖaŞ
merkezi haline geldi. değerlere Inonmış güçlü bir

Tüm farklı lıklarına rağm en vatan için kenetle- Ülkedeyoşiyorsok bunU BÜyÜk 
nen vc bir  gün cephede çarpışan, bir  başka gün Mec- Atatürk bOŞta olmok ÜZere OZİZ 
lis kürsüsünde  konuşan  kah ram an  milletvekilleri, 

top sesleri A nkara  yakın larından duyu lduğunda  bile 

çalışmaların ı kesintisiz sürdürdü.

Tutanaklarının hepsinde  bir  acılı günün ,  bağımsızlık  için edilen ye 

m inlerin ,  yakarışların , özgürlük için dökülen  göz yaşlarının izleri vardır.

M emleketin  alın yazısını elinde tu tan  Meclisimiz, bağımsızlık  mücadelesini 

örgütleyerek tarih sahnesinden  silinmek is tenen bir  milletin kendi külleri 

üzerinde yeniden dirilişini sağlamıştır .

Yüce Meclisimiz daha  sonra  büyük bir  çağdaşlaşma hareketi olan 

C um huriye ti  ilan ederek milletimizin özlemini gerçekleştirmişti r.  Şu anda 

Başkanlığı’nı yapm aktan  o n u r  duyduğum  Türkiye Büyük Millet Meclisi, b a 

ğımsızlık için yürüyen direniş  erlerinin eseridir.

Bağımsızlık R uhum uzu  Tazelemeliyiz 90 yıl önce buraya gelen Büyük 

Ö n d e r in  e trafında kenetlenen, mücadeleye destek veren Samsun’un  va tan 

perver  evlatlarıyla ne kadar övünsek azdır. 90. yılı bu yıl daha  farklı, daha  

coşkulu, daha  etkin ku tlam ak  istiyoruz

Amacımız, Meclisimize hayat veren, Milli M ücadelemizin çeşitli aşa 

m alarına  ev sahipliği yapmış  olan illerimizde, Millî egem enlik  coşkusunu 

milletimizle  beraber  yaşamaktır.  Bu toprakların  nasıl vatan yapıldığını.

Meclisimizin  hangi şartlarda açıldığını gençlerimize ve çocuklar ımıza çok 

iyi anlatmalı , milletimizi var eden bağımsızlık  ru h u n u  tazelemeliyiz.

Türkiye İddiası ve Vizyonu Olan Bir Ülkedir

Büyük Ata türk, “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştir

meyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir 

gençliğe b ırakacağım dan dolayı çok m e m n u n  ve m e sudum ” diyerek sizlere 

olan güvenini ve sevgisini göstermiştir.

O, milletimizin tarih yolculuğunda d ö n ü m  noktası olan 19 Mayıs’ı siz

lere bayram olarak arm ağan  etmiş, kurduğu C um huriye t’i sizlere em anet 

etmiştir . O ’nun yolundan  giderek C um huriye tim izin  geleceğe güçlü şekilde 

taşınması için s o rum lu luğunuzun  bilinciyle hareket etmelisiniz. (Cumhuri

yetimiz için, bu  toprakları bağımsız bir  vatan haline ge tirm ek için verilen _____

mücadeleyi asla unutm ayın .  1 8 9



Bizler bugün  özgür ve bağunsız, çağdaş değerlere  inanm ış  güçlü  bir  ü l 

kede yaşıyorsak bu n u  Büyük A tatürk  başta  o lm ak üzere aziz kah ram an lara  

borçluyuz. Çağdaş uygarlık  düzeyine u laşm a yolunda  en büyük  gücüm üz  

sîzlersiniz. Sizler, Büyük Milletimizin en değerli varlığı, u m u d u  ve mutlu 

geleceğinin  güvencelerisiniz . Türkiye’nin  sizlerin heyecanına, büyük h a 

yallerine, büyük  düşüncelerine  ihtiyacı vardır. Türkiye, 23 Nisan 1920’de 

Meclisin açılışı a rd ından  C um huriye t in  ilanıyla birl ikte kendisine  büyük  ve 

iddialı bir  vizyon çizmiştir.

Çağdaş uygarlık  düzeyin in  üzerine  ç ıkm ak .. .  Bu hedefi gerçekleştir

mede  en büyük  güç kaynağımız sîzlersiniz.

Sizlerin cesareti,  çalışkanlığı ve bilgi b irik iminiz  bizi geleceğe taşı

yacaktır.  19 Mayıs A tatürk’ü A nm a, Gençlik  ve Spor Bayram ı’nda  burada  

Sam sun’da  bu lunm ak tan  ve o tarihi g ü n ü n  anılarını yaşam aktan  büyük  g u 

ru r  duyuyorum .

Burada ülkenin  geleceği için kararlar alan ve Meclisimizin  açı lm asın 

dan  Kurtuluş Savaşı’nın kazanılm asına ve C um huriye t in  ilan edilmesine 

kadar  bize çok değerli  eserler bırakan Gazi Mustafa Kemal A ta türk  başta  

o lm ak  üzere değerli a rkadaşlarını ve vatanın  bö lünm ez  bü tü n lü ğ ü  için c a n 

larım  feda eden  tüm  şehit lerimiz rah m e t  ve m innetle  an ıyorum .

O  zor günlerde direniş  kararı aldıkları , tüm  işgal güçlerine m eydan 

okudukları,  halkın iradesini temsil eden  Meclisimizi açtıkları  ve bize çağdaş 

bir  ülke bıraktıkları için hepsin in  aziz hatırala rı ön ü n d e  saygıyla eğiliyo-
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'Millî Egemenlik Konferansı' Konuşması /  

Ordu Üniversitesi

(20 Mayıs 2009)

Yokluklar İçerisinde Var Edilen 

Cumhuriyetimiz

Sevgili Gençler, Aranızda bu lunm ak tan  büyük 

on u r  d u yduğum u  sözlerimin başında belir tm ek istiyo

rum. D ü n  Türkiye’nin  her ta rafında A tatürk’ün  Sam sun’a 

çıkış ının 90. y ı ldönüm ü nedeniyle düzen lenen  törenlere 

katıldık.

“Millî Egemenlik” deyimiyle  ilgili genel değer

lend irm e yapm ak  yerine dü n  kutladığımız 19 Mayıs 

A tatürk’ü A nm a, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesin

de bu mücadeleyle “Millî Egemenlik” kavramı arasında 

bağlara kısaca tem as ederek konuşm am ı yapacağım. 

Millî M ücadelem izin  önderi  ve C um huriye tim izin  k u 

rucusu  Gazi Mustafa  Kemal A tatürk’ün  Samsun’a çıkı

ş ının 90. y ı ldönüm ünü  büyük bir  coşku ve heyecanla  

kutluyoruz.

"Meclisimizin üzerinde 

herhangi bir güç yoktur.

Tek güç vardır; o da milletin 

kendi iradesidir. Bu, de

mokrasiye ve Cumhuriyete 

giden en önemli adımlardan 

biridir Ülkemiz, Millî iradenin 

üstünlüğünü ve demokrasiyi 

temel edinmiş bir Cumhuriyet 

ülküsü üzerinde yükselmiş

tir. Demokrasimizin daha 

da güçlenmesi, gelişmesi 

kuşkusuz Cumhuriyetimizi de 

güçlendirecektir."

Bu dönem de ,  Millî m ücadelem izin  üzerine kurulu  

o lduğu kavram lardan  biri olan ‘Millî Egemenlik’ k o n u 

sunda  düzen lenen  böylesi bir  konferansta  sizlerle bir 

araya gelmekten büyük  m utlu luk  duydu ğ u m u  be lir t 

m ek istiyorum. Bu konferansın  düzen lenm esinde  emeği geçen başta  O rdu  

Üniversitesi’nin değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. H aluk Kefelioğlu o lm ak  

üzere bizi büyük  bir konukseverlikle karşılayan valimize ve belediye başka- 

n ımız ile siz sevgili a rkadaşlarım a teşekkür ed iyorum . Bu vesileyle, 2006 y ı

l ında kuru lan  genç O rdu  Ünivers itesi’nin değerli yöneticilerine, akadem ik  

kadrosuna  ve sevgili öğrencilerine  başarılar diliyorum.

Karadeniz Teknik  Üniversitesi ile 19 Mayıs Ünivers itesi’ne bağlı fakül

telerin bir  araya getirilmesiyle oluşturu lan  O rd u  Üniversitesi’nin, kendisini 

geliştirerek ve h izm et kapasitesini daha  da art ırarak  bölgesinde önemli bir  

eğit im  merkezi haline geleceğine yürekten inanıyorum . Ünivers itelerimizin  

bil imde o lduğu gibi bu tü r  kültürel ve sosyal etkinliklerde de öncü lük  e tm e 

sinin toplu ınuınuza  büyük katkısı olacağı inancındayım.

C um huriye t  Çağdaş Yaşam Sürm e İdealinin  Eseri Üniversiteler ev ren 

sel an lam da  bilgi üreten, sanat ve kü l tü rün  gelişmesine katkı sunan, yetiştir

diği insan gücüyle  de toplumsal gelişmeyi h ız landıran bil im merkezleridir .

Üniversitelerimiz in , gerek ekonom ik, gerekse de eğitim ve toplumsal 

a raştı rm alar yoluyla kurulduklar ı  bölgelere çok önemli katkılar sundukla- 191



"Bizyasama orgam olarak m e m nuniye tle  görüyoruz. O rd u ’daki genç
üniversitemizin de O rd u  ilimizin kü ltü rün ,  sanatm, eği- 

yetkl alanımızı ve sınırımızı t im in  ve e k onom in in  gelişmesine büyük  katkıları olaca- 

ÇOk iyi bilmekteyiz. Yasaya- ğm a yürekten inanıyorum . Ö ğ re n m e n in  ve gelişmenin 

parken de anayasa yapar- azmi, ayd ın lanm anın  ışıltısı ve çağdaşlaşmanın tu tkusu 
, . . .  . . .  , k adar  bizi heyecanlandıran  başka bir duygu b ilmiyorum.
ken de bize Çizilen sınırlar ^ . . , . . . . . . . .

i lham ım  C um huriye t im iz in  çağdaşlaşma ulkusun- 
IÇinde egemenliği millet J en ,  rasyonel düşünceden  ve ayd ın lanm anın  ış ığ ından

adına kullanıyoruz. Yargının ala» üniversitelerimiz, to p lum um uza  bilimin aydınlı-

dayargihma faaliyetiniyii- f ' " f *  >'“! BO«ermektedirler. Böylesi i l™  yuvalar,nd. bi- 
'   ̂ '  lımle aydın lanan gençlerimiz geleceğimizin ve insanlığın

rütürken kendi alanı içinde geleceğini aydınlatacaktır. Yokluklar içeris inde varedilen 

kalması, anayasal denetimi C um huriye tim iz,  milletimizin özgür, güçlü  ve çağdaş bir 
, . . yaşam sü rm e  idealinin eseridir. Millî Mücadelemiz, tari-

0 anlayış içinde yürütmesi, hiçbir dön em in d e  başı eğilmemiş milletimizin, yine

anayasanın yapısına veru- başım eğdirmeyeceğinin tüm  dünyaya ilan edilmesidir. 

huna uygun hareket etmesi Bildiğiniz gibi Birinci D ünya  Savaşı’n m  a rdından,

nprpktininnletır" ülkemiz ve milletimiz çok zor gün ler  yaşamıştır. Yurdu-
^  y » • m uzun  b ü yük  bir  bö lüm ü  işgal edilmiş, milletimiz baş 

sız, hedefsiz  ve dağınık bir  halde kalmıştır. Fakat ta r ih inden  gelen, büyük 

milletlere özgü bir  ru h  ve o ruh  hali da im a korunm uştur .  Biz, millet olarak 

bilinen çağlardan bu yana h içbir  zam an  esaret alt ında, zayıf ve o n u ru  çiğ
nenm iş  bir  millet olarak yaşamadık. Yine yaşayamayız, yaşamayacağız .

Kimilerinin “büyük  bir  devletin m andası  ola lım”, kim iler in in  “ işgal 

kuvvetleri ile anlaşalım”, kim iler in in  “bu kadar  savaş yeter köyüm üze  d ö n e 

lim” korku ve panik lerine karşılık; bir  avuç insan da, 19 Mayıs 1919 önc e 
sinde halkın mayasında olan genetik  özellikleri iyi bildiği için ve milletine 

güvendiği için hepsine kulak  tıkadı ve yola çıktı. Bunu biri ateşleyecekti, 

yakacaktı. O, Mustafa Kemal’di.

Mustafa Kemal; Milletine Güvenen Lider

Bu lidere güç ve kolaylık veren de, on u n  büyük  ideallerini gerçekleştir

mesine güç ve kuvvet veren Türk Milleti idi. M ille timiz in  yetiştirdiği, çağın 

en büyük  liderlerinden M ustafa Kemal A tatürk’ün: “Ben, Sam sun’a çıktığım 

gün e limde m add î  hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük  Türk M illetinin  asa 
le tinden doğan ve ben im  vicdanım ı do ldu ran  yüksek ve m anevî bir  kuvvet 

vardı.  İşte ben  bu  Millî kuvvete, bu  Türk Mille tine güvenerek işe başladım” 

sözünde  an lam ın ı bulan Millî güç, Büyük Ö n d e r in  arkasında kenetlenerek 

bağımsızlık m ücadelem izi başarıya ulaşt ırmıştır.

19 Mayıs 1919, böylesi bir  inançla  başla tı lan özgürlük  mücadelesinin 

ilk ad ım ın ın  atıldığı gündür.  Millî M ücadelem izin  en önem li ayağını Türk i

ye Büyük Millet Meclisi’n in  açılması teşkil eder. Mustafa Kemal A tatürk’ün 

Sam sun’a çıkışıyla bir  an lam da  doğan Millî M ücadelemiz, T B M M ’nin 23 

Nisan I920’de açılmasıyla  ö rgü tlenm e ve idari  yapılanm a sürecin i t a m a m 

lamıştır. Büyük Ö n d e r ’in Sam sun’a çıkışından yaklaşık 1 yıl sonra,  23 Nisan 

1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî mücadelem iz in  o ta rihten 
sonraki merkezi olmuştur. H enüz  devlet k u ru lm adan ,  o n u n  organları te 

şekkül e tm eden ,  en önemlisi düşm an  yurttan  kovulm adan,  Türkiye Büyük



Millet Meclisi çalışmalarına başlayarak mil letimizin kaderine  el koymuştur.

Bu ‘Millî Egemenlik’ ilkesine ve milletimize olan inancın bir  ifadesidir.

Çılgın Türklerin Destanı

Bu, A nadolu’daki kongrelerde de vurgulandığı gibi milletin kaderini 

yine milletin azim ve iradesinin kurtaracağına dair  inancın bir ifadesidir.

Bunlar, Turgut Ö zakm an’m  deyimiyle  Çılgın Türklerdir. Arkasına aldıkları 

büyük  milletimizle  birlikte Millî mücadele  destanını yazmışlardır.  Bizlere 

bağımsız, güçlü ve demokrasiyle taçlanmış bir  C um huriye ti  bırakmışlardır .

Onlarla, onların  bu mirasıyla  ne kadar  övünsek azdır. A nkara  Ulus’taki İlk 

Meclis binası, tu tanak  olarak kullanılan bakkal defterleri; milletvekillerinin 

Kurtuluş Savaşına, mil letimizin geleceğine dair  hararetl i ta rt ışm aların ın  iz

lerini taşımaktadır .

Kurtuluş Savaşımızın üzerine kuru lu  o lduğu ve T B M M ’ye hayat veren 

kavram lardan en önemlisi hiç kuşku yok ki, ‘Millî Egemenlik’ ilkesidir. Ba

ğımsızlık m ücadelem iz bir  an lam da  Millî egem enlik  ilkesi ve parlam enter  

sistem üzerinde yükselmişti r.  K uruluşunda , d ö nem in  zor şar t larında se

ç imler yapılmış, milletvekilleri büyük sık ın tı lar içeris inde Ankara’ya u la 

şabilmişlerdir.

Temel Özlemimiz; Daha Nitelikli Demokrasi...

1876 y ıl ında Meclis-i M ebusan’m açılmasıyla başlayan ve yaklaşık 150 

yıllık bir  geçmişe sahip  olan parlam ento  geleneğimiz, 23 Nisan 1920’de yeni 

Meclisimizin  açılmasıyla  birlikte önemli bir  aşamaya ulaşmıştır. Bu artık  

yeni bir  d ö nem in  işaretidir.

Artık , milletin s ines inden çıkan milletvekillerinden oluşan TB M M , 

millet ad ına  egem enlik yetkisini kullanacak tek yetkili organdır . Meclisi

m izin üzer inde  herhangi bir  güç yoktur. Tek güç vardır; o da milletin kendi 

iradesidir.  Bu, demokrasiye  ve C um huriye te  giden en önem li ad ım lardan  

biridir. Ülkemiz, Millî i radenin  ü s tün lüğünü  ve demokrasiyi temel edinm iş  

bir  C um huriye t  ülküsü  üzer inde  yükselmişti r.  D em okrasim izin  daha  da 

güçlenmesi,  gelişmesi kuşkusuz Cum huriye tim izi  de güçlendirecektir.

Bu anlayış, kurucu  irade tarafından, çağdaş dünya  ile entegre olabil

mem iz in , onun la  rekabet edebi lm em iz in  ve çağdaş uygarlık düzeyine u la 

şabilmem izin gereklerinden biri olarak kabul edilmiştir.  Türkiye bu  hedef  

üzer inde  yürümektedir.  Mil letimiz 86 yıllık C um huriye t  tarih indeki bu  y ü 

rüyüşünü  her geçen gün biraz daha  keskinleştirerek, ad ım  adım  sağlam bir 

demokrasiyi inşa etmektedir .

Z am an  zam an  çeşitli badire ler yaşasak da dem okrasi  biz im temel öz 

lemimiz, geleceğimize ilişkin temel ü lküm üzdür.  Ülkemiz, C u m h u riy e t im i 

zin çağdaşlaşma ve ka lkm m a idealinin bir  neticesi o larak refah düzeyini her 

geçen gün  artırmış,  ekonomisini,  siyaset ve kü l tü rünü  geliştirmiştir.

Türkiye, soğuk savaş dönem le r inde  kanat ülkedir.  En kuzeyde Norveç, 

en doğuda  Türkiye he r  türlü  tehdide karşı kanatlarda yer alan ülkelerdir. .j



Türkiye Odak Ülke Olma Yolunda

Soğuk savaş dön e m in in  he m e n  a rkasm dan  Türkiye, merkez ülke ha- 

hne  gelmiştir. B unun y anm da  kuzey ile güney a rasm da gerçek an lam da bir 

köprüdür.  K öprü ülke o lm a özelliği g ünüm üze  de yansmıış  durum dadır .  

Türkiye’nin  AB üyeliğini takdir  edenler özellikle doğu ile batı arasında g ü 

venil ir  enerji  arterleri  k o n usunda  Türkiye’nin önem in i ve köprü  görevine 

atıf yapmaktadırlar. Türkiye süratle bir  o dak  ülke k o n u m u n a  doğru  ilerle

mektedir.

Türkiye bölgesinde olan he r  şeyden etk ilenmektedir. Gürcistan’daki 

Rusya m üdahales inden ,  E rm enistan  ile Azerbaycan arasındaki gelişmeler

den etkilenmektedir. İran’ın nükleer güç haline gelme iddiasından etk ilen 

mektedir. Irak’taki kaostan etkilenmektedir.  Suriye-I.übnan, Suriye-Filis tin, 

İsrail-Filistin so run la r ından  etkilenmektedir.  Balkanlar’daki gelişmelerden 

de etkilenmektedir. Türkiye bölgedeki gelişmelerde etkilenirken bölgeyi de 

etkilemektedir . Bu nedenle  bölgede Türkiye’n in  dahil  olmayacağı bir plan 

kalıcı olamayacaktır.

Bölgeyle ilgili düşüncesi olanlar, hedefi olanlar, bir  strateji, plan yap

maya kalkanlar şayet bu bölgede Türkiye ile birlikte hareket ederlerse yap 

m ak  is tediklerinin kalıcı olması,  yok g örm ezden  gelirlerse sonuçsuz ka lm a 

sı kaçınılmazdır. 23 Nisan’da T B M M ’de gerçekleştiri len o tu ru m d a  yaptığım 

konuşm ada  şunu  demiştim; “Bu bölge bizden so ru lu r  dem iyo rum  am a bu 

bölgede bizsiz çözüm  olm adığ ın ın  da herkes tarafından bilinmesi gerekir.” 

Bu an lam da  AB ilerleme raporla r ında  ortaya konulan  görüşler,  zam an za 

m an  batı basın ında  yapılan değerlendirmeler,

ABD Başkanı O bam a’n m  ilk resmi devlet ziyaretinin Türkiye’ye yap 

ması bana  göre önem  taşımaktadır. Büyük ta rih inden  aldığı zengin d ü ş ü n 

ce mirasın ı,  geleceğe dair  güçlü  bir vizyona dönüştürebilen  çok önem li ve 

ö nder  bir  ülkedir.  H er geçen gün daha  da gelişen ve zenginleşen yapısıyla 

d inam ik  ve ü retken  bir toplum dur.  Bu toplumsal yapıyı, çağın değerleriyle 

başarılı  bir  şekilde buluşturabilmek, katı lımcı ve özgürlükçü bir d e m o k ra 

siyi iş letebilmek, sevgi, saygı ve hoşgörü  kü l tü rünü  hak im  kılmak başarım ı

zın anahtar ı  olacaktır.

TBMM; Demokrasi ve Milli Egemenliğin Kalbi

TBM M , K urucu Parlam en todur Bu an lam da  dem okrasin in  ve Millî 

egem enliğin kalbi olan T B M M ’n in  önem in i vu rgu lam ak  istiyorum. TBM M  

varlığını mil letimizin özgür iradesine ve dem okrasiye  borçludur.  Millî 

i radenin  ü s tün lüğünü  ve dem okra t ik  bir  anlayışı geliştirmeye çalışmak 

T B M M ’nin varlık  sebebidir. Meclisimiz, gücünü  Millî i radeden ve d e m o k 

rasiden almaktadır. Millet egem enliğ in in  eseri  olan TB M M  Kurtuluş Sa

vaşımızı yönetmiş,  başarıya ulaştırmış . C um huriye tim izi  ku rm u ş  ve büyük 

devrim leri  gerçekleştirmişti r.

D ünyada  p a r lam en tosunun  bağımsızlık  mücadelesini başarıya ulaştır

dığı başka bir  millet yoktur. Meclisimize bu özelliği ve başarısı nedeniyle  

‘G azi’ unvanı verilmiştir . TBM M , Kurtuluş Savaşı’nda  üstlendiği bu tarihi



rolün ve milletimizin temsil m akam ı o lmasın ın  so rum lu luğunu  da im a his 

setm ektedir . İlhamını millî mücadelemizdeki o ruh tan ,  C um huriye tim izin  

çağdaş devrim lerden  ve Millî varlığımızdan almaktadır.

Z am an  zam an “Millî irade” kavramı üzerinde  çok yoğunlaştığ ımız , 

tartıştığım ız bir konuya değ inm ek  istiyorum. Ülkemiz, par lam enter  d e 

mokrasilerde kuvvetler ayrılığı ilkesini benim sem iş,  özüm sem iş  ve bunu  

hayata geçirmeye çalışmıştır.

Çağdaş dem okrasi ler in  vazgeçilmez ü lküsü ve ilkesi yasama, yü rü tm e  

ve yargı erklerinin birbirlerine üs tünlük tanım am ası yahut bir inin diğerine 

karşı kendisini üstün iı issetmemesi esasına dayalıdır. Ç ünkü  anayasam ızda 

kuvvetler ayrılığı ilkesine göre TB M M  de, yargı da, yü rü tm e  organı da m il 

let adına yetki kullanmaktadır.

B urada sorun, kuvvetlerin  diğerinin etki a lanına m üdahale  edip e t 

m em esinden  kaynaklanmaktadır .  O  nedenle  m od e rn  demokrasilerdeki 

kuvvetler ayrılığı, kuvvetlerin  birbirleriyle çatışması değil tam tersi uyum 

içinde çalışması gerektiği temel noktası ve ilkesi üzerinde sürdürülmelidir .

Erkler Ayrılığı ve Uzlaşma Kültürü

Çağdaş dem okrasi lerde kuvvetler ayrılığı ilkesi, erklerin  birbirleriyle  

çatışması değil tam tersine uyum  içerisinde çalışması gerektiği temel n o k 

tası üzerindedir. Kuvvetler diğer kuvvetin yetki alanın ı özümlerse,  kendi 

yetki alanı iç inde kalırsa so run  kalmaz.

Biz yasama organı olarak yetki a lanımız ı ve sınır ımızı çok iyi b ilm ek 

teyiz. Yasa yaparken de anayasa yaparken de bize çizilen sınırlar içinde 

egemenliği millet ad ına  kullanıyoruz. Yargının da yargılama faaliyetini 

yürü tü rken  kendi alanı içinde kalması, anayasal denet im i o anlayış iç inde 

yürütm esi,  anayasanın yapısına ve ruh u n a  uygun hareket etmesi gerektiği 

açıktır.

Hiçbir  organın  yetkisi sınırsız  değildir. Bizim yetkimiz sınırsız değildir  

ama hiç k imsenin  yetkisi sınırsız  değildir. Y ısam anın  yetkisi sınırlıdır, diğer 

kuvvetlerin  yetkisi s ın ırsızdır  anlayışı bizi kaosa gö tü rü r  am a hepimiz b ü 

tün  erkler kendi sın ır  alanlarımızı,  yetki alanların ı sınırlayan çerçeveyi iyi 

bilir ve özüm serse  o zam an ahenkli bir  kuvvetler ayrılığı uygulam asından 

ve he r  an lam da  huzu rdan  söz e tm ek  m üm kündür .

Türkiye zam an zam an birtak ım  tartışmalara  şahit lik yapsa da  en 

azından teorik an lam da bu ilkeleri benim seyen ülkedir. Bunun dış ındaki 

tartışmaları olgunlaşmaya giden yol olarak görüyorum  ve kesinlikle kuv 

vetler kaosu var diye paniğe kapılmıyorum. Ç ünkü  konum u, siyasi eğilimi, 

ideolojisi ne olursa olsun insanımızın temel hedefinde Türkiye’nin huzur, 

güven, m utluluk, daha  çok dem okrasi  o lduğunu  biliyorum.

H edef En Büyük 10. Ekonom i O lm ak  Atatürk “En büyük  eserim” d e 

diği (Cumhuriyet’i gençlere a rm ağan etmiştir . Bu ülkemizin, gençlerimizin 

om uzlarında, sizlerin idealleriyle yükseleceğine dair  inancın açık bir  ifa

desidir. ( îençlerim iz  bizim  gelecek güvencemizdir . (Cumhuriyetimizin 100. 

yılında dünyan ın  gelişmiş 10 büyük ekonomisi arasında o lm ak gibi büyük



bir vizyonu ö nüm üz e  koyduk. Biz dü n y a n m  en büyük  lO’u ncu  ekonomisi 

olabil ir  miyiz? Şu anda  17’nci en büyük  ekonomisiyiz . Ekonom ik  kriz o lm a 

saydı m uh tem elen  2008 yılı sonu itibariyle 15. büyük ekonom i pozisyonuna 

gelecektik.

Avrupa’n ın  6. büyük ekonomisiy iz . Küresel krizin tartışıldığı G 20’ler 

zirvesinin  Türkiye 17’nci büyük  ekonom isi  olarak üyesidir. Bir an lam da d i 

ğer ülkelerle birlikte dünya  ekonom isine  yön veren güce sahibiz. 750 milyar 

dolara  yakın gayrisafi Millî hasılamız var. Fert başına düşen  Millî gelirde 10 

bin dolar eşiğini aşan bir  gücü yakaladık.

Şu a nda  ekonom ik  krizin sık ın tı ların ı yaşıyoruz am a  araştırmalara  b a 

kıldığında bizim M erkez B ankamızın  dünyanm  en güçlü  8. M erkez Bankası 

o lduğunu  görüyoruz.

Ekonom im izdek i d inam izm , dünyaya açılım konusundak i  kararlılı 

ğ ımız  ve genç am a  donan ım lı  gençlerimiz öyle inan ıyorum  ki Türkiye’yi 

kendim ize  hed ef  olarak koyduğum uz  2023’ten daha  evvel, daha  erken var

dıracaktır.  Bu hedef  bizim ekonom ik, siyasi ve kültürel olarak büyük lüğü 

m üz ün  göstergesidir.

Küçük Düşünme Lüksümüz Yok

Biz küçük  düşünemeyiz .  Tarihin hiçbir dön em in d e  küçük  d ü ş ü n m e 

dik. M ustafa Kemal ve arkadaşları küçük  düşü n m ü ş  olsalardı belki şu an 

küçük  bir  A nadolu  coğrafyasına sıkışmış olacaktık.  B u lunduğum uz  bölge

de güçlü d u rm a k  ve ka lm ak zorundayız.  Tarihte  siyasetin, kü l tü rün  ve ek o 

n o m in in  bir merkezi olarak da im a önemli siyasi ve kültürel roller üstlendik. 

D u rm a k  bizim için başarısızlıktır.

Bu enerjiyi sü rd ü rm e k  zorundayız.  O  nedenle  eğitime çok fazla önem  

veriyoruz. Bütçeden en fazla payı eğit ime ayırıyoruz. Devletimizin, eğit im 

ku ru m la rm ın  ve ailelerin büyük  duyarlılığıyla gençlerimiz iyi düzeyde eği

tim  almaktadırlar. Sizlerin yöneteceği,  h izm et sunacağı ülkemizin çok daha  

ileri nokta la rda  olacağına inanc ım  tamdır . Buna b ü tün  kalbimle inanıyo

rum . Sizler de kendinize  inanınız .

Büyük bir  milletin, güçlü  bir  C um huriye t in  evlatları o lduğunuzu  u n u t 

mayınız . Sevginin, saygının, diyalog ve hoşgö rünün ,  ka lk ınm a ve refahın 

hak im  olduğu, demokrasi ,  insan hakları ve özgürlüklerin  tam  anlamıyla ya

şandığı Türkiye sizlerin ellerinde varolacaktır.  D em okrasiden ,  insan hak  ve 

özgürlüklerinden,  evrensel d üşünceden  ayrılmayınız. Küresel dö n e m d e  b ü 

yük düşünm ek ,  evrensel bir  bakış  açısına sahip o lm ak  zorundasınız.  Ancak 

yabancı kültürleri bilin, öğrenin  am a  esiri olmayın . Yozlaşmadan uzlaşmayı 

bilin ve becerin. Gelişmiş  ülkelerdeki akranlarınız la  rekabet ettiğinizi u n u t 

mayınız . Kurtuluş Savaşımızdaki Millî manevi değerle rimiz . C um huriye t i 

mizin temel ilke ve kazan ım lan  sizler için yol göstericidir.  Biz de, Mustafa  

Kemal A tatürk’ün Sam sun’a çıkış ının 90. y ıldönümüyle,  2010 yıl ında idrak 

edeceğimiz T B M M ’nin  90. açılış y ı ldönüm ünü  birleştirerek bir yıla yayılan 

etkinliklerle, bu  dönem i daha  büyük  coşkuyla  kutlayacağız.



90. Yıl Kutlamaları

15 Mayıs C um a günü  T B M M ’de çok anlamlı bir  tö renle başladığ ım ız  

kutlamalarda, Samsun Valiliği ile ortaklaşa ilk ve o rtaöğre tim  öğrencileri 

arasında düzenlediğ imiz  “Kurtu luşun İlk A dımı Samsun” konu lu  k o m p o 

zisyon yarışması ödül törenin i gerçekleştirdik.

17 Mayıs Pazar günü  İstanbul’dan yola çıkarak Aziz A tatürk’ün  izlediği 

yoldan gemiyle  Samsun’a geldik. Samsun’daki coşkuya o rtak  olduk. 90. yıl 

etkinlikleriyle, bu dönem i gençlerimiz in , çocuklarım ızın  daha  iyi a n lam a 

sını, o ru h u  daha  iyi kavramalarını istiyoruz. Bu düşüncelerle , başta b a ğ ım 

sızlık m ücadelemizin  önderi.  C um huriye tim izin  ku rucusu  Gazi Mustafa  

Kemal A tatürk ve silah arkadaşla rı o lm ak üzere tüm  gazi ve şehit lerimizi 

saygı ve rahm etle  anıyor, aziz hatırala rı ön ü n d e  saygıyla eğil iyorum.
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"11. Global Liderlik Forumu- Bahçeşehir Üniversitesi /  

İstanbul

(29 Mayıs 2009)

Siyasetin Odağı İnsandır

_____ Bahçeşehir Üniversitesi Amerii<an A raştırma
Siyaset kavramı Yunomdakı düzcni«cn 11. (;ı„b.,ı ı .L r i ik

politikokelimesiyleÖZdeŞtİÎ. F o r u m u n d a  sizlerle bir arada b u lunm ak tan  büyük

Bunun batı dillerindeki karşılığı, b*'" m em nun iye t  duyuyorum , ü lk e m iz in  en seçkin

vatandaşlık hakkına İlişkin ^n 'versitesinde.i değerli öğre.ıcilerim ,z , ve
alanında başarılı çok sayıda davetliyi buluş turan  bu 

Ş€yİ€i, d€Vİ€tİf deVİGtyopiSini, fo rum da “liderlik” ve “Turk Am erikan  ilişkileri” ko-

siyasal rejimi, cumhuriyeti, nula rm da  ortaya konulacak düşüncelerin  hepimize

egemenlik hakkım ilgilendiren tu tacağm a inanıyorum .

her şeydir. Osmanlı literatüründe Bilimin, teknolojinin ve kültürel hayatm zen-

ise siyaset hükümet, ülke idaresi, öncü lük  eden üniversite lemnizde,
böylesine anlamlı etkinlikler düzenlem esin i  takdirle  

halkm işlerinin düzenlenmesi karşıl ıyorum, ünivers iten iz  bünyesinde bir  Hükü- 

İÇİn hikmeti hükümet İcraatla- met ve Liderlik O ku lu ’nun  bu lunm asın ı  öğrenciler

açısından önem li ve güzel bir  fırsat olarak değerlen 

diriyorum.

Siyaset ve liderlik konusundak i bu fo rum da  sanır ım  yapılması gereken 

ilk şey siyasetin tarifi üzerinde durm aktır .  Türk Dil K urum u Sözlüğü, “Dev

let işlerini düzen lem e ve yü rü tm e  sanatıyla  ilgili özel görüş veya anlayış” 

olarak tanımlıyor siyaseti. Siyaset kavramı Yunanca’daki poli tika kelime

siyle öztieştir. Bunun batı dil lerindeki karşılığı, vatandaşlık hakk ına  ilişkin 

şeyler, devleti,  devlet yapısını, siyasal rejimi, cum huriyeti ,  egem enlik hakk ı 

nı ilg ilendiren her şeydir.

Osm anlı  l i te ra türünde  ise siyaset hüküm et,  ülke idaresi, ha lkm  işleri

nin düzen lenm esi için h ikmeti h ü küm et icraatlarıdır.  Aslında tarih b o y u n 

ca AristoUan Platona Machiavelliden Max W ebere, N izam ülm ülke  kadar 

birçok d ü ş ü n ü r  ve devlet adam ı ta rafından siyaset üzerine çok sayıda tanım 

ve açıklama yapılmıştır.  Siyaset üzerinde herkesin uzlaştığı o r tak  tanımı 

olan bir kavram değil, aksine bakış açılarına, algılama biç imlerine  göre d e 

ğişiklik arz  eden  bir  kelimedir.

Geniş  anlam da,  siyasetin konusu her şeyiyle insan ve onun  faaliyet

leridir. D oğuştan  başlayarak insanın ö lüm üne  kadar  geçen süreç, kişisel, 

toplumsal,  ulusal ve medeniyetler düzeyinde siyasetin alanıdır.  Ciündelik 

siya.sete ilişkin o lum suz  algılamalara rağmen, insani faaliyetlerin en saygı

değer o lan la r ından  biri de siyasettir; çünkü  siyasetin odağı insandır.  Farklı 

lık, katı lımcılık ve tart ışm a siyasi faaliyetin tabia tında vardır.



Top lum lann  ve yönetim  .sistemlerinin geçmişten "Ordu dûflİkurullîiadan
günüm üze  izlediği gelişim süreçleri de siyasetin içeriği, .
kapsamı ve k u ru m la n  k onusunda  sürekli bir  değişimi OÇİanIİKMeCİlSimiZMilli
zorunlu  kılmaktadır. İnsanlık tarihiyle birlikte gelişen MÜCOdelCmİZİkaZOndlktdil
siyaset; binlerce yıl yöneten ve yöneti len arasındaki iliş- SOOiühiZİOdemokrosinin
kilerin düzenlenm esi ile yönetsel gücün elde tutulm ası , , ,
davranışlar ına  yön vermiştir. Top lum lann  gelişim süreç- OİtyapiSmi OİUŞtUrOCûk
lerine paralel olarak siyaset bir  bilim olarak değerlendi- devrİlHİenüfdüidühoyûtü
rilmeye başlam m ş ve üzerinde  akadem ik  çalışmaların geÇİriVİŞtİr. İklnCİdÖnCITl
y „ p , l J , g ,  g c n i ç  b i r  a l . , n  h a l i n e  g e l m i ş t i r .  Cumhmlyetlilan

Siyaset bilimi geçmişte  da r  an lam da devlet ve ikti- ederekÇenÇ ÜlkemIZİn ÖnÜ- 
dar kavramları üzerine araştı rm alar yapmaktayken gü- ■■ ı ı 
nüm üzde ,  siyasal kararların tahlili, sosyal grupların  karar reformlan
ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katı lma, sosyal yapı ve yopiHIŞtir. 
ik tidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konu lan  

da incelemektedir .

Siyasal İktidar, Meşruiyet, Egemenlik Kavramı İlişkisi

Aslında siyaset, bir tara tian farklı fikirlerin, is teklerin, çıkarla rın  karşı

lıklı rekabetin i diğer taraftan o rtak  kurallar e trafında barış iç inde yaşamayı, 

işbirliği, diyalog vc uzlaşma zeminleri o luşturmayı ifade etmektedir.

Yani siyaset, belli bir  top lum da çatışma ha linde olan çıkarların uzlaştı 

rılması faaliyeti olarak da tan ım lanm aktadır.  Bu kapsam da siyaset disiplini 

içerisinde ik tidar kavramı önem li bir yer tutmaktadır.  Bir arada yaşayabil 

m enin  hukuka  dayalı müştereklerini,  ik tidar o y u n u n u n  m utabakata  dayalı 

kuralların ı da biz siyasetle tanımlarız .

Siyasi iktidarı  diğer iktidar unsurla r ından  ayıran en önemli özellik ise 

m eşru  olma gücüdür.  Meşruiyet siyasal ik tidarların  varlık sebebi ve devam 

etmesin in  tek güvencesidir. Çağdaş dem okrasi lerde ik tidarların  meşruiyet 

kaynağı, halkın rızasına dayanmalarıdır.  Yine siyaset disiplini içerisinde 

çok önemli bir  yer tutan “Egemenlik” kavramı,  “en üs tün  iktidar” anlam ına 

gelmektedir.

Egemenlik  kavramını,  siyaset disiplini li tera türüne sokan Bodin’dir. 

lean Bodin  egemenlik  için 'b irçok ailenin o rtak  çıkarlarının,  egem en bir 

güçle yönetilmesi’, 'Ihom as  I lobbes ise; 'bireysel kudretlerin  top lam ım  ege

m enin  kendi iradesine göre ku llanm ak  yetkisi’ olarak tanımlarlar. G ü n ü 

m üzde  ise egem enlik anayasalar aracılığıyla s ın ırlanmakta ,  seçimler aracılı 

ğıyla devredilmekte, parlam entola r aracılığıyla kullanılmaktadır .

Uzun tarihsel gelişim s o nucunda  demokrasi ,  halk ın  yönetime etk in  

katılımı,  h u kukun  üstünlüğü, farklı düşüncelerin  özgürce ifade edilmesi , 

örgütlenmesi ve temsili, çoğulculuk, temel hak ve özgürlüklerin  güvence 

altına alınması gibi ilkeler hayata geçmiştir. Çağdaş dem okrasi lerde m e şru 

iyet kaynağı (inemli değişimlere uğrayarak top lum u oluş turan  tüm  bireyle- TÖÖ” 

rin eşitliği ve özgürlüğü üzerine kurulu  bir anlayış haline gelmiştir. _____



"Gençlerini en iyi şekilde hayata kiyaset Biçimleri, Kurumlan ve Yapılış Tarzı

hazırlayan ve onların potan- D em okrasin in  gelişim süreci ve yaygmiık ka-

Siyellerinideğerlendirebilen zanmasıyla  birlikte siyaset biçimleri , k u ru m la n  ve
yapılış tarzları değişmiştir. Siyasetin top lum  yararm a

toplumlar, hem geleceğe ÇÜVen- yapılabilmesi için insanhğm  ulaştığı en ideal sistem

le bakabilir, hem de İnsanlığa dem okrasi  olarak kabul edilmektedir . Çağdaş de-

llderlikyapabilir. Wrkiye, nüfu- mokrasi, yönetenler in ,  devlet işlerindeki hareketle-
. ,  , r inden  dolayı vatandaşlar tarafından so rum lu  tutul-

sumnyandmfazloulSytısmm . e m s i k i i c r i n  a r a b r , „ d a k i

altında olan ve 20 milyon eğitim rekabet ve işbirliği içerisinde hareket ettikleri  bir  yö- 

çağında öğrencisi bulunan " e t im  sistemidir.

dinamik bir ülkedir Bu rakam Siyasi an lam da,  millet işlerinin yürütü lm esi için

çok sayıda Avrupa ülkesinin gerekli siyasi k u ru m lan  tespit e tm e ve bu ku rum lar ın
işlemesini sağlayan kanunları  yapma yetkilerini hal 

kın elinde bu lu n d u ra n  rejimdir.nüfusundan daha fazladır."

Tarih boyunca  demokrasi; doğ ru d an  demokrasi ,  yarı d o ğ ruda n  d e 

mokrasi,  temsili demokrasi ,  liberal demokrasi ,  sosyal ve ekonom ik  d e m o k 

rasi ve m o d e rn  dem okrasi  gibi çeşitli şekiller a l tm da gelişmeler gös term iş 

tir.

D ünyada  yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye’de siyasetin ve d e m o k 

rasinin gelişmesi, Batılılaşma ve Tanzimat D önem i hareketleri ile başlamış

tır. 1808’de S en ed - i  İttifak ve 1839 tarihli  G ülhane  Hattı H ü m a y u n u ,  1856’da 

İslahat Fermanı,  sitemsiz bir  şekilde bazı hak  ve özgürlüklerden b ahse tm iş 

lerdir. D aha  sonra  ilk yazılı Anayasamız sayılan 1876 tarihli  K anun-u  Esasi 

çıkartılmıştır .

