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BAŞKAN - Sayın Alaboyun, konuşmanızı tamamlar mısınız lütfen.
ALİ RIZA ALABOYUN (Devamla) - Değerli arkadaşlar, AB konusunda AK Parti İktidarının
izlediği tutarlı dış politika ve yaptığı reformlar sayesinde Türkiye, AB ile ilişkilerinde, aday ülke sta
tüsünden tam üyelik için müzakere yürütülen ülke konumuna gelmiştir. Bu sürecin Türkiye'nin mua
sır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda önemli katkıları olduğu hepinizin malumudur.
Terörle mücadele politikası çerçevesinde gerek Hükümetimizin gerekse Meclisimizin yürüttü
ğü parlamenter diplomasiyle terörle mücadelenin diplomatik ayağı başarıyla yürütülmüş, bu çabalar
sayesinde PKK terör örgütünün gerçek yüzü ve terör eylemleri tüm dünyaya açık bir şekilde göste
rilmiştir. Bu politikalar kısa sürede meyvesini vermiş, terör örgütünün uluslararası desteği pasivize
edilmiştir. Terörle mücadelemize verilen uluslararası destekte büyük artış olmuştur.
Sözlerime son verirken, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olma
sını diliyor, AK Parti Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Alaboyun.
AK Parti Grubu adına ikinci söz, Bingöl Milletvekili Sayın Cevdet Yılmaz'a aittir.
Buyurun Sayın Yılmaz. (AK Parti sıralarından alkışlar)
Süreniz beş dakika.
AK PARTİ GRUBU ADINA CEVDET YILMAZ (Bingöl) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin 2008 yılı bütçesi
üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kı
sıtlı süre içerisinde, sadece birkaç temel konuda görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim.
Birinci ve en önemli husus, Avrupa Birliğiyle katılım sürecinde olan ülkemizin, bu süreci önü
müzdeki yıllarda hızla tamamlama gereğidir. Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği bütçeleri yedi yıllık sü
reler şeklinde belirlenmektedir. En son yapılan bütçe 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. Bir sonraki
bütçe ise 2014-2020 dönemini kapsayacaktır. Bizim, ülke olarak mutlaka 2013 yılına kadar teknik
uyum sürecini tamamlamamız ve teknik açıdan hiçbir ülkenin ülkemize itiraz edemeyeceği bir ko
numa yükselmemiz gerekmektedir. Bunu da yapabilecek kurumsal kapasiteye, tecrübeye sahip oldu
ğumuzu düşünüyorum. Siyasi gerekçelerle Türkiye'ye karşı çıkan Fransa, Almanya gibi ülkelere
verilecek en güzel cevabın da Türkiye'nin, reformlarını hızla tamamlaması, kendi iç bünyesini güç
lendirmesi ve uluslararası alanda çok daha etkili bir aktör olarak ortaya çıkması olduğuna inanıyo
rum. Aksi takdirde, hamasetle veya kendi kendimize sloganlarla hiçbir yere varamayacağımız
hepinizin takdir edebileceği bir husustur.
Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde, mutlaka, bu yıl hazırlamış olduğumuz Müktesebat Uyum
Programı'na başlamamız ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Müktesebat dedi
ğimiz, sonuçta halkımızın çağdaş ülkelerdeki standartlarda yaşam koşullarına kavuşmasını öngören
kurallar ve kurumlar bütünüdür. Siyasi konuları ayırdığımız zaman, bunlar halkımızın yararına olan,
ekonomimizin daha hızlı büyümesine yol açacak, ülkemizin uluslararası itibarını artıracak hususlar
dır. Dolayısıyla buralarda -ben özellikle muhalefet partilerine de sesleniyorum- hep birlikte, bütün ül
kemizin bir projesi olan bu konuda el birliğiyle çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu
süreci mutlaka hızlandırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Hızlanacak bu sürece uygun olarak da kurumlarımızı yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bu
rada da en önemli kurumlarımızdan bir tanesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Sekreterliğimiz az
sayıda personeliyle çok fedakâr bir çaba sarf etti geçtiğimiz yıllarda, tarama sürecinde, müzakere sü
recinde önemli hizmetler yaptı. Fakat geldiğimiz bu noktada önümüzdeki döneme baktığımız za
man, mutlaka, bu kurumun yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Personel sayısıyla, iç yapılanmasıyla,
mutlaka, önümüzdeki dönemin şartlarına uygun olarak yeniden yapılandırılmalı diye düşünüyorum.
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