gerçekleşmemiştir. Bu sözde soykırım savının, Ermenis
tan'ın, komşusu Türkiye ile akılcılığın gereği olan iyi ilişkiler
ve işbirliğini geliştirmesine engel oluşturacağının ayırdına,
daha fazla gecikmeden varmalarını beklemekteyiz. Er
menistan yöneticilerini, aynı coğrafyada Türkiye ile barış
içinde birarada yaşamalarını olanaklı kılacak ve çıkarları
nın da gereği olan sağduyulu bir tutum benimsemeyip,
basiretsiz politikalar izlemekte ısrar etmeleri durumunda
sıkıntılar ve sorunlarla karşı karşıya kalacakları yönünde
uyarmak isterim" şeklinde konuştu.
Yasama Yıh'nı açış konuşmasının sonuç bölü
münde, ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini dile getiren
Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Atatürk, Cumhuriyeti kurarken çağdaş uygarlık
düzeyine erişmeyi ulusumuza erek olarak göstermiştir.
Cumhuriyetin 75 inci yıldönümü, çağdaş uygarlığı yakala
ma yarışında başarılan ve henüz başarılamayan hususla
rın bir değerlendirmesine olanak vermiştir. Türkiye Cum
huriyeti Devleti'nin bu 75 yıllık dönemi, tarihin en uzun
barış dönemi olmuş ve büyük bir kalkınma gerçekleştiril
miştir. Dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin önemini artırmış,
ülkemiz için yeni ufuklar ve fırsatlar yaratmıştır. Türk
Ulusu ve Devleti'nin çağdaşlığı benimsediği ve evrensel
değerleri ilke edindiği 2 1 . yüzyıla girdiğimiz dönemde,
dünyadaki hızlı gelişmelere koşut olarak, Türkiye'ye çağı
yakalatacak ulusal ana ereklerin belirlenmesi tarihi bir
görevdir.
Türkiye'nin çağdaşlaşma ereğine ulaşması için ge
rekli karar alma sistemi, toplumun uzun dönemli çıkarları
nı koruyup gerçekleştirecek bir yapıya oturtulmalıdır. Bunun
için de saydamlığa, doğru ve hızlı bilgi akışının sağlanma
sına, hukuksal ve kurumsal alt yapının ve reformların en
etkin biçimde gerçekleştirilmesine gereksinme bulunmak
tadır. Karar alma yöntemine sivil toplum kuruluşlarının da
katılması, alınan kararların uygulanmasının sürekli izlen
mesi, sonuçların denetlenmesi ve değerlendirilmesi asıl
olmalıdır.
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçek
leştirilmesi, 2 1 . yüzyılana ereklerinin başındagelmektedir.
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci içinde olma
sı, uluslararası kurallara uyma ve bilgi toplumunun gerek
tirdiği koşulları yerine getirme yönünden önemli bir fırsat
yaratmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliğine tam üyelik,
binlerce yıllık tarih ve kültür birikimine sahipolan ülkemizin
gerçek potansiyelini ortaya koymasına ve birikimini dünya
ile paylaşmasına yardımcı olacaktır. Önemli bir jeostratejik konuma sahip olan ülkemiz bulunduğu bölgede politik,
ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimi artırarak bölge ve
dünya barışına daha büyük katkılar yapabilecektir. Avru
pa Birliği'ne tam üyelik ereği, Türkiye'nin stratejik vizyonu
nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu erek, Atatürk'ün çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşma ereği ile de örtüşmektedir.
Ekonomik ve sosyal yapıda gerekli dönüşümlerin
gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye'nin önümüzdeki 20
yıllık dönemde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme hızını
gerçekleştirmesi, kişi başına gelirini Avrupa Birliği ülkeleri

düzeyine yaklaştırması ve bu dönemde 1.9 trilyon dolar
civarında bir G S M H düzeyine ulaşarak dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına girmesi olanaklıdır.
Türkiye'nin jeostratejik konumu, kültürel birikimi ve
siyasal, ekonomik, toplumsal ve askeri alanlarda gerçek
leştireceği gelişmeler sonucu 2010'larda bölgesel bir güç
olarak etkinliğini daha da artırması, 2020'lerde ise küresel
bir güce dönüşmesi ereklenmektedir.
Cumhuriyetin kültür öğesini bugünlere taşımak,
kültürel yükselmenin yollarını açmak zorundayız. Bilimde,
sanatta, teknolojide, sporda söz sahibi olmalıyız, kültür
alanımızı genişletmeliyiz.
Temel değerlerimizi ve kimliğimizi koruyarak bilgi
toplumu düzeyine geçişin sağlanması ve toplumun yaşam
kalitesinin yükseltilmesi uzun dönemli temel ereklerimiz
den biridir. Günümüzde ancak bilgi çağının gereklerine
ayak uydurabilen, bilim ve teknoloji üretme konumuna
gelebilen uluslar, 2 1 . yüzyıl dünyasında daha etkili ve
güçlü olabileceklerdir. Bilgi çağında, demokrasi ve kalkın
ma ayrılmaz bir ikili oluşturacaktır. Araştı rma-geliştirmeye,
eğitime sağlığa, bilim ve teknolojiyeteneğinin güçlendirilme
sine artan bir önem verilmesi gerekmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 2 1 . yüzyıl jeostratejik
ortamının gereksinmelerine yanıt verecek ve Müşterek
Harekat Konsepti'nin gereklerini yerine getirecek biçimde
reorganize ve modernize edilmesi, en yüksek caydırıcılık
gücüne ve hazırlık düzeyine yükseltilmesi ve etkin bir
savunma sanayii ile desteklenmesi asıldır.
21. yüzyılın başı için belirlenen bu ana erekler,
Bakanlar Kurulu'nca kabul edilmiş bulunan 'Uzun Vadeli
Gelişme Stratejisi'ne, TBMM tarafından onaylanan 'Seki
zinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'na ve stratejik askeri plan
lamalara da uygun bulunmaktadır. Türkiye, söz konusu
ana erekleri en geç Cumhuriyetin 100. yıldönümünün
kutlanacağı 2023 yılına kadar gerçekleştirmelidir. 2023
yılından sonra da Türk Ulusunun çağın gereklerine uygun
yeni dinamik ülküler doğrultusunda ilerlemeyi sürdürmesi
gerekmektedir.
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlıkdüzeyine ulaş
ma ve aşma ereği doğrultusunda, Türkiye gelişmesini daha
ileri aşamalara ulaştırmakta kararlıdır. Türkiye, 2 1 . yüzyıl
da, kültür ve uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak dünya
standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan, insan hakla
rını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı
demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü en üst
düzeyde gerçekleştiren, etkili bir dünya devleti olacaktır.
Bunun en büyük güvencesi toplumumuzun dinamizmi ve
yaratıcı gücüdür.
Ulusumuza, Devletimize ve demokrasimize olan
inancımızı koruyarak Yüce Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in etrafında topluca durarak, Cumhuriyetin dayandığı
temel ilkelere bağlı kalarak ve ulusal birlik ve beraberlik
içinde çok çalışarak 2 1 . yüzyılın ilk çeyreğinde çağdaş,
demokratik, laik, bilgi çağını yakalamış, mutlu, büyük ve
güçlü bir Türkiye'yi yaratmamız gelecek kuşaklara karşı
tarihi sorumluluğumuzdur"
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