1919’dan sonra  başlayan Milli M ücadele ve onun  a rd ından  yapılan 

1921 ve 1924 tarih li  Teşkilat Esasiye Kanunları “milli egem enlik” esasını 

getirmiştir .  Ü lkemizde dem okrasin in  gelişim sürecinde Başkanlığı’m yap 

m aktan  o n u r  d u y duğum  Yüce Meclisimizin, çok  önem li bir  rolü vardır. 

O rd u  dahi ku ru lm ad a n  açılan ilk Meclisimiz Milli M ücadelemizi kazand ık 

tan sonra  hızla de m okrasin in  alt yapısını oluş turacak devrimleri ard arda 

hayata geçirmiştir.

İkinci d ö n em  TB M M , C um huriye ti  ilan ederek  genç ü lkemizin  ö n ü 

nü hızla açacak reformları yapmıştır . Türkiye, M eclisimiz in  öncü lüğünde  

halkın kendi kend in i  yönetmesi an lam ına  gelen C um huriye ti  demokrasiyle 

taç land ırm a başarıs ın ı göstermiştir.  Biz bugün  86 yıl önce C um huriye t in  

ilanıyla başlayan ve yaklaşık 60 yıldan beri de çok partil i siyasal yaşama 

geçmemizle süren evreyi yaşıyoruz. Bu evrede dem okrasim iz  zam an zam an 

askeri  darbelerle kesintiye uğramıştır.  Yaşanan olum suzluklara  rağm en  b u 

gün  dem okrasim iz i ileri bir  noktaya taşımayı başardık . Ancak ulaştığımız 

noktayı yeterli görm ediğim izi  ifade e tm ek  isterim.
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Siyasetin Hayat Kaynağı; Demokrasi...

Siyaset ve o n u n  hayat bu lduğu  dem okrasi  sorunları  çözm e sanatıdır.

Sorun lar  he r  zam an var olacaktır. Bu p roblem leri tartışarak  ve uzlaşarak 

çözmeliyiz. D em okrasim izin  standard ın ı yükseltip,  daha  özgür, daha  yaşa

nabilir  bir  Türkiye inşa edebi lm em iz  için siyasetimizi he r  yönüyle  geliştir

meye ihtiyacımız var. Geçm işten  beri  siyaset alanın ın  sorun lar ı  olarak g ü n 

dem e  gelen başta  yeni bir  anayasa o lm ak  üzere siyasi partiler kanunu ,  seçim 

kanunu ,  siyasetin f inansm anı kanunu ,  siyasi etik  kan u n u  gibi çok önemli 

düzenlemeleri katı lımcı bir  anlayışla hayata geçirm em iz  gerekmektedir.

Dem okrasim izin  kökleşmesi bak ım ından  büyük  ö nem  taşıyan bu k o 

nularda Meclis Başkanı olarak yasama yılı başm da  uzlaşma komisyonları 

k u rm a  girişimim oldu. A ncak  sadece İç Tüzük Uzlaşma Komisyonu k u ru l 

ması dışında is tediğ imiz sonucu  m aalesef alamadık. Şimdi anayasa değişik

likleri konusu yine siyasetin g ü nde m inde  yer almaktadır .

B ugüne kadar çok önem li anayasa değişikliklerini ve yasal düzen lem e 

leri yapan Meclisimizin b u n d a n  sonrada  katı lımcı ve uzlaşmacı bir  anlayışla 

önem li ad ım lar  atacağına inanıyorum . Böylece siyasetin ö n ü n ü  açarak d e 

m okras im iz in  daha  da  güç kazanm asına  ka tkıda bulunabilir iz .

Ülkenin ve Siyasetin Gençlerden Beklentileri

Hepimizin o rtak  amacı,  büyük potansiyellere sahip olan Türkiye’n in  

gelişmesi, ka lkınması ve lider bir  ülke k o n u m u n a  ulaşmasıdır. N itekim üs 

tün  yeteneği ve dehasıyla  yaşadığı çağın en büyük  l iderlerinden birisi olan 

Büyük Ö n d e r  Mustafa Kemal A tatürk  de bizlere çağdaş uygarlıklar düzeyi

ne ulaşm a hedefini göstermiştir.

Ü lkemizin bu hedefi yakalamasını sağlayacak en büyük  güç, a lan lar ın 

da  en iyi şekilde yetişmiş, lider potansiyeli  taşıyan gençlerimizdir. G ençle 

rini en iyi şekilde hayata hazırlayan ve onların  potansiyellerin i değer lendi

rebilen toplumlar, hem  geleceğe güvenle  bakabilir,  he m  de insanlığa liderlik 

yapabilir.

Türkiye, nü fu su n u n  yarıdan  fazlası 28 yaşının a ltında olan ve 20 m il 

yon eğitim çağında öğrencisi bu lunan  d in am ik  bir  ülkedir.  Bu rakam  çok 

sayıda Avrupa ülkesinin nü fusu n d an  daha  fazladır. Bize düşen  çocuklar ı 

mızı ve gençlerimizi,  dün y a n m  neresinde olursa olsun kendi akranlarıyla 

bilgide rekabet edebilecek şekilde yetiştirmektir. Gençlerimizi iyi yetişti 

rebilir ve d inam ik  güçlerinden yararlanabilirsek ülkemiz, dünya  siyasetini 

yönlendiren  lider bir  konum a, saygın bir  yere rahatlık la  ulaşacaktır.

Liderler, top lum a  yön veren, yol gösteren, vizyon ortaya koyan, öncü 

olan, ümits iz lik o r tam ında  bile ümit yaratabilen ve iz b ırakan insanlardır.

Sizler de kendi a lanlar ınızda geleceğin liderleri olacaksınız.

Kendinizi çağın koşullarına uygun şekilde yetiştirdiğiniz takdirde 

kimsesiz lerin kimsesi olan C um huriye tin  sizleri geleceğin liderliğine taşı- 2 q i



yacağına hiç !<uşlcunuz ohnasın.  Hepim iz  sizlerin değişimin gücü, yarmla- 

rm  anahtar ı  o lduğunuzun  bilincindeyiz.

Ülkemizin yarın ları sizlerin elindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

olarak, gençlerimizin en güzel şekilde yetişerek, başta  siyaset o lm ak  üzere 

tüm  karar m ekan izm alar ında  etkin bir şekilde yer alması için çaba göste

riyoruz. Gençlerimizin,  to p lu m u m u zu n  so run la r ına  duyarlı,  ülkemizin 

kaderini belirleyen siyasete g irm e k o nusunda  daha  istekli olması gerektiği 

kanaatindeyim . Ç ü nkü  gençlerimizin katılımının hayatımıza d inam izm  ve 

güç katarak bizlere yeni ufuklar açacağına ve ülkemizi hepim izin  ortak  he 

defi olan liderliğe taşıyacağına inanıyorum.

Sizlerin bilgi ve becerilerin i geliştirebilecekleri, liderlik vasıilarmı o r 

taya koyabilecekleri  dem okra tik  ve özgür ortam lara  ihtiyacımız var. Bahçe- 

şehir  Üniversitesi gibi ünivers itelerimiz, hem gençlerimizin potansiyellerini 

ortaya ç ıkaran hem  de so run lar ına  çözüm  bulabilecekleri  dem okra t ik  p la t

formlara  en güzel örnektir. Bu nedenle  böylesine anlamlı bir forum  d ü z en 

leyen Bahçeşehir  Üniversitesi’n in  değerli yetkil ilerine teşekkür ediyorum.

Türkiye - ABD İlişkileri

11. Global Liderlik Lorum u’nu n  ana tem alar ından  birisinin “Türkiye- 

ABD ilişkileri” olarak seçilmesin i de çok anlamlı b u lduğum u  ifade e tmek 

isterim. Bugün Amerika, insanoğ lunun  devam  eden serüven inde  en büyük 

rolü oynayan ülke konum undad ır .

İnsanlık tarih i Am erika’nın  bilimde, sanayide, siyasette, tıpta ve kü ltü 

rel a landa yaptığı a tılım lardan etkilenmektedir.  Bazı siyasi tarihçiler, iç in

de b u lu n d u ğ u m u z  yüzyılı “A m erikan  yüzyılı” olarak tanımlamaktadırlar.  

Gerçekten de ABD bu yüzyılda küresel bir güç haline gelmiştir.  Yine 20. 

yüzyıl aynı zam anda  Gazi Mustafa  Kemal A tatürk’ün önderliğ inde kurulan  

çağdaş, dem okra tik  laik Türkiye C um huriye t i ’nin tarih sahnesine çıkışına 

da tanıklık etti. Türkiye, cum huriye t  sayesinde dem okrasin in ,  laikliğin ve 

İslam’ın birbirleriyle  bağdaşabil irliğini tüm  dünyaya gösterdi.

