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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 

Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, 

İlçe Belediye Başkanlarımız, İzmir Protokolünün Saygıdeğer Temsilcileri, 

CHP’nin değerli mensupları, Saygıdeğer Konuklarımız, 

Kardeş Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Meslek Odalarının Sayın Başkanları, 

Geçmiş Dönem Başkanlarımız, 

İzmir Protokolünün Saygıdeğer Temsilcileri, 

ESİAD Üyesi Çok Değerli Arkadaşlarım, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri, 

 

Sizleri şahsım ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı adına sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 

 

ESİAD’ın Yüksek İstişare Konseyi Toplantısına hoş geldiniz; bizi onurlandırdınız. 

 

Son Yüksek İstişare toplantımızda Sayın Başbakanımızla birlikte olmuştuk, şimdi de Ana 

Muhalefet Partisi Lideri ve Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ağırlıyoruz. 

Davetimizi kabul ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. 

 

 

Sayın Genel Başkan, Değerli Katılımcılar, 

 

Sözlerime, bundan üç gün önce şehit verdiğimiz vatan evlatlarının ve ulusumuzun tüm 

şehitlerinin aziz hatırası önünde saygıyla, minnetle eğilerek başlamak istiyorum. 

Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve tüm ulusumuza baş sağlığı ve gazilerimize acil şifalar 

diliyoruz. Terörü bir kez daha lanetliyoruz. 

 

Türkiye’miz öyle bir ülke ki, bir başka dünya ülkesinde yılda sadece birkaç kez görülebilecek 

olaylar bizde çok sık oluyor ve gündem çok hızlı değişiyor. Neredeyse her güne çok önemli 

bir gündem maddesi ile uyanıyoruz. Dolayısıyla, bir Yüksek İstişare Konseyi toplantısında, 

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı önünde, konu sıkıntısı çekmek bir yana, bize verilen 

zaman dilimi içerisinde hangi konulara değinsem, önem sıralamasını nasıl yapsam sıkıntısına 

düşüyorsunuz. 

 

Biz ESİAD olarak, bu güne kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin, demokratik, laik ve sosyal 

bir hukuk devleti olduğuna inanan, ülkenin bölünmez bütünlüğüne yürekten destek veren tüm 

siyasi partilere eşit mesafede olduk. 

 

Ekonomi politikaları önceliğimiz olmakla birlikte, ülkemizin her sorununu, sorunumuz olarak 

gördük, bundan kendimize vazife çıkardık, sorguladık, araştırdık ve öneriler getirdik. Bunu 

yaparken de dürüst, açık sözlü ve ülke menfaatini her türlü menfaatin üzerinde tutan “İzmir’li 

ve Ege’li duruşumuz”dan hiç taviz vermedik. Zaman zamanda bunun sıkıntısını çekmedik, 

bedelini ödemedik değil… 

 

Ülkemizin bu güne kadar yaşadığı krizlerde diplerde yatan temel sorunun siyasi istikrar 

olduğunu gördük. Siyasi istikrarsızlık, öncelikle ekonomimize zarar verirken, dış siyasetimizi 

de olumsuz etkilemiştir. Bundan demokrasimiz de nasibini almıştır. 

 

2001 yılında yaşadığımız, belki de ülkemizin en büyük ekonomik krizinde, pek çok insanımız 

işini ve servetini kaybetti. O gün Türkiye’nin en büyük sosyo-ekonomik sorunu enflasyondu, 

bu gün ise işsizliktir. 
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2001 ve 2002 yıllarında yaptığımız yapısal değişikliklerin de katkısıyla, bu günlerde 

ihracatımız 100 milyar doları, kişi başına gelirimiz 10 bin doları aştı. Ülkemiz dünyanın 

17’inci büyük ekonomisi olurken, milli gelirimiz özel sektör ağırlıklı olarak yüzde 55 büyüdü. 

Büyümede 2010 yılında dünya ikincisi olduk. Öyle görünüyor ki, bu büyüme trendi devam 

edecek.  

 

Türkiye, uzun zamandır özlemini duyduğumuz bu başarılı performansı sürdürülebilir kılma 

şansına sahip bir ülkedir. Ancak, burada önemli olan, bu büyümeyi ithalata dayalı değil, 

yatırıma, üretime ve ihracata dayalı olarak gerçekleştirmektir. 

  

Genç nüfusumuzla övünüyor, ama onlara iş bulmakta zorlanıyoruz. Bugün özellikle üniversite 

mezunu eğitimli gençler arasındaki işsizlik kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Bu genç beyinler 

bizim en büyük sermayemizdir. Bu sermayeyi iyi değerlendirdiğimizde ya da 

değerlendiremediğimizde neler olabileceğini tahmin etmek için özel bir çabaya gerek yok 

sanıyorum. Bu nedenle ekonomi politikalarımızı istihdam sorununu çözecek şekilde 

düzenlemeliyiz. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, KOBİ’lerin ödediği vergi ve sigorta primlerinin bir yıllık 

tutarının, sonraki yıl aynı miktarda sıfır faizli kredi olarak verilmesi projesine müspet 

bakıyoruz. Bu kaynak KOBİ’lerin finansman sıkıntısına bir nebze katkıda bulunacak,  aynı 

zamanda üretimi ve katma değer yaratılmasını ödüllendiren, istihdamı teşvik eden bir destek 

olacaktır. 

 

 

Değerli Katılımcılar, Sayın Genel Başkan, 

 

Cari açık yönetilebilir bir konumdan çıkıp giderek tehlikeli hale geliyor. İlk 8 aylık cari açık 

54 milyar dolar. Ocak–Ağustos döneminde ihracattaki artış hızı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %22’de kalırken, ithalattaki artış hızı % 40’a yaklaşmıştır. Geçen yılın aynı 

dönemine göre, dış ticaret açığı 29 milyar artarak 61 milyar dolara ulaşmış,  cari açık da bir 

önceki yıla göre 27 milyar dolar artmıştır.  

 

İçeride hal böyle iken, dışarıda Avrupa’da finansal kriz ve durgunluk büyüyor. Bu durumda, 

bu güne kadar bir şekilde finanse edebildiğimiz cari açıkları, daralan Avrupa ve Dünya 

piyasalarında sürdürülebilir kılmamız gittikçe güçleşecektir. Avrupa Bankalarının zora 

girmeleri ise bunun üzerine tuz biber ekecektir. Dolayısıyla, cari açığı azaltacak tedbirlerin 

gecikilmeden alınması ve ertelenen mali kural uygulamalarının devreye sