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YENÝ YÜZYILDA
YENÝ HEDEFLER
(Yeni Yýl Mesajý)

Türkiye ve Dünya

Sevgili Vatandaþlarým,
Bütün insanlýk olarak, sadece yeni bir yýla deðil,
yeni bir yüzyýla ve yeni bir bin yýla adým atacaðýmýz
tarihî bir dönüm noktasýnda bulunuyoruz.
Bu takvim deðiþikliðinin 1 Ocak 2000’de mi, yoksa 1 Ocak 2001 tarihinde mi gerçekleþeceði þeklindeki bir tartýþmanýn varlýðý, bu sonucu pek etkilememiþtir.
Ne olursa olsun, insanoðlu, son yýllarda ortaya
çýkan baþdöndürücü deðiþme ve geliþmeleri sembolik
olarak da karþýlayan bir takvim deðiþikliðine þahit olmaktadýr. 2000 yýlý, bir taraftan bin yýlýn sonunu, diðer
taraftan yeni bir bin yýlýn baþlangýcýný ifade etmektedir.
Bizler, bu tarihî geçiþ an’ýna þahitlik eden nesiller olarak önümüzdeki yýllara, yüzyýla büyük beklenti
ve umutlarla adým atýyoruz.
Yeni yüzyýl, bütün insanlýk için sorunlarla dolu
olan sancýlý bir yüzyýlýn mirasçýsýdýr. Ayný zamanda,
teknolojik ve ekonomik geliþmelerin her geçen yýl yeni bir boyut ve hýz kazandýðý küresel bir dinamizmin
de devamýdýr. Böyle bir sürecin insanlýðýn yararýna
sonuç vermesi, hiç þüphesiz mevcut birikim ve tecrü9
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belerden nasýl yararlanýlacaðýna, dolayýsýyla küresel
sorunlarýn nasýl çözümleneceðine baðlýdýr.

bir Türkiye, bizler açýsýndan ideallerin en önemli ve
öncelikli olanýdýr.

Bizim en büyük dileðimiz, küreselleþme sürecinin bütün yeryüzünü kuþatmaya baþladýðý bir süreçte,
daha adil, daha sömürüsüz ve daha kavgasýz bir dünya; daha mutlu, daha huzurlu bir insanlýk ailesidir.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yýlýný kutlayacaðýmýz
2023 yýlý ise, Türkiye’nin ulaþmasý gereken stratejik
hedeflerden biri olan "Lider Ülke" ideali olarak önem
taþýmaktadýr. Bunun için, Türkiye’nin sahip olduðu bütün sosyal, ekonomik ve siyasî dinamiklerin bu hedefe kilitlenmesi, topyekûn kalkýnma ve yeniden yapýlanma sürecinin daha fazla zaman kaybedilmeden
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böyle bir vizyon ve
misyonun ertelenmesi ya da küçümsenmesi, ülkemiz
açýsýndan, þüphesiz yeni çaðýn daha baþtan kaybedilmesi anlamýna gelecektir.

Ülke ve millet olarak da yaþadýðýmýz birçok sýkýntý ve soruna raðmen kendimize ve yarýnlarýmýza
umutla ve güvenle bakabilmeliyiz. Yeni bir yüzyýla girerken bizleri umutlu olmaya iten birçok sebep de vardýr. Tarihî birikim ve tecrübelerimizin yanýnda, umut
ve beklentilerimizi arttýran diðer bir faktör de bugünkü
sorunlarý aþacak güç ve potansiyelin milletimizde bulunduðuna dair inancýmýzdýr.
Geride býraktýðýmýz yüzyýlýn baþýnda, bu coðrafyada emperyalizm karþýsýnda ayakta kalabilen, millî
kurtuluþ mücadelesi ile yeniden dirilebilen bir Türkiye,
yeni çaðýn baþýnda tarihî ve kültürel dinamiklerini yeniden üretecek siyasî, sosyal ve ekonomik dönüþümleri de baþaracak güçtedir.
Önümüzdeki beþ yýllýk dönem içinde, yolsuzluk
ve yoksulluk ayýbýndan kurtulmuþ, sosyoekonomik
kalkýnmasýný büyük ölçüde tamamlamýþ, demokratik
hukuk devletini mükemmelleþtirmiþ, saygýn ve güçlü
10

Yüce Allah bizlere ömür verdiði ve yardýmlarýný
esirgemediði; aziz milletimiz de desteklerini eksik etmediði sürece bu millî ve evrensel hedeflere doðru
koþmak en temel vazifemiz olacaktýr. Bu, ayný
zamanda, atalarýmýza karþý manevî borcumuzu, gelecek kuþaklara karþý da tarihî ve insanî yükümlülüðümüzü ifade etmektedir.
Bu duygu ve dileklerle, bütün milletimizin ve insanlýðýn yeni yýllarýný en iyi temennilerle tebrik ediyor,
2000 yýlýnýn ve 2000’li yýllarýn Türk milletine, Türk-Ýslâm âlemine ve bütün insanlýða hayýrlara ve güzelliklere vesile olmasýný Cenab-ý Allah’tan niyaz ediyorum.
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Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Sözlerime baþlarken yüce milletimizi ve yüksek
heyetinizi þahsým, grubum ve partim adýna saygýlarýmla selâmlýyorum.
Bütçe görüþmeleri, hükûmetlerin icraatlarýnýn
çok yönlü bir biçimde deðerlendirilmesi ve geleceðe
yönelik hedeflerinin Yüce Meclise ve kamuoyuna aktarýlmasý bakýmýndan önemli bir zemin teþkil etmektedir. Bu vesileyle öncelikle, 1999 yýlýndan 2000 yýlýna
adým atmaya hazýrlandýðýmýz þu günlerde, karþýmýzda nasýl bir dünya ve Türkiye tablosu bulunduðuna
dair görüþ ve düþüncelerimi sizlerle paylaþacaðým.
Daha sonra da 57’nci Hükûmetin yedi aylýk icraatýný
ve bunun ekonomik ve sosyal yansýmalarýný yorumlamak, 2000 yýlý ve sonrasý döneme iliþkin hedef ve politikalarýmýzý deðerlendirmek istiyorum.
Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Dünyanýn ve Türkiye’nin önemli bir dönemeçten
geçtiði, bir çað deðiþimin yaþandýðý bu zaman diliminde, hazýrlamakta olduðumuz bütçe kadar, tabiî ki yükselen yeni çaða bakýþýmýz dünya ve ülke sorunlarýný
ele alýþýmýz da önem kazanmaktadýr. Dünyanýn yö15
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neldiði deðiþme çizgisini milletimiz ve ülkemiz açýsýndan kavramadan bütçe hazýrlamak veya müzakere
etmek, günübirlik sorunlar etrafýnda sýkýþýp kalmak ihtimalini de beraberinde getirmektedir.
Son günlerini yaþadýðýmýz yüzyýlla bir devir kapanmaktadýr. "Yeni Çað", sadece bir yüzyýlýn kapanýp
yenisinin baþlamasýný deðil, dünyada yaþanan iliþkiler
sisteminde büyük bir deðiþimi de ifade ettiði için büyük önem taþýmaktadýr.
Þunu hemen ifade etmek isterim ki, çað deðiþimi her zaman bir yüzyýla tekabül etmeyebilir. Bu açýdan baktýðýmýzda, aslýnda içinde yaþadýðýmýz yüzyýl
daha bitmeden bizler ciddî bir dönüþüme þahit olmaya baþlamýþtýk.
Endüstri devrimiyle 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
baþlayýp 20. yüzyýla kadar uzayan eski çað, daha 20.
yüzyýl bitmeden çok belirgin deðiþikliklere sahne olmuþtur. Bu bakýmdan, yeni yüzyýlýn baþlamasý zaten
toplumsal, ekonomik ve uluslar arasý sistem bakýmýndan ömrünü tamamlamýþ bir çaðýn zaman olarak da
bitmiþ olmasý anlamýna gelmektedir.
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Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Baþka isimlerle de anýlmasýna raðmen en yaygýn adýyla "endüstri çaðý" diye bilinen bu çaðýn deðiþimini çok iyi anlamak durumundayýz. Bu çaðý deðiþtiren dinamikleri anlamadan yeni yüzyýlýn özelliklerini
kavramakta güçlük çekebiliriz. Bunun, bedelinin aðýr
olacaðýný ise en iyi Türk insanýnýn bilmesi gerekir.
Bizler, endüstri toplumunun oluþumunu yeterince kavrayamadýðýmýz için, 19. ve 20. yüzyýllarda sýkýntý çekmiþ bir milletin çocuklarý olarak, geçmiþte
aðýr bedeller ödemek durumunda kaldýk. Bir imparatorluk kaybettiðimiz gibi, kocaman iki yüzyýlý az geliþmiþliðin bütün aðýr þartlarýný yaþayarak tamamladýk.
Zamanýmýzda yeni çaðý hazýrlayan çok önemli
dinamikler bulunmaktadýr. Bunlar toplumsal ve ekonomik yapýlardan uluslar arasý iliþkilere kadar bütün
insanlýðý etkilemeye baþlamýþ olan ve yarýnýný da büyük ölçüde belirleyecek olan süreçlerdir.
21. yüzyýla temel karakteristiðini verecek bu süreçlerden birisini, bütün insanlýðýn tesirlerini þimdiden
hissetmeye baþladýðý, teknolojide meydana gelen
köklü deðiþiklikler ve bilgi teknolojisinin üretim sistemlerinden, iletiþime kadar hayatýn her alanýna nüfuz
17
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etmeye baþlamasý oluþturmaktadýr. Bilginin üretim
sürecine girerek, belirleyici konuma yükselen bu dinamizmine bakarak, gelen yeni çaðýn "bilgi çaðý" veya
"enformatik çað" diye isimlendirildiði bilinmektedir.

Ticaret ve finansmandan baþlayarak hemen her alanda kendini iyice hissettiren küreselleþme sürecinin
sosyal ve insanî boyutunun ihmal edilmemesi, giderek daha çok önem kazanmýþ bulunmaktadýr.

Hangi adý benimsersek benimseyelim ortada
olan gerçek þudur ki; bilgi üretemeyen, bilgi teknolojilerini yaratamayan toplumlar, sosyoekonomik yapýlarýný eðitimden ekonomiye kadar bu yeni teknolojilere
göre yeniden inþa edemeyen ülkeler, yeni çaðýn dýþýnda kalmaya mahkûm olacaklardýr.

Bir taraftan rekabetçi piyasa ekonomisi bu parametreler üzerinde yeniden kurumlaþýrken, diðer taraftan "vahþî kapitalizmi" dizginleyecek "insanî deðerleri" esas alan yeni bir "iktisadî ahlâka" ve yeni "sosyal
politikalara" duyulan talepler yükselmeye baþlamýþtýr.

Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Çaðýn ekonomik þartlarýnda, özellikle kalkýnma
sürecinde olan Türkiyemizin doðru hedeflere yönelmesi hayatî önem taþýmaktadýr. Toplumun ekonomik
dinamizminin önünü açacak, toplumsal tasarruflarýn
bilgi teknolojilerine dayalý yeni üretim alanlarýna yönelmesini saðlayacak, bir yapýyý oluþturmak mecburiyeti vardýr.
Ne eski teknolojilere dayalý "hantal devletçi"
ekonomik yapýnýn sürdürülmesi ne de kamu kaynaklarýnýn bazý çýkar gruplarýna yaðmalatýlmasý tarzýndaki özelleþtirme yaklaþýmý doðrudur. Türkiye ekonomisi stratejik bir yenilenme programýna ihtiyaç duymaktadýr. Türk ekonomisi ancak, esnek teknoloji ve üretim
sistemlerine geçecek bir yaklaþýmla, sermayeyi tabana yayacak, piyasa mekanizmasýný güçlendirip tüketiciyi ve çalýþaný gözetecek bir özelleþtirme programýyla, eski hantal yapýdan kurtularak dinamik bir hüviyet
kazanabilir. Bunun için sivil toplumun ekonomik katýlýmýný ve desteðini saðlayacak bir anlayýþa yönelmek
mecburiyeti vardýr.
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Önümüzdeki çaðýn karakteristiðini oluþturan bir
diðer süreç ise ekonomide meydana gelen deðiþmeler ile ilgilidir. Sanayi toplumlarýnýn klâsik ekonomik
örgütlenme biçiminden üretim tarzlarýna kadar kapsamlý deðiþmeler yaþanmaktadýr. Arzýn belirleyici olduðu, "ölçek ekonomileri"nden esnek üretim sistemlerine dayalý talebin etkinliðinin arttýðý "kapsam ekonomileri"ne doðru deðiþmeler söz konudur.
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Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Girdiðimiz çaðýn belki de bütün özelliklerine yön
veren en kapsayýcý vasfý, "insan hak ve özgürlüklerine" dayalý bir anlayýþýn temel insanî deðerler olarak,
bütün yeryüzünde üzerinde uzlaþýlan ortak bir payda
hâline yükselmesidir. Bu çerçevede özen gösterilmesi gereken nokta, insan haklarý ve demokrasi gibi temel deðerlerin uluslar arasý iliþkilerin bir oyuncaðý hâline getirilmemesidir.
Bilindiði gibi demokrasi; birey, toplum ve devlet
arasýndaki iliþkilerin temel hak ve özgürlüklerden baþlayarak hukuk devletini yaratacak bir þekilde biçimlendirildiði bir siyasî sistemdir. Demokratik deðerler,
hak ve özgürlük sahibi bireylerden oluþan yurttaþlarýn
bu hak ve özgürlüklerin meþru kaynaðýný oluþturduðu
gibi, yurttaþlarýn devlet karþýsýndaki sorumluluðunu
da tayin eder.
Demokratik sisteme karþý hiçbir kimse alt kimlik,
etnisite veya mezhep esasýnda bir dayatmada bulunamaz. Ýnsanlarýn bu özellikleri onlarýn tarihî, kültürel
sýfatlarý olarak kendileri için anlamlýdýr. Ancak demokratik devlet yapýsýnýn bu özelliklere dayalý olarak biçimlendirilip sürdürülmesi mümkün deðildir.

Türkiye ve Dünya

olarak bakmak durumundadýr. Bu anlamda çaðýmýzýn
demokrasisi, insanlar arasýndaki kültürel ve etnik
farklýlýklarý "siyasal çatýþma" konusu yapmayan bir
yönetim biçimidir. Bu yönü ile güçlü demokrasi anlayýþý, din, ýrk ve etnisiteye dayalý kavgalarý geride býrakmýþ, ileri bir anlayýþý temsil eder. Bunun yerine katýlýmcý, bireyden topluma, toplumdan devlete doðru,
sivil toplumun her alanda karar süreçlerine katýldýðý
bir yönetim þeklini, rekabet ile uzlaþma arasýndaki
hassas dengeyi gözeten bir siyaset etme tarzýný ön
plâna çýkarýr.
Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Türkiye’de demokratik deðerlerin karþýsýna sýk
sýk toplumsal barýþý bozacak bozguncu ve bölücü
yaklaþýmlarý savunanlarla, devletçiliði sürekli temel
argüman olarak gündemde tutmak isteyenler çýkmaktadýr.

Demokratik devlet, insanlara etnik kimlik ve dinsel inançlarýna göre deðil, eþit bireyler ve yurttaþlar

Bu yaklaþýmlarý savunanlarýn davranýþlarý, Türkiye’nin demokratik geliþmesini engellemeye, siyasî
ve ekonomik istikrarýný bozmaya çalýþmaktan öteye
baþka bir anlama gelmemektedir. Türkiye millî birliðini, toplumsal geliþimini ancak çaðdaþ demokrasiyi ve
adalet sistemini güçlendirerek pekiþtirir, teminat altýna
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alabilir. Bunu için her þeyden önce demokrasiye ve
milletimizin iradesine sahip çýkmak durumundayýz.
Bu irade, tarihte büyük bir medeniyet kurduðu gibi, bizi yeni çaðda yeni bir atýlýma taþýyacak ruhun da kaynaðýný oluþturacaktýr.

ölçekte yeni iliþkilerin doðmasýdýr. Bu yeni iliþkilerden
ülkeler arasýnda yeni iþ birliði ve çýkar örgütlerinin kurulmasý, en dikkat çekici olanýdýr. Bunlarýn baþýnda
bölgesel ittifak örgütleri gelmektedir. ABD öncülüðünde kurulan NAFTA, bizimde içinde yer almaya çalýþtýðýmýz AB, Japonya’nýn önderliðindeki Asya-Pasifik
Ekonomik Ýþbirliði Örgütü bu tür yapýlar arasýnda
önemli bir yere sahiptir.

Sayýn Baþkan, Kýymetli Milletvekilleri,
Yeni çaðýn en çok dikkat çeken diðer bir özelliði,
þüphesiz her iliþki ve geliþmenin küresel ölçekte ortaya çýkýyor olmasýdýr. Bu bakýmdan küreselleþme baþlý baþýna bu çaðla birlikte anýlmaktadýr.
Küreselleþme olgusunun önemli bir boyutu, ulaþým ve iletiþim teknolojileriyle birlikte dünyadaki iliþki
yoðunluklarýnýn maddî ve manevî düzeylerinin yükselmiþ olmasýdýr. Dünyanýn herhangi bir yöresinde meydana gelen bu geliþme, ortaya çýkan yeni bir fikir veya herhangi bir yenilik etkilerini kýsa sürede bütün
dünyada gösterebilmektedir. Gene dünyanýn bir yerinde ortaya çýkan bir tehlike veya bir olumsuzluk, kýsa
sürede dünyayý tehdit eder bir hâle gelebilmektedir.

Küreselleþme süreci, ekonomik ve teknolojik
güç merkezlerinin veya devletlerin etkisinde olacak
bir tarzda çalýþma eðilimi taþýmaktadýr. Bu sürecin dýþýnda kalmamýz, ülke olarak içimize kapanmamýz
mümkün deðildir.
Yapmamýz gereken þey, bir taraftan Türk-Ýslâm
kültür coðrafyasýnda yeni oluþumlar içinde global ölçekli ihtiyaçlara cevap teþkil edecek iliþkiler inþa etmek, diðer taraftan AB gibi mevcut küresel yapýlar
içinde kendi potansiyelimizi harekete geçirecek yollarý bulup geliþtirmektir.

Bütünüyle yerküreyi birbirine baðlayan bu dinamizmin hem sebeplerinden hem de sonuçlarýndan bir
tanesi, uluslar arasý sistemde bölgesel veya küresel

Türkiye, ne batýdan kopmalýdýr ne de batýya
mahkûm olmalýdýr. Türkiye çok yönlü iliþkilerle, hem
potansiyelini geliþtireceði yeni iþ birliði alanlarý yaratacak politikalarý hayata geçirmek, hem de dünyanýn
her açýdan daha yaþanabilir bir küreye dönüþmesine
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katký saðlamak durumundadýr.

çözme çabasý içinde olmuþtur.

Artýk, Türk siyaseti de yeni ve büyük hedeflere
yönelmeli, ortaya çýkan küresel ve bölgesel ölçekli
geliþmeler ve sorunlar üzerine kafa yormaya baþlamalýdýr. Türk siyasetinin/siyasetçisinin ekonomik ve
siyasî istikrarý tesis etme çabasýyla yetinmesi mümkün deðildir. Tarihin ve coðrafyanýn bizlere bahþettiði
imkânlar ve fýrsatlar ile beraberinde getirdiði zorluklar ve olumsuzluklar, Türkiye’nin hem güçlü olmasýný
hem de büyük düþünmesini zorunlu kýlmaktadýr.

Acil sorunlarýn çözülmesi ve yapýsal reformlarýn
gerçekleþtirilmesi, kronik enflâsyonun süratle tek haneli düzeylere indirilmesi, istikrarlý büyümenin saðlanmasý, sosyal devlet anlayýþý ile gelir bölüþümünün iyileþtirilmesi, refahýn topluma yayýlmasý, bölgeler arasý
geliþmiþlik farklarýnýn azaltýlmasý, kaynaklarýn etkili ve
verimli kullanýlmasýný esas alan ve rekabetçi pazar
ekonomisi anlayýþýna dayanan ekonomi ve maliye politikalarýnýn kararlýlýkla uygulanmasý, Hükûmet Programýmýzda temel sosyoekonomik hedefler olarak tespit edilmiþtir.

Sayýn Baþkan, Sayýn Milletvekilleri
Milliyetçi Hareket Partisi’nin amacý ve faaliyetleri de sürekli böyle bir duyarlýlýk ekseninde þekillenmiþtir. 18 Nisan seçimleri sonrasýnda da hiçbir dar particilik anlayýþýnýn ülkemizin çýkarlarýna ve yarýnlarýna
gölge düþürmesine izin verilmemiþtir.
Bilindiði üzere, 57’nci Cumhuriyet Hükûmeti de,
bir "uzlaþma ve atýlým hükûmeti" olarak yüce milletimize hizmet inancýyla kurulmuþ ve ülkemizi
TBMM’yle birlikte 21’inci yüzyýla taþýma görev ve sorumluluðunu üstlenmiþtir. Hükûmetimiz, koalisyon
þartlarý içinde, bir taraftan ülkemizi geleceðe hazýrlama, diðer taraftan da yýllarýn birikimi olan sorunlarý
24

57. Hükûmet, kuruluþundan bu yana geçen süre içinde bu hedeflere ulaþma yönünde bir taraftan
eksiklikleri tamamlamýþ, diðer taraftan önemli atýlýmlarý gerçekleþtirmiþtir. Bu kapsamda;
Hükûmetimizin 9 Haziran 1999 tarihinde Yüce
Meclisimizin güvenoyunu almasýný müteakip sür’atle
bir önceki yasama döneminde hazýrlanan ancak Mecliste görüþelemediði için kadük kalan 1999 Yýlý Bütçesi yasalaþtýrýlmýþ ve böylece devlet yönetimindeki ve
ekonomideki belirsizlik ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Önemli adýmlardan bir diðeri de, þüphesiz uluslar arasý tahkimle ilgili olarak yapýlan düzenlemedir.
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Uluslar arasý tahkime imkân veren anayasa deðiþikliði
ile enerji, telekomünikasyon ve diðer alt yapý sektörlerindeki özelleþtirmelerin ve yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn hýzlanmasýný saðlayacak bir süreç baþlatýlmýþtýr.

deprem felâketi, ekonomideki toparlanmanýn durmasýna yol açmýþtýr.

Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Türkiye ekonomisi 1998 yýlýnýn ikinci yarýsýndan
itibaren genelde global krizin özellikle de Rusya krizinin dýþ ticaretimiz ve ekonomik aktivite üzerindeki
doðrudan etkisinin yaný sýra, önemli ölçüde yükselen
reel faiz oranlarýnýn baskýsý altýnda kalmýþtýr. Nitekim,
1999 yýlýnýn ilk yarýsýnda gayrisafî millî hâsýlada bir
önceki yýla göre yüzde 5.8 oranýnda bir daralma ortaya çýkmýþtýr.

Ýnsanlýðýn 20. yüzyýlda yaþadýðý en büyük felâketlerden birisi olan Körfez depremi, ülkemizin hem
nüfus hem de ekonomik aktivite bakýmýndan en aðýrlýklý bölgesinde etkili olmuþtur. Depremden en yoðun
biçimde etkilenen iller, gayrisafî yurt içi hâsila içinde
yüzde 7, sanayi katma deðeri içinde ise yüzde 15 oranýnda paya sahiptir.
Depremin sermaye birikimi üzerindeki etkisinin
ise, 7-10 milyar dolar aralýðýnda olduðu tahmin edilmektedir. Deprem sonrasýnda gerek bir süre için üretimin durmasý gerekse belirli bir dönem düþük kapasite ile çalýþýlmasý nedeniyle millî hâsýlada da 1.5-2 milyar dolar civarýnda kayýp oluþmuþtur.

Hükûmetimiz, göreve baþlamasýnýn hemen ardýndan ekonomideki týkanýklýðýn aþýlmasý ve reel kesime taze kaynak saðlanmasý amacýyla temmuz ayý
içinde bir dizi kararý yürürlüðe koymuþtur. Kararlarýn
olumlu etkisi ve belirsizlik ortamýnýn azalmasý ile birlikte ekonomide de toparlanma iþaretleri gözlenmeye
baþlanmýþtýr. Ancak, Marmara Bölgesi’nde yaþanan

Depremin kamu finansmaný üzerindeki yükünün
6 milyar dolar civarýnda olacaðý tahmin edilmektedir.
Bu yükün bir kýsmý dýþ yardým ve kredilerle finanse
edilirken, önemli bir kýsmýnýn da iç kaynaklardan karþýlanmasý gereði ortaya çýkmýþtýr. Söz konusu finansmanýn iç borçlanma yoluyla karþýlanmasý hâlinde malî piyasalar üzerindeki baskýnýn artmasý ve reel faizlerin daha da yükselmesi kaçýnýlmaz olacaktý. Bunun
ise, kamu finansman dengesinin daha da bozulmasý-
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na, ekonomideki durgunluðun derinleþmesine ve
enflâsyonun artmasýna yol açacaðý açýktýr. Bu nedenle, ülkemizin karþýlaþtýðý bu büyük felâketin ortaya çýkardýðý yaralarýn toplumun tüm kesimlerinin katýlýmý
ve dayanýþmasý ile sarýlmasý amacýyla yeni vergi düzenlemeleri getirilmiþ ve bazý vergi kanunlarýnda deðiþiklik yapýlmýþtýr.

özel santral projelerinin geliþtirilmesi zorunlu görülmektedir. Aralýk 1999 baþýnda yapýlan enerji zirvesi
toplantýsý öncesinde Devlet Plânlama Teþkilâtý koordinatörlüðünde ilgili tüm kuruluþlarýn katýlýmýyla baþlanýlan enerji plânlamasý çalýþmalarý hýzla tamamlanacaktýr. Bu çerçevede, hükûmetimiz ülkenin enerji arz
yetersizliðini ortadan kaldýracak her türlü tedbiri almaktadýr.

Ayrýca, 2000 yýlýnda Kamu Yatýrýmlarýnýn tahsisinde; depremden etkilenen bölgelerde sosyoekonomik hayatýn normale döndürülmesi amacý doðrultusunda, söz konusu bölgelerin yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik projelere ve bölgeler arasý geliþmiþlik
farklarýný azaltmak amacýyla, baþta Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri ile Kalkýnmada Öncelikli Yöreler olmak üzere, geri kalmýþ bölgelerin kalkýnmasýna hýz kazandýrýcý ekonomik ve sosyal alt yapý yatýrýmlarý ile istihdam aðýrlýklý projelere öncelik verilmiþtir. Orta ve uzun vadede de ise deprem bölgesinin yeniden yapýlandýrýlmasýný hedefleyen Marmara Bölgesini Geliþme Projesine iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.

Sayýn Baþkan, Muhterem Milletvekilleri,
Bilindiði gibi ülkemiz, 25 yýldýr kronikleþen yüksek enflâsyonun baskýsý altýnda bulunmaktadýr. Bugün gelinen noktada Türkiye, dünyada enflâsyonun
yüzde 50'lerin üzerinde olduðu ender ülkelerden biridir. Yüksek enflâsyon, bir yandan gelir daðýlýmýný bozucu etkisiyle sosyal dengeleri, diðer yandan ekonominin büyüme potansiyelini olumsuz etkilemektedir.

Hâlen karþý karþýya olunan enerji arz yetersizliðinin aþýlabilmesi ve yüksek artýþ hýzýný sürdüren
elektrik talebinin önümüzdeki yýllarda kesintisiz ve
emniyetli bir þekilde karþýlanabilmesi için kamu ve

57. Hükûmet; göreve baþladýðý tarihten itibaren,
kronikleþen enflâsyonu kalýcý bir þekilde düþürecek,
reel faizleri süratle makul düzeylere indirerek ekonomiyi yeniden sürdürülebilir bir büyüme ortamýna kavuþturacak, kamu açýklarýný düþürerek malî piyasalar
üzerindeki baskýyý azaltacak kapsamlý bir program
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hazýrlamýþtýr.

nelik bir bakýþ açýsýnýn yerleþtirilmesidir.

Bu programýn temel unsurlarý; kamu kesimi faiz
dýþý fazlasýnda saðlanacak yüksek oranlý artýþ, enflâsyon hedefi ile uyumlu para, kur ve gelir politikalarý ve
yapýsal reformlardýr.

Bu çerçevede, kamu kesiminde maaþ artýþlarý,
ister istemez bütçe imkânlarý ve hedeflenen enflâsyonla uyumlu bir þekilde belirlenmiþtir. Tarýmsal destekleme ve kamu kesimince üretilen mal ve hizmet fiyatlarý da bu hedefle uyumlu bir yapýda geliþecektir.
Özel sektörümüzün de mal ve faktör fiyatlarýný belirlerken hedeflenen enflâsyon doðrultusunda hareket
etmesi, enflâsyonla mücadelenin baþarýya ulaþmasý
bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr.

2000 yýlý bütçesi ise, enflâsyonla mücadele
programýnýn en önemli unsurunu teþkil etmektedir.
2000 yýlý Bütçesi, kamu kesimi finansman dengesinde kalýcý bir iyileþmenin ilk adýmýný oluþturmaktadýr.
Bu bütçenin tavizsiz olarak uygulanmasý ile birlikte iç
borç- faiz sarmalý kýrýlacak ve böylece esneklik kazanan bütçeler yeniden bir ekonomi politikasý aracý olma niteliðine kavuþacaktýr.
Uzun yýllardýr yaþamakta olduðumuz kronik enflâsyon ortamý geriye doðru endeksleme alýþkanlýðýnýn
yaygýnlaþmasýna yol açmýþ, geçmiþ dönem fiyat artýþlarý mal ve faktör fiyatlarýnýn oluþumunda en belirleyici unsur hâline gelmiþtir. Bu durum, enflâsyonda
önemli katýlýklar yaratmakta ve enflâsyonun düþürülmesi önünde önemli bir engel oluþturmaktadýr. Enflâsyonla mücadele programýnýn temel unsurlarýndan
birisi de, bu geriye doðru endeksleme alýþkanlýðýnýn
terk edilerek toplumun tüm kesimlerinde geleceðe yö30

Programýn bir diðer önemli unsuru ise para ve
kur politikasýdýr. 2000 yýlýnda para ve kur politikasý,
Merkez Bankasýnýn da açýkladýðý gibi, hedeflenen
enflâsyonla uyumlu olarak tatbik edilecektir. Bu çerçevede Merkez Bankasý, dolar ve EURO'dan oluþan
kur sepetinin yýllýk artýþ oranýný yüzde 20-25 olarak
belirlemiþ ve 2000 yýlý için aylýk kur artýþlarýný ilân etmiþtir.
Böylece, malî piyasalarda ve reel kesimde belirsizlik ortamý önemli ölçüde azalacaktýr. Kamuoyuna
açýklanan para ve kur politikasý, yukarýda ifade ettiðim
bütçe ve gelir politikalarý ile uyumlu bir biçimde belirlenmiþtir. Bu politikalarýn tavizsiz ve etkin olarak uygulanmasý ile birlikte enflâsyon oranlarý da ciddî bir
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düþüþ eðilimine girecek ve Türk Lirasýnýn istikrara kavuþmaý mümkün olacaktýr.

ðu tarým sektöründe bu ölçüde iþ gücünün istihdam
edilmesi iþ gücü piyasasýnda etkinliði azaltmaktadýr.

Kamu dengesinde hedeflenen iyileþme ve bunlarla uyumlu gelir, para ve kur politikalarýnýn etkin ve
koordineli bir þekilde uygulanmasý sonucunda iç ve
dýþ piyasalarda güven artacak, dýþ kaynak giriþleri
hýzlanacak ve reel faizlerde önemli bir düþüþ saðlanacaktýr. Nitekim, programýn unsurlarýnýn kamuoyuna
açýklanmasý ile birlikte faiz oranlarýnda þimdiden ciddî
düþüþler yaþanmaya baþlanmýþtýr. Bu süreç, belirli bir
zaman dilimi içinde ekonomik aktivitede de bir canlanmayý beraberinde getirecektir.

Millî gelirden yüzde 14 düzeyinde pay alan tarým
kesiminin istihdamda bu ölçüde yüksek paya sahip olmasý, bu kesimdeki yoksulluðun yaygýnlýðýný göstermektedir. Toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için
sanayileþmek ve tarýmda verimliliði artýrmak, temel
hedeflerimizdendir.

Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Toplam sivil iþ gücü 23,2 milyona ve sivil istihdam 21,5 milyona ulaþmýþtýr. Açýk iþsiz sayýsý 1,7 milyona yükselmiþtir. Eðitimli gençler arasýnda iþsizlik
yaygýn olup, kentlerde iþsizlik oraný yüzde 29’a ulaþmaktadýr.

Ýstihdamýn bir diðer özelliði ise, eðitim düzeyinin
düþük olmasýdýr. Ýstihdamýn yüzde 78’i ortaokul veya
altýnda bir eðitim düzeyine sahiptir. Küreselleþme olgusunun uluslar arasý rekabeti bu ölçüde artýrdýðý bir
dönemde iþ gücünün niteliði stratejik bir önem kazanmaktadýr. Türkiye’nin rekabet gücünün artýrýlmasý için,
iþ gücünün beceri düzeyi yükseltilecek ve bu amaçla
eðitim imkânlarý geliþtirilecektir.

Ýstihdamýn karakteristik özelliði, tarýmsal istihdamýn toplam istihdam içindeki payýnýn yüzde 45 gibi
yüksek bir seviyede bulunmasý ve ücretli istihdamýn
payýnýn düþük olmasýdýr. Verimliliðin çok düþük oldu-

Ücretliler arasýndaki gelir dengesizliklerini giderecek düzenlemeler ile, istihdamý geliþtirme, büyüme
ve yeni çalýþma biçimleri dikkate alýnarak ücretlerin iþ,
liyakat, verim, kýdem ve kariyerin karþýlýðý olarak belirlenmesine dönük çalýþmalarýn tamamlanmasý gerekmektedir. Personel rejimi reformu kapsamýnda,
bürokrasinin üretken ve rasyonel þekilde çalýþmasýný
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saðlayacak gerekli yasal düzenlemeler için çalýþmalar sürdürülmektedir.

ve doðal olarak toplumsal güvenin zayýflamasýna yol
açmýþtýr.

Yine, 1995 yýlýnda anayasada yapýlan deðiþiklikler çerçevesinde kamu görevlilerinin sendikal haklarýyla ilgili yasal düzenleme yapýlmasý ihtiyacý devam
etmektedir. Bu konuda, yasal sürecin tamamlanmasý
için gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr.

Gelir daðýlýmýnýn düzeltilmesi açýsýndan, enflâsyonla mücadelede öncelikle kamu açýklarýnýn kapatýlmasý, bütçe üzerindeki faiz yükünün azaltýlmasý ve
malî piyasalara istikrar ve güvenin getirilmesi gerekli
görülmektedir.

Sayýn Baþkan, Muhterem Milletvekilleri,
Geçmiþ iktidarlarýn uyguladýklarý politikalar ve
uzun yýllardýr çözülemeyen ekonomik ve sosyal sorunlarýn neticesinde ortaya çýkan gelir daðýlýmý adaletsizliði ülkemizde toplumsal barýþý olumsuz yönde
etkilemeye, toplumsal ahengi bozmaya baþlamýþtýr.
Son yirmi yýlda uygulanan istikrar programlarýnýn
maliyeti, genellikle dar gelirli vatandaþlarýmýzýn sýrtýna
yüklenmiþtir. Toplumsal uzlaþma ve adalet göz ardý
edilmiþ, sosyal politikalara gereken önem verilmemiþtir.

Gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin giderilmesi ve
yoksulluðun ortadan kaldýrýlmasý için; adaletli bir vergi sistemi, harcama reformu, iþsizlikle mücadele, eðitimli ve saðlýklý toplum, nitelikli konut, tarýmsal kesimin güçlendirilmesi, küçük iþletmelerin desteklenmesi, sosyal güvenlik ve sosyal yardýmlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý projelerinin hayata geçirilmesi temel amaçlarýmýzdandýr.
Kalkýnma seferberliðinin baþarýyla sonuçlanmasý
için ekonomik ve siyasî istikrarýn tesis edilmesiyle birlikte ülke dinamiklerinin tamamýnýn devreye girmesi
çok önemlidir. Özellikle, yerel potansiyellerin harekete
geçirilmesinde KOBÝ’ler etkin bir rol oynamaktadýr.

Yüzde 70-80’ler düzeyinde seyreden ve kriz yýllarýnda ise yüzde 100’leri aþan enflâsyon, dar ve sabit gelirli vatandaþlarýmýz açýsýndan haksýz bir "fiilî
vergi" uygulamasýna dönüþmüþtür. Bu durum, gelir
daðýlýmýnda bozulmaya, yoksullaþmanýn artmasýna

Çünkü, sadece ekonomide rekabetin korunarak
tekelci oluþumlarýn önlenmesi, istihdam yaratýlmasý,
gelir daðýlýmýndaki dengesizliklerin giderilmesi için
deðil; yeni giriþimcilerin ekonomiye kazandýrýlmasý,

34

35

Yeni Bir Çaðýn Eþiðinde

Türkiye ve Dünya

sosyal barýþýn korunmasý, bölgeler arasý dengesizliklerin giderilmesi amacýyla da KOBÝ’lerin desteklenmesi gerekmektedir.

hedeflediðimiz Avrupa Birliði ülkeleri seviyesine ulaþabilmek, 21. yüzyýlýn zorluklarýyla baþ edebilmek için fizikî ve beþerî kaynaklarýn geliþtirilmesi gerekmektedir.

Sayýn Baþkan, Kýymetli Milletvekilleri,
Türkiye genç ve dinamik nüfusu ile, bölgesinde
ve dünyada önemli bir konuma sahiptir. Üzerinde bulunduðumuz topraklarýn jeo-stratejik konumu ve tarihten gelen sorumluluklarýmýz, mevcut beþerî, fizikî ve
mali kaynaklarýmýzýn zaman geçirilmeden topyekûn
kalkýnma için seferber edilmesini zorunlu kýlmaktadýr.
Bu amaçla, eðitimli, saðlýklý, çaðýn gerektirdiði
teknolojiyi üreten ve kullanabilen, sorumluluk duygusuna sahip ve ülkenin duyarlýlýklarýna ve sorunlarýna
vakýf insan gücünün yetiþtirilebilmesi amacýyla hiçbir
fedakarlýktan kaçýnýlmamasý þarttýr. Türkiye’nin nitelikli insan gücüne kavuþabilmesi ve fýrsat saðlayabilmesi için eðitim sistemini gözden geçirerek yenilemesi gerekmektedir.

Ýþ gücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiþtirilmesinde meslekî ve
teknik eðitimin önemi artarak devam etmektedir. Ancak, meslekî ve teknik eðitimin alt yapýsý yeterince geliþtirilememiþ ve hedeflerin gerisinde kalýnmýþtýr. Üniversiteye giriþ imkâný bulamayan ve meslekî formasyon sahibi olmayan gençler, iþ bulmakta güçlüklerle
karþýlaþmaktadýrlar.
Gençlerin iþ bulabilmeleri, ekonominin iþ yaratma kapasitesinin geliþtirilmesine olduðu kadar, onlarýn gerekli meslekî formasyona sahip olmalarýna da
baðlýdýr. Beceri düzeyi yüksek insan gücü, ekonomide verimliliði ve kaliteyi yükseltecek ve rekabet gücümüzü artýracaktýr. Bu itibarla, meslekî ve teknik eðitime önem ve öncelik vermek gerekmektedir.

Ülkemizin bütün eðitim kademelerindeki öðrenci
sayýsý 13,5 milyona ulaþmýþtýr. Okullaþma oranlarý ise,
orta öðretimde yüzde 58’e ve yüksek öðretimde yüzde 26’ya ulaþmýþ bulunmaktadýr. Eðitim imkânlarýnýn
eðitim çaðýndaki nüfus grubuna ulaþtýrýlmasýnda
önemli mesafe alýnmýþ olmakla birlikte, üyesi olmayý

Meslekî ve teknik eðitimin sahip olduðu öneme
raðmen, üniversite sýnav sisteminde yapýlan son düzenleme ile, bu okullarda okuyan öðrenciler maðdur
edilmiþ ve yüksek puan alan birçok öðrenci ya istediði programa girememiþ ya da açýkta kalmýþtýr. Kalkýnma Plânlarýnda ve Hükûmet Programýnda meslekî ve
teknik eðitime öncelik verileceði ifade edilmesine rað-
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men, son uygulama ile meslekî ve teknik okullara
olan yeni kayýtlar önemli ölçüde azalmýþtýr. Bu konu
tarafýmýzdan yakinen takip edilmektedir.

len her bilgi, yeni bir bilginin hazýrlayýcýsý olmaktadýr.
Bilgiyle donatýlmýþ insan, çaðýmýz milletlerinin zenginliðini oluþturmaktadýr. Bu zenginliðe sahip olamayan
milletler, küresel yarýþta yer alamayacaklardýr.

Ekonominin ihtiyaç duyduðu ara insan gücünü
yetiþtirmede önemli bir yere sahip meslekî ve teknik
eðitime olan talebi yeniden artýrmak amacýyla üniversite sýnav sisteminin, orta öðretim baþarýsýný, öðrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini esas alacak þekilde yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.
Yarýnlarýn teminatý olan gençlerimizi, Türkiye’yi
21. yüzyýla hazýrlayacak lokomotif güç olarak deðerlendirmekte ve gençliðe yapýlmýþ yatýrýmý, güçlü bir
Türkiye’nin temelleri için atýlmýþ önemli bir adým olarak görmekteyiz.
Gençlerin suç iþlemeye ve kötü alýþkanlýklara
yönelmelerini önlemek için, aile müessesesinin kuvvetlendirilmesine önem verilmesi, sosyal faaliyet
alanlarýnýn geliþtirilmesi ve son olarak geleceðe güvenle bakabilmelerinin saðlanmasý gerektiði açýktýr.

Bilgiye verilen önemi, ülkemize verilen önem
olarak görmekteyiz. Bilgiyi, yitiðimiz olarak kabul etmekte ve nerede bulunursa oradan alýnmasý gerektiðine inanmaktayýz.
Bilgi teknolojilerinin kamu kurum ve kuruluþlarýnda, eðitim kurumlarýnda, sanayide kullanýlmasý
yaygýnlaþtýrýlarak toplumun bilgi çaðýna hazýrlanmasý
saðlanmalýdýr. Ýþ yeri, okul ve evlerden bilgiye kolay,
sürekli ve yaygýn olarak ulaþýlabilmesi için gerekli
olan alt yapý imkânlarý geliþtirilmelidir.
Bilim ve teknolojiye ayrýlan kaynak arttýrýlýp, üniversitelerin ve özel sektörün AR-GE faaliyetleri desteklenmelidir.
Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,

Daha önce de ifade ettiðim gibi, bilgi, günümüzde üretimin belirleyici unsuru olmuþtur. Bilgi, hýzlý bir
þekilde yayýlmakta ve sür’atle yenilenmektedir. Üreti-

Türk dili, Türk milletini geçmiþten geleceðe taþýyan hazinelerimizin en deðerlisidir. Millî kimliðimizin
mukaddes bir parçasý olarak, Türkçenin korunmasý ve
yaygýnlaþtýrýlmasý hayatî bir öneme ve önceliðe sahiptir.
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Bu çerçevede, ilk defa olmak üzere, VIII. Beþ
Yýllýk Kalkýnma Plâný Hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda
"Türk Dili Özel Ýhtisas Komisyonu" kurulmuþ ve çalýþmalarýna baþlamýþtýr.

ve parlak bir geleceðe aday ülkelerin en baþýnda gelmektedir. Türkiye’nin ne kültürel birikimini ne de gücünü küçümsemeye kimsenin hakký yoktur.

Fikirde ve iþte birliðin gerçekleþmesi için baðýmsýz Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarýyla, önce
dilde birlik saðlanarak kültürel iliþkilerin geliþtirilmesinin gerekliliðine inanmaktayýz.
Kültürümüzün temel unsurlarýndan biri olan vakýf eserlerimizin tam olarak tespit edilebilmesi amacýyla envanter çalýþmasýný öngören bir proje, 2000 yýlý yatýrým programýna dahil edilmiþ bulunmaktadýr.
Kitle iletiþim araçlarý, kültürel deðerlerimizin yaþanmasýnda ve yaþatýlmasýnda önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. Bunun için, toplumsal sorumluluk içinde yayýn yapmalarý çok önem taþýmaktadýr.

Komünizmin çöküþüyle birlikte Türkiye karþýsýnda bocalama dönemi yaþayan Batý Dünyasý, daha
sonra ülkemizin jeopolitik ve jeoekonomik deðerini
tekrar önemsemeye baþlamýþtýr.
1999 yýlýnda Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki stratejik konumunun ve aðýrlýðýnýn göstergesi
olan önemli geliþmeler ortaya çýkmýþtýr.
Bu kapsamda, 25 Eylül 1999 tarihinde G-7 ülkeleri Maliye Bakanlarý, içinde Türkiye’nin de bulunduðu
18 ülkeyle birlikte Avrupa Birliði, Dünya Bankasý ve
Uluslararasý Para Fonu temsilcilerinden oluþan ve G20 olarak adlandýrýlan grubun kurulduðunu ilân etmiþlerdir.