Bu yüzyılda böylesine köklü  bir  toplumsal d ö n ü ş ü m ü  gerçekleştirebil 

miş  başka bir  ülke m evcut değildir. Bugün 180 yıldan fazla geçmişi bu lunan  

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, “strate jik ortaklık” niteliğini kazanmış 

bulunm aktadır .  Bu ilişkilerin ABD’de yaşanan başkanlık değişimi ile yeni 

bir  boyut kazanacağına ve daha  da derinleşeceğine inanıyorum.

ABD’nin  yeni Başkanı Barack O b am a ’n m  ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye 

yapmasını ve tüm  dünyaya T B M M ’den seslenmesini bu  açıdan önem li b u 

luyorum . Sayın O bam a’n m  Nisan ayında gerçekleştirdiği bu tarihi ziyaret, 

Türkiye’nin  bölgesinde lider ve önemli bir  ülke o lduğunu  göstermektedir.

'Lürkiye, şanlı ta r ih inden  aldığı zengin düşünce  mirasın ı,  geleceğe dair 

güçlü bir vizyona dönüştürebilen  çok önemli ve ö nder  bir  ülkedir. H er ge-

____  çen gün daha  da gelişen ve zenginleşen yapısıyla d inam ik  ve üretken  bir

2 0 2  toplum dur.  Bu toplumsal yapıyı, çağın değerleriyle  başarılı  bir  şekilde bu-



luşturabilmek, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasiyi işletebilmek, sevgi, 

saygı ve hoşgörü  kü l tü rünü  hak im  kılm ak başarım ızın  anahtar ı  d u r u m u n 

dadır.  Böylece Türkiye’yi lider ülke yapm am ız kaçınılmaz olacaktır. Burada 

yeri gelmişken, ülkemizin çağdaş uygarlık yolundaki ideallerine üniversi

telerin desteği ile ulaşacağına olan inancımı bir kez daha  ifade e tm ek  isti

yorum . Mille timizin yetiştirdiği en büyük lider olan Gazi Mustafa Kemal 

A tatürk’ün  kurarak  sizlere em anet ettiği genç Türkiye C um huriye t i ’ne onun  

gösterdiği ilkeler ışığında sahip çıkacağınıza inancım ız  tamdır.
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Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile 

Mücadele Günü ve Meclis Araştırması Komisyonu 

Kitapçığı Tanıtım Paneli

25 Haziran 2009

"Sahip olduğumuz genç Dünya Uyuşt u rucu  Kullanmıı ve Kaçakçılığı ile

ve dinamik nüfusumuzla M ücadele G ü n ü  vc Meclis Araştırması Komisyonu Ki-

gelişme yolunda ilerleyen “ P“'''»;, gelmekten ve boylesı bir etkinliğe ev sahipliği yapmak-
bir toplumuz. Köyden kente tan büyük  m u tlu luk  d u yduğum u be lirtm ek istiyorum.

göçle birlikte toplumsal Bu an lam h etk in liğin  Meclisimizde yapılmasının da çok

uyum ve mesleki eğitim gibi önemli o lduğunu  ifade e tm ek  istiyorum. Hepinize mil-
, , , ,  letimizin  en yüce temsil m akam ı olan Meclisimize ‘Hoş

sonınlan can aha şeklide 

hissediyoruz. Nüfusumuzun „ ,  - r «
...........  , Uyuşturucu... Çağın En Önemli Sorunu

önemli bir bolumunu oluş-
.V Yoğun bir  çalışma d ö n em in in  a rd ından  önem li bir

turan gençlerimize İŞ, aş, 'Uyus,urucu Baş,a olmak Ozerc Mad-
sağlikhbir gelecek ve yaşam ¿ e  Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorun lar ın ın  Araştırılarak 

koşullarını hep birlikte Alm m ası G ereken ö n le m le r in  Belirlenmesi Amacıyla

Üretmek zorundayız " Kurulan Meclis Araştırması K om isy o n u n u n  tüm  üyele
rini ve komisyon çalışanların ı kutluyorum . Komisyonda 

yaptıkları  kapsamlı çalışmaları  ilgililerin ve k a m uoyunun  daha  rahat yarar

lanabilecekleri  bir  kitap haline getiren ve böylesi kapsamlı bir  panelin d ü 

zenlemesine öncü lük  eden başta  Komisyon Başkanı Sayın Necdet Ünüvar 

o lm ak  üzere tü m  emeği geçenlere teşekkür ed iyorum . Böylesi önemli çalış

malarla, çağm en büyük  so run la r ından  olan uyuş tu rucu  m adde  kullanımı 

k onusunda  bilgi ve bilinç düzeyin in  artacağına ve farkmdalık  yaratı lacağına 

inan ıyorum , ö r ta y a  konu lan  görüş  ve önerilerle  belki bir  an lam da  yol h a 

ritası çıkarıp, meseleyi daha  iyi an lamaya ve daha  d oğ ru  çözüm  yön tem le 

ri geliştirmeye çalışacağız. Hepiniz in bildiği gibi uyuş tu rucu  kullanımı ve 

m adde  bağımlılığı gelişmiş ve gelişmekte olan toplumları tehdit eden en 

büyük  risk faktörlerindendir.  Uyuştu rucu  birçok suça zem in hazırlaması 

nedeniyle sosyal dokuyu  bozm akta,  kişisel gelişim ve başarıyı o lum suz  yö n 

de etkilemekte , toplumsal ka lk ınm a ve istikrara  büyük darbe vurmaktadır .  

Gerek  top lum un  her kesimini etkilemesi, gerekse de bir top lum dan  diğe

rine sın ır  tan ım az  yaygınlığı nedeniyle, uyuş tu rucu  m adde  kullanımı çok 

yönlü boyutlarıy la önem li toplumsal travm alardan, sorunlardandır.  BM 

verileri uyuş tu rucu  m adde  kullanım ının  her yıl yüzde 8 o ran ında  art t ığ ı 

nı göstermektedir.  Yine dünyada  macide kullanımı nedeniyle yılda 200 bin 

kiş inin hayatını kaybettiği tahm in  edilmektedir . Uyuştu rucu  ticaretindeki

-------  para  hacm in in  300 milyar dolardan  fazla o lduğu ifade edilmektedir . Bu ra-

kam ın  birçok ülke ekonom is inden  fazla o lduğu gözlerden kaçmamalıdır.



Yaşanan ailevi ve toplumsal travm alardan en fazla etk ilenen kesim olan ço 

cuklar ve gençler bir  kaçış o larak uyuş tu rucu  m addeler in  aldatıcı dünyasına 

sığ ınmaktadır .

Madde Bağ,mİ,hğ, Hızla A rt„o r  uyuştmcmun Doğudan

Özellikle y.ıı»rJa madde baBn,,ı.ı,ğ,„m gatıyage(irilmeHı>demaalesef
hızla artt ığını,  ilkokul düzeyindeki yavrularda bile /  î

görülm eye başlandığına üzülerek  tanık  oluyoruz. trOnSİt ÜlkCİerdSil bİiİ duiumun-

Ülkemizde yapılan a raş tı rm ada  lise öğrencileri-  dodir. Mûdde koçûkçillğlpormok
nm % 19.2İ1„1„ sigara ve alkol % 5 .7Ü n i„  s,gara mftan ekonomisiyle t e m  K
ve uyuşturucu, % 5.6 sının alkol ve uyuş tu rucu  ve
% 4.9’u n u n  sigara, alkol ve uyuş tu rucu  m a d d e n in  diŞIyapılanmalara hayOt
üçünü birden ku llanm akta  o lduğu ifade edilmek- VCrmcktedİr. MİlletimİZ ÇCÇmlŞtCn 
tedir. Bu tablo biz im için tehlike çanlar ın ın  çal- bcrİbÜyÜk aCIlaryaşatan bÖlÜCÜ
dığ ın ın  işaretidir. 'I'ehlike kapımıza kadar gelmiş ......................  , .. ... ^
d ^ „ e k .ir  A rt,k  böyles.ne yayg.nlasnraya ba,lam,ş temOrgVtUnmenbUyllkfinanS 
Ciddi ve kapsamlı bir sorun karşısında hiçbir ku- k a y n a ğ im n  UyUŞtUrUCU OlduğU  

rum ya da kimse duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. bİlInCİndcdİr."
Ç ocuklar ım ızı ve geleceğimizi hep birlikte k o ru 

m a k  zorundayız.  Ç ocuklar ım ızla  daha  fazla ilgilenerek, onlarla  paylaşarak, 

iletişim kurmaya, so run lar ın ı  dinleyip problem lerin i  aşm alarına  yardımcı 

olmaya çalışarak onları zararlı a lışkanlardan uzak tutabiliriz. Sahip o ldu 

ğum uz  genç ve d inam ik  nüfusum uzla  gelişme yo lunda  ilerleyen bir top lu 

muz. Köyden kente göçle birlikte toplumsal uyum  ve mesleki eğit im gibi 

sorunları  can alıcı şekilde hissediyoruz. N ü fusum uz un  önemli bir  b ö lü m ü 

nü oluşturan  gençlerimize iş, aş, sağlıklı bir  gelecek ve yaşam koşulların ı 

hep birlikte ü re tm ek  zorundayız.  O nların  sağlıklı ve verimli bir  çocukluk 

ve gençlik  dönem i geçirmeleri için gayret göstermeli , üretime, spora  ve sa

natsal alanlara yönlendirmeliyiz. Eğitim süreçlerini daha  başarılı  ve verimli  

geçirmelerine, kendilerini geliştirmelerine im kan  sağlamalıyız.