Bilindiði üzere, Türkiye’miz, dünyanýn en zor, en
sorunlu, bir o kadar da önemli coðrafyalarýndan birinin kilit ülkesidir. Merkezinde yaþadýðý hassas etnopolitik ve jeostratejik þartlara raðmen, farklý bir gözle analiz edildiðinde, dünyada ve bölgesinde büyük

Bu grubun amacý, uluslar arasý malî istikrarýn
güçlendirilmesi için sanayileþmiþ ülkeler ile yükselen
piyasa ekonomilerini bir araya getirmektir. Türkiye’nin
yükselen bir piyasa ekonomisi olarak böyle bir danýþma plâtformunun üyesi olmasý, uluslar arasý piyasalarda daha etkili bir ekonomik güç olarak rol oynamasýna imkân saðlayacaktýr.
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10-11 Aralýk 1999 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleþtirilen Avrupa Birliði Devlet ve Hükûmet Baþkanlarý Zirvesinde, Türkiye, oy birliðiyle ve diðer aday
ülkelerle eþit þartlarda Avrupa Birliðine aday ülke olarak kabul edilmiþ ve Türkiye’nin Birliðe tam üyelik hedefi doðrultusunda önemli bir adým atýlmýþtýr.

cektir. Zirve metninde Ege sorununa iliþkin olarak ifade edilen, sorunlarýn barýþçý yöntemler çerçevesinde,
karþýlýklý müzakereler ile çözüme kavuþturulmasý ve
bu müzakereler neticesinde karþýlýklý uyum yollarýnýn
týkanmasý hâlinde konunun Uluslararasý Adalet Divanýna götürülmesi yaklaþýmý, Türkiye’nin Ege sorunu-

Helsinki’de kabul edilen Zirve metninde, Türkiye’nin üyelik için gerekli olan reformlarýn gerçekleþtirilmesine yönelik olarak bir "Katýlým Öncesi Strateji"
geliþtirileceði belirtilmiþtir. Ayrýca, katýlým sürecinde,
diðer aday ülkelerin olduðu gibi, Türkiye’nin de Topluluk Programlarýndan faydalandýrýlacaðý ve Avrupa Birliði ile diðer aday ülkeler arasýnda yapýlacak toplantýlara dahil edileceði ifade edilmiþtir.
Anýlan Kararda, Türkiye’nin adaylýðý için Kopenhag Siyasî Kriterleri dýþýnda hiçbir resmi ön þart söz
konusu deðildir. Kopenhag Siyasî Kriterleri ise demokrasinin süreklilik kazanmýþ olmasý, insan haklarýna ve hukukun üstünlüðü ilkesine dayalý bir sosyopolitik düzeninin saðlanmasý esasýna dayanmaktadýr.

na yaklaþýmý ile benzerlik taþýmaktadýr.
Kýbrýs konusunda ise, Türkiye’nin politika ve
yaklaþýmlarý geçmiþte olduðu gibi günümüzde de ayný doðrultuda devam etmektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliði, Kýbrýs sorununun çözümünü, Türkiye’nin
Birliðe üyeliði yönünde bir "ön þart" olarak öne sürmemektedir. Bununla birlikte, bu meselenin ileride fiilî bir
ön þart olarak önümüze konmasý durumunda bizlerin
tavrý net ve açýktýr. Türkiye’nin kalýcý ve adil olmayan
çözüm çabalarýna, tek taraflý dayatmalara rýza göstermesi mümkün deðildir.

Türkiye, Kýbrýs ve Ege sorunlarý açýsýndan
bugüne kadar izlemekte olduðu, sorunlara uluslar arasý normlar ve hukuk çerçevesinde makul ve adil çözüm yollarý bulma arayýþýný bundan sonra da sürdüre-

Demokrasi, insan haklarý ve hukukun üstünlüðü
gibi geliþmiþ dünya standartlarýnýn saðlanmasý yönündeki Kopenhag Kriterlerinin siyasî kýsmýna uyum
konusu da Türkiye’nin bugüne kadar, Avrupa Birliði ile
iliþkilerinden baðýmsýz olarak tesis etme gayreti içeri-
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sinde bulunduðu daha saðlýklý ve demokratik hukuk
devleti hedefiyle paralellik arz etmektedir.

kileri geliþtirilerek sürdürülecektir. Kýsacasý, Türkiye’nin Avrupa Birliði ile iliþkileri, diðer ülkelerle iliþkilerini geliþtirmesine engel teþkil etmeyecektir.

Nitekim Hükûmetimiz göreve baþladýðý günden
itibaren, gerek insan haklarý ve demokrasi bakýmýndan, gerek ekonominin dengeli ve saðlýklý bir yapýya
kavuþturulmasý açýsýndan büyük atýlýmlarý ve reformlarý gerçekleþtirmede önemli mesafe katetmiþtir.
Yapýlan anayasa deðiþiklikleri ile, devlet güvenlik mahkemelerinin tümüyle sivil yargýç ve savcýlardan
oluþturulmasý, uluslar arasý tahkim müessesesinin ülkemiz hukukunun bir parçasý hâline getirilmesi, parti
kapatmalarý zorlaþtýrmak amacýyla yapýlan yasal düzenlemeler, örgütlü suçlara karþý alýnan etkili önlemler, sosyal güvenlik reformu, gümrüklerle ilgili reform
niteliði taþýyan düzenlemeler, ülkemizin ihtiyaçlarýna
cevap verebilecek çaðdaþ yaklaþýmlardan yalnýzca
bazýlarýdýr.
Avrupa ve Asya’nýn birleþtiði noktada yer alan
Türkiye; tarihi, kültürel ve ekonomik baðlarla baðlý olduðu Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile iliþkilerini de geliþtirmeye devam edecektir.
Bölgenin güçlü ülkesi olan Türkiye’nin, baþta Amerika
Birleþik Devletleri olmak üzere, diðer ülkelerle de iliþ44

Sayýn Baþkan, Sayýn Milletvekilleri,
Huzurlarýnýzda, bu konuyla ilgili birkaç noktaya
daha temas etmek istiyorum.
Türkiye’nin önünde bugün Avrupa Birliðine giden bir yol bulunmaktadýr. Bizler, ülke yönetiminde
söz sahibi insanlar olarak, her þeyden önce bu süreçte nasýl yol alacaðýmýza ve nasýl bir "müþterek lisan"
oluþturacaðýmýza bir an önce karar vermek durumundayýz. Önümüzdeki sürece temel deðerlerimizi ve
hassasiyetlerimizi dikkate alan soðukkanlý ve aðýrbaþlý bir bakýþ açýsýyla yaklaþmak þarttýr. Yine adaylýk
döneminin, iki tarafa da yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar yüklediði unutulmamalýdýr. Aksi
taktirde, Türkiye’nin haklarýný ve çýkarlarýný savunmak
zorlaþacak, kendi içinde pazarlýk yapan güçsüz bir
Türkiye imajý ortaya çýkacaktýr.
Bir grup siyasetçi ile medya mensubunun meseleye sanki Türkiye’nin kendi kültürü ve tarihiyle problemleri varmýþ gibi yaklaþtýðý, istendiðinde medeniyet
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deðiþtirmenin mümkün olabileceðini düþündükleri göze çarpmaktadýr. Gene ülkemizde yaþayan bir grup
insan, Avrupa Birliðiyle iliþkilerimizden bahsederken
ve en önemlisi gelecekteki muhtemel deðiþim programýyla ilgili görüþler ileri sürerken, Avrupa Birliði yönetimin gönüllü sözcüsü ya da avukatý gibi bir tavýr takýnmaktadýr.

ye’nin bütünlüðü, Türk milletinin bölünmezliði, demokrasi ile millet egemenliðinin üstünlüðü ve millî kimliðimizi oluþturan müþterek deðerler manzumesidir.

Türkiye Cumhuriyeti, sadece Avrupa Birliði ile
olan iliþkilerinde deðil, her türlü ikili ve çok taraflý iliþkilerinde Türk milletini temsil ettiðini unutmadan haklarýný ve saygýnlýðýný korumak mecburiyetindedir.
Eðer niyetler ve amaçlar ülkemize gerçekten
hizmet etmek ise, bir hususun hiç akýldan çýkarýlmamasý gerekmektedir: Türkiye’ye, Türk insanýna hizmette ilk ve temel adým, Türkiye’nin korunmasýdýr;
Türk milletini var eden deðerlerin ve birikimlerin korunmasýdýr.

Bugün demokratikleþme, Avrupa Birliði üyeliði
gibi meseleler ele alýnýrken Türkiye’nin kimliðini ve
milletin iradesini dikkate almayan Avrupa merkezli veya baþka merkezlere yakýn duruþlarýn Türkiye’yi bir
vizyonsuzluða sürükleyebileceði unutulmamalýdýr.
Þunu açýkça ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin bütün
uluslar arasý ittifaklara giden yolu, bütün gelecek projeksiyonlarýnýn yönü baþka yerlerden deðil, Ankara’dan, büyük milletimizin iradesini temsil eden Yüce
Meclisten geçer. Bu iradeyi yok sayýp küçümseyecek
ya da önemsizleþtirecek hiçbir anlayýþý ve giriþimi
meþru göremeyiz.

Türkiye, geliþime açýk her türlü küresel ve bölgesel oluþumlarýn içerisinde yer alabilir. Ancak, bu konuda vazgeçilmez kriterlerimiz vardýr ve bunlarý hiçbir
iliþkide pazarlýk konusu yapamayýz. Bunlar, Türki-

Ýnsanlýk suçu iþleyen terör örgütünün baþýnýn
hak ettiði cezayý deðiþtirmek isteyenlerin dillerinde
dolaþtýrarak söylemek istedikleri þeyler caniyi kurtaracak mazeretler olamaz. Ýnsanlýk suçunun bedelini bu
tür ifadelerle ödemeye kimsenin gücü yetmez. AB
çevresindeki bir kýsým unsurlarýn bunu Türkiye’nin
üyeliðe kabulünün temel þartýymýþ gibi göstermeye
çalýþmalarý, her þeyden önce Avrupa’nýn insan haklarý ve demokratik deðerler kriterleriyle çeliþen bir çifte
standardýn ifadesidir. Ýnsanlýða karþý iþlenmiþ suçlarý,
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bu deðerleri savunan hiçbir kimse ve kurum hafifletemez veya yok sayamaz. Bu konuda ileri sürülecek gerekçelerin hiçbir ahlâkî ve insanî bir temeli bulunmadýðý açýktýr.

sürekli tartýþýlýyor olmasý, demokrasimizin ve sosyoekonomik geliþmemizin önündeki engellerden birini
oluþturmaktadýr. Bu durum ister muhalefet ister iktidarda olsun bütün siyasetçilerin enerjisini, halkýn
sosyal ve ekonomik sorunlarýný çözmek yerine, siyasî
çekiþmelerle ve meþruluk tartýþmalarýyla harcamasýna sebep olmaktadýr.

Sayýn Baþkan, Deðerli Milletvekilleri,
Türkiye yeni bin yýla, Cumhuriyetimizin 100. yýl
dönümünü kutlayacaðýmýz 2023 yýlýnda lider bir ülke
olma hedefi doðrultusunda önemli imkân ve fýrsatlarýn
doðduðu bir ortamda girmektedir. Bugün Türkiye 65
milyonu geçen dinamik nüfusu, jeostratejik konumu
ve her yýl az çok büyüyen ekonomisi ile önemli bir ülkedir.
Üç çeyrek asrý aþan Cumhuriyet döneminde
sosyal ve ekonomik alanlarda ciddî ilerlemeler kaydetmiþ olmamýza raðmen, gelinen nokta tatminkâr
deðildir.
123 yýllýk anayasa geleneðimizin ilk döneminde
ortaya çýkan tartýþma ve sorunlarýn günümüzde de
aðýrlýðýný koruduðu görülmektedir. 1876 Anayasasý’nýn kabulüyle baþlayan anayasa ve seçim sistemi
tartýþmalarý, bugün de Türkiyemizin en önemli gündem maddeleri arasýnda yer almaktadýr.
Ülkemizde temel siyasî kurumlarýn ve kurallarýn
48

Türkiye’mizde insan haklarý anlayýþýnýn yerleþmesi ve demokrasinin geliþmesi gerçekten arzu ediliyorsa, artýk bazý þeylerin iyi ayýrt edilerek yerli yerine
konmasý gerekmektedir. En baþta kiþisel çýkarlarla ülke çýkarlarýnýn birbirine karýþtýrýlmamasý, parti çýkarlarýnýn ülke çýkarlarýnýn üstünde görülmemesi þarttýr.
Sorumluluk sahibi bütün siyasî çevrelerin ve aydýnlarýn demokrasiyi sadece kendi açýlarýndan tanýmlayýp yorumlama alýþkanlýðýndan, kendi çýkarlarýnýn
ya da kültürel ve ahlâkî duruþlarýnýn yaygýnlaþmasýnýn bir aracý olarak görme saplantýsýndan vazgeçmeleri gerekmektedir.
Demokrasinin kök salmasý, öncelikle bir arada
yaþama kültürünün varlýðýna ve buna ait kurallarýn
yerleþmiþ olmasýna baðlýdýr. Sürekli kültürel ve etnik
farklýlýklara vurgu yaparak bunlarý derinleþtirmekle ve
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hatta kurumlaþtýrmaya çalýþmakla demokrasi yerleþemez. Sonuçta, ortaya sadece daha çok çatýþma, farklýlaþma ve ayrýþma çýkar.

yal ve ekonomik geliþmesini gerçekleþtirmek için,
"sosyal ahlâk üçgeni" olarak tanýmladýðým, medya,
ekonomi ve siyaset alanýnda temel ahlâk kurallarýný
tespit ederek hayata geçirmek zorundadýr. Aksi taktirde, ilkesizliðin, seviyesizliðin ve kirliliðin bunalttýðý
siyasî hayatýmýzýn vuzuha kavuþarak çözüm ve hizmet üretme yarýþýna dönüþmesi mümkün olmayacaktýr. Ayrýca unutulmamalýdýr ki, her türlü ekonomik,
sosyal ve idarî reform teþebbüsünün baþarýya ulaþarak kalýcýlaþmasý da ancak böyle bir asgarî zeminin
varlýðýna baðlýdýr.

Genelde demokrasi ve düzenin, daha özelde ise
siyasî kurumlarýn ve kurallarýn üzerine oturacaðý, herkesin benimsemese bile rýza göstereceði bir temel
prensipler manzumasine ihtiyaç bulunmaktadýr. Ýstikrarýn ve demokrasi içinde pekiþmesinin baþka bir makûl yolu yoktur.
Milliyetçi Hareket Partisi, üzerinde millî uzlaþmayý zorunlu gördüðü temel prensipleri; demokratik
cumhuriyet, sosyal hukuk devleti, resmî dil ve bayraðýn tartýþýlmazlýðý, din ve vicdan hürriyetinin garantörü anlamýnda bir lâik devlet anlayýþý, üniter siyasî yapýmýz ve sýnýrlarýmýzýn tartýþýlmazlýðý ile her türlü teröre açýkça karþý olmak þeklinde sýralamaktadýr. Bütün
bunlar Türk milletinin hem bir arada kardeþçe hem de
demokratik düzen içinde yaþamasýnýn asgarî þartlarýdýr. Siyasî partiler; her türlü sosyal, siyasî ve ekonomik programlarýný ve projelerini, bunlarý temel alarak
geliþtirebilirler.

Sayýn Baþkan, Kýymetli Milletvekilleri,
Bu vesileyle, ülkemizi yeni yüzyýla hazýrlayacak
bir programýn esasýný teþkil edecek böyle bir "sivil
anayasa" yapmayý, hükûmetin ve meclisin önünde
uzlaþýlmasý ve ulaþýlmasý gereken hedeflerden biri
olarak gördüðümüzü ifade etmek istiyorum.

Türkiye, böyle bir toplumsal sözleþmeden sonra, siyasî rejiminin daha iyi iþlemesini saðlamak, sos-

Türkiye’yi düþünce, inanç, giriþim özgürlüðü gibi
temel hususlarda sakýncalý bir ülke görünümünde tutmaya, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin geliþmediði bir toplum manzarasýnda býrakmaya kimsenin
hakký olamaz.
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Bugün bizim sergilemeye çalýþtýðýmýz uzlaþmacý ve hoþgörülü tavrýmýzý hiç kimse teslimiyetçilik olarak yorumlamamalýdýr. Biz, hükûmette de mecliste de
uzlaþmacý yaklaþýmla yeni yüzyýlýn büyük Türkiyesi’ni
yaratacak diyalog ve iþ birliðini geliþtirmenin yöntemini oluþturmaya, istikrarý kalýcý kýlmaya çalýþýyoruz.
Çünkü, Türkiye’yi artýk çað dýþý kalmýþ anlayýþlardan, terörden, yolsuzluk ve yoksulluktan kurtarmak
için gerekli olan giriþimleri yapmak zorundayýz. Türkiye’yi, sokaklarýnda, düþünce ve inanç özgürlüðü sorunlarýnýn yaþandýðý, ancak baskýcý otoriter rejimlerde
görülebilecek manzaralara rastlandýðý, 18 yaþýna gelmiþ kýzlarýn baþlarýný örtüp örtmeyeceðine müdahale
edildiði bir ülke görünümünden kurtarmalýyýz.

BÝR DÖNÜM
NOKTASINDA
GELECEÐE BAKMAK…

21. yüzyýl, Türkiye açýsýndan terörün kökünün
kazýndýðý, lâik-antilâik kavgalarýnýn olmadýðý, gelir daðýlýmýnda adaletin saðlandýðý, yasaksýz ve baskýsýz
bir çaða açýlmak demektir.

(2000 Yýlý Vesilesiyle Milliyet Gazetesi’nde Yayýmlanan
Deðerlendirme Yazýsý)

Ýþte, Türkiye’yi böyle bir hedefe ulaþtýrmak, bugünkü Yüce Meclisin ve hükûmetin önünde tarihî bir
görev ve sorumluluk olarak durmaktadýr.
Bu duygu ve düþüncelerle, Yüce Meclisin taktirine sunulmuþ olan 2000 Yýlý Bütçesi’nin ülkemizin geleceði açýsýndan hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi bir kez daha saygýlarým52
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Yeni bir bin yýlýn baþýnda, yeni bir yüzyýla girerken ülkemiz ve milletimiz açýsýndan büyük ümitler taþýdýðýmýzý ifade etmek isteriz. Dileðimiz Yüce Allah’tan bu tarihî baþlangýcýn milletimiz ve insanlýk bakýmýndan da iyilik ve güzelliklere açýlan bir baþlangýç
olmasýdýr.
Milletimiz için büyük ümitler taþýyoruz; çünkü
geçtiðimiz iki yüzyýlý geri kalmýþ veya az geliþmiþliðin
aðýr sorunlarý altýnda yaþamýþ bir milletin evlâtlarý olarak geliþmeye ve kalkýnmaya olan özlemimiz, nihayet
20. yüzyýlýn sonunda yerini, sosyal ve ekonomik bakýmdan büyük bir deðiþme ve yenilenme çabalarýna
býrakmýþ bulunmaktadýr.
Sanayi devrimini yakalayamadýðý için tarihin
gördüðü üç büyük imparatorluktan birisi olan Osmanlý Ýmparatorluðu’nu kaybeden büyük Türk milletinin,
iki yüzyýldan daha uzun süren "endüstri çaðý"nýn sonunda toplumsal ve ekonomik bakýmdan ortaya koyduðu yenilenme çabasý fevkalâde önemlidir. Çünkü
Türkiye’nin, önümüzdeki zorlu dönemde hem "kendisi" olarak kalabilmesi hem de küresel dinamikleri yakalayýp küreselleþme sürecine katký yapabilmesi, büyük ölçüde gelecek on yýl içinde atýlacak adýmlara
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baðlýdýr.
Daha 20. yüzyýl bitmeden yaþanmaya baþlayan
çað deðiþimi küresel anlamda üç yeni geliþmeyle
kendisini ifade etmiþtir.
Bunlardan birincisi, endüstri çaðýný hazýrlayan
monalitik-pozitivist bilim anlayýþýndan, pülüralist-izafiyetçi bilim anlayýþýna geçiþ; ikincisi, tek doðrulu total
ideolojilerden çoðulcu deðerlere dayalý demokratik
sistemin üstünlüðünün ortaya çýkmasý; üçüncüsü ise
toplumsal-ekonomik örgütlenmede ve üretim sistemlerinde bilgi teknolojilerinin haâkim konuma yükseliþi.
20. yüzyýl bitmeden baþlayan ve "bilgi çaðý" veya "enformatik çað" diye adlandýrýlan bu yeni dönemi,
her þeyden ve herkesten önce anlamak ve kavramak
zorunluluðu içindeyiz. Çaðýn bilim anlayýþýný ve zihniyet dünyasýný kavrayamazsak, endüstri çaðýný kaybettiðimiz gibi, bu yeni çaðýn da dýþýnda yaþamak durumunda kalabiliriz. Böyle bir felâkete düþmemek
için, dogmalara, tekrar ve aktarmalara dayalý ilkel-pozitivist anlayýþtan, hýzla yaratýcý, sorgulayýcý gerçeðin
çoðulcu karakterini yakalamaya dönük, yeni bir zihniyet dünyasýna yönelmek durumundayýz.
Bunun için, bütünüyle eðitim sisteminden üniversiteye kadar bugünkü köhne ve baskýcý anlayýþ
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ve yapýlarý tasfiye ederek köklü bir yeni yaklaþýma
geçmek zorundayýz.
Türkiye’nin yükselen yeni çaðýn gerçek deðer ve
parametrelerinin gerisinde kalmamasý için yapmasý
gereken ikinci bir köklü deðiþim alaný ise, siyasî yapýlarla ilgilidir.
Türkiye’de fert, toplum ve devlet iliþkilerinin saðlýklý bir zemine kavuþmasý açýsýndan siyasî yapýnýn
mutlaka demokratikleþmesini saðlayacak en önemli
mesele, toplumsal uzlaþmayý ve demokrasiyi esas
alan bir "sivil anayasa" yapma meselesidir. Yeni çaðýn
demokratik, özgürlükçü deðerlerinin bizim ülkemizde
de yerleþik hâle gelmesine hizmet edecek "sivil anayasayý" gerçekleþtirmek, bugün siyaset sýnýfýnýn
önünde duran tarihî bir görevdir.
Bunun yanýnda, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik yapýsýnda köklü bir dönüþüm yaparak bilgi teknolojilerine dayalý yeni üretim sistemlerine geçmesi de,
içine girilen küresel süreç açýsýndan hayatî bir önem
arz etmektedir. Bunun için, hýzlý bir þekilde ekonomide Türk insanýnýn dinamik, giriþimci ve yaratýcý gücünü harekete geçirecek reformlarý yapmak zorundayýz.
Hantal devletçi yapýyý sürdürmek isteyenler de
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çýkarlarý statükonun devamýnda olanlar da bu yapýyý
sosyal politika hassasiyetleri taþýmayan bir "vahþî
kapitalizme" dönüþtürmek isteyenler de Türkiye’nin
yolunu týkamak isteyen anlayýþlarýn temsilcileridir.
Türkiye, küçük ve orta ölçekli kuruluþlara dayalý bilgi
teknolojileriyle donatýlmýþ, gelir daðýlýmýný yeniden
düzenleyecek dinamik bir büyüme modeline geçmek
zorundadýr. Bugünkü ekonomik istikrar tedbirleri, ancak böyle bir yeni yaklaþýma hazýrlýk olarak anlamlýdýr.

Mevcut küresel güçler dengesi, özellikle Türk-Ýsl^üm coðrafyasýnda yer alan katliamlar karþýsýnda çýkarlarýyla sýnýrlý bir hassasiyet sergilemektedir. Bütün
bunlar bize mevcut küresel ve bölgesel ittifak yapýlarýnýn yetersizliðini ve dolayýsýyla yeni bir küresel dayanýþma ve iþ birliði çabasýna olan ihtiyacý göstermektedir. Balkanlar’dan Kafkaslara, Ortadoðu’dan
Orta Asya’ya kadar uzanan bu büyük bölgede küresel
istikrar ve barýþýn, ancak Türk-Ýslâm coðrafyasýnýn
saðlam bir iþ birliði ve yardýmlaþma çabasýyla inþa
olabileceðini de akýldan çýkarmamak gerekir.

Yeni bir yüzyýla girerken sosyal ve ekonomik sorunlarýn yanýnda, Türkiye’nin dünyada yaþanan uluslar arasý geliþmeleri, küresel ölçekte ortaya çýkan yeni olay ve süreçlere de kendisini hazýrlamasý lâzýmdýr.
Dünyada bir taraftan "barýþý" küresel ölçekte kurumlaþtýracak çabalar söz konusu iken, diðer taraftan
çýkar kavgalarýný ve bölgesel çatýþmalarý besleyen
olaylar yaþanmaktadýr. Kafkaslardaki istikrarsýzlýk,
Sovyetlerden sonra baðýmsýzlýk ve özgürlüklerini kazanma yolundaki milletlere karþý giriþilen haksýz ve
vahþî saldýrýlarýn sonucudur. En son Çeçenistan’da
yaþanan insanlýk dramý, maalesef küresel barýþ iddialarýnýn, kirli çýkarlarýn gerisinde kaldýðýný ortaya koyan acý örneklerdir.
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Bugün, Türkiye’nin Batý ile iliþkilerinde geldiði
nokta küçümsenemeyecek bir durumu ifade etmektedir. Þurasý unutulmamalýdýr ki, Türkiye bir büyüme potansiyeli ve dinamizmi taþýmasaydý, Türk-Ýslâm coðrafyasý geliþme birikimine ve misyonuna sahip olmasaydý, Türkiye’ye Batý’nýn vereceði önemden söz etmek bugünkü anlamýyla pek mümkün olmayabilirdi.
Ülkemiz için Batý, her þeyden önce bir iþ birliði ve geliþme sahasýdýr. Ne bir mecburiyet, ne korku kaynaðý
ne de diðer iþ birliði ve geliþme imkânlarýný ortadan
kaldýracak bir faktördür.
Kýsacasý 21. yüzyýl ,bütün insanlýk için sorunlar59
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la ve sancýlarla dolu olan bir yüzyýlýn mirasçýsýdýr. Ayný zamanda, teknolojik ve ekonomik geliþmelerin her
geçen yýl yeni bir boyut ve hýz kazandýðý bir evrensel
dinamizmin de devamýdýr. Böyle bir tablonun insanlýðýn yararýna sonuç vermesi, hiç þüphesiz mevcut birikim ve tecrübelerden nasýl yararlanýlacaðýna baðlýdýr.
Türkiye, yeni bir yüzyýlda, yeni bir çaða yönelmektedir. Sanayi çaðýný ve iki yüzyýlý büyük ölçüde
kaybeden Türk milletinin önünde yeni bir çað ve yeni
bir gelecek bulunmaktadýr. Türkiye’nin, önünü kesecek hiçbir þeye, hiçbir engele tahammülü yoktur. Bu
büyük yöneliþte en büyük gücümüz, þüphesiz milletimizin tarihsel birikimi, güzel bir gelecek yaratma
azmi ve zengin insan kaynaðýmýzdýr.
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