Sorumluluk Bilinciyle Hareket Etmeliyiz

Aileden başlayarak devlet, eğit im  k u ru m la n  ve sivil top lum  örgütleri 

olarak daha  fazla so rum lu luk  bilinciyle yavrularımıza sağlıklı ve başarıl ı bir  

gelecek hazırlamalıyız. Böylesine hayati so run lara  sadece yasal d ü zen lem e 

lerle ya da  polisiye önlemlerle çözüm  bu lm ak  m ü m k ü n  değildir. M adde  b a 

ğımlılığıyla, kaybolan hayatlarla  birl ikte ümitler, hayaller, ailelerin ve toplu 

m un  geleceği de beraber  kaybolmaktadır.  Sağlığın kaybedilmesi çok kolay, 

fakat kazanılması çok zor hayati bir  konu o lduğunu  biliyoruz. O  yüzden 

önlem i önceden  almak, so ru n u n  oluştuğu zem ini kuru tm aya  çalışmak en 

doğru  yol ve yöntemdir.  Bilgi ve b ilinçlendirm e çabaları, kişilerarası diya- 

loğu ve sosyal beceri leri a rt ırm a, uyuş tu rucu  karşıtı  değerleri  güçlendirm e 

ko ruyucu  çalışmaların başm da  gelmektedir.

Türkiye Transit Ülkelerden Biri

Türkiye, u y uş tu rucunun  D oğudan  Batıya geçirilmesinde maalesef -------

transit ülkelerden biri d u rum unda d ır .  M adde  kaçakçılığı pa rm a k  ısırtan 2 0 5



ekonomisiyle te röre ve kanun dışı yapılanmalara  hayat vermektedir . Mille 

timiz geçm işten beri  büyük  acılar yaşatan bölücü terör ö rgü tünün  en büyük 

finans kaynağının uyuş tu rucu  o lduğu bilincindedir. Küresel hale gelen böy 

lesi suç organizasyonlarıy la uluslararası e tk in  bir  mücadele biçimi gerekli 

dir. Güvenlik güçlerimiz , uyuş tu rucu  kaçakçılığı ve benzer suçlarla etkin bir 

mücadeleyi sü rdü rm ek te  ve başarıl ı sonuçlar almaktadır . Ancak, so runun  

yaygınlığı ve çok yönlü olması nedeniyle sadece güvenlik  tedbirleriyle  so 

nuç a lm anın  m ü m k ü n  olmadığı ortadadır.  Ülkemiz küresel ve bölgesel her 

konuda  o lduğu gibi bu konuda  da barış, is tikrar ve h uzu r  için uluslararası 

işbirliğini desteklemekte , ortak  çalışmalar yürütm ektedir .  Türkiye Büyük 

Millet Meclisi de yasama ve denet im  faaliyetlerinin yanında, sosyal problem 

alanlar ında da politika ve çözüm  önerileri geliştiri lmesine katkı sağlamaya 

çalışmaktadır. Sosyal sorun lar ın  çö züm üne  he r  zam an destek vermekte , 

yasa yapım sürecini tüm  tarafların katkı ve katılımlar ına imkan veren bir 

anlayışla yürütm ektedir .  Bildiğiniz gibi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet ErdöTün de büyük çabalarıyla kapalı m e 

kanlarda sigara iç ilmesini yasaklayan yasa çıktı ve bu düzenlemeyle  önemli 

ilerlemeler kaydedildi.

Sigara Yasağı Tarihi Bir Karardı

Sigara k o n usunda  ald ığ ımız  bu mesafe bizim  için m utlu luk  verici

dir. Toplum olarak sağlığımızın korunm as ı k o nusunda  atılan çok önemli 

ve çağdaş bir  adımdır . Meclisimizin milletimize en güzel arm ağan ı olan 

ve gelecek nesillerin  sağlıklı bir  şekilde yetişebilmesi için çok hayati önem  

taşıyan yasanın top lu m u m u zd a  büyük  ölçüde kabul görmesi ve sigara ku l

lan ım  o ran ında  düşüşe sebep olması sevindiricidir . Bu yasağın Meclisimiz

de milletvekili a rkadaşlarımız ta ra fından yüzde 100 uygu lanm asından  da 

büyük m utlu luk  duymaktayız. Artık  yasada belirti len, vatandaşlarımızın 

yoğun olarak b u lunduğu  ve kullandığı yerlerde sigaranın yarattığı o lum suz  

şartların  yerini dum ansız ,  daha  sağlıklı o r tam la r  almaya başlamıştır . Sigara 

yasağı kapsam ın ın  19 Tem ınuz’dan  it ibaren genişlemesi nedeniyle bu k o n u 

da herkesin, tüm  idarecilerin  daha  duyarlı davranacağına da inanıyorum, 

ü y u ş tu ru c u  başta  o lm ak  üzere m adde  bağımlılığı ve kaçakçılığıyla m ü ca 

dele k o nusunda  kuru lan  A raşt ırm a K om isyonum uz da Meclisimizin bu tü r  

sosyal konulardaki duyarlılığının en çarpıcı çalışmalarından biridir. Çeşitli 

part i lerden değerli milletvekil lerimizin  benzer  konularda  verdiği yedi ayrı 

a raştı rm a önergesi birleştiri lerek kuru lan  kom isyonum uz,  gerçekten böyle

sine önem li bir  konuda  4 ay süren kapsamlı bir çalışma yapmıştır . Konuyla 

ilgili akademisyenlerle,  ilgili k u ru m  ve kuruluşlarla , sivil toplum  örgütle 

riyle görüşm eler  yaparak  çok ciddi tespit ve önerilerin  yer aldığı bir  rapor 

hazırlamıştır.  Başkanlığımıza sunulan  rapor  Meclis Genel K uru lum uzda  

da görüşüldü ve a rd ından  tüm  ilgili kuruluşlara,  sivil toplum  örgütlerine, 

ünivers itelere  gönderildi. Ancak değerli komisyon üyesi arkadaşlarımız  

taraf ından  büyük em ek  verilerek hazırlanan ve uyuşturucuyla  mücadele-

-------  de yol gösterici olabilecek bu çal ışm anın  önemli bö lüm lerin in  kitap olarak

2 0 6  basılmasının daha  uygun olacağı düşünüldü.  Böylece kom isyonum uzun



çalışmaların ın tüm  ilgililerin ve kam uoyunun  daha  rahat faydalanabi

leceği bir  eser haline getiri lmesi sağlandı. Komisyonun bu kitapta  ortaya 

koyduğu görüş ve önerilerin  hepimize uyuşturucuyla  m ücadelede ışık t u 

tacağına inanıyorum . Ayrıca bugün  öğleden sonra  başlayacak ve iki gün 

sürecek uyuşturucuyla  m ücadelenin  tüm  yönleriyle tartışılacağı panelimiz 

de Meclisimizin bu konuya verdiği önem i ortaya koymaktadır. A lanlarında 

uzm an  yerli ve yabancı çok değerli  akademisyen, bilim adam ı ve davetlileri 

buluşturan panele ev sahipliği yapm aktan  da büyük m utlu luk  duyuyorum . 

Biz TBM M  olarak bu konuda  üzerimize düşün  her şeyi yapmaya hazır o l 

duğum uzu  bir kez daha  ifade e tm ek  isterim. Kitapçığın hazır lanm asında  ve 

panelin  düzen lenm esinde  emeği geçen. Komisyon aşam asında  ve sonras ın 

da önemli gayretler gösteren Komisyon Başkanı Sayın Necdet Ü nüvar başta 

o lm ak üzere tüm  komisyon üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. G erçek 

leştirilecek panelin  başarıl ı geçmesini diliyorum. Ortaya konulan  değerli 

görüşlerin  bizi aydınlatacağına inanıyorum.

207



208





S S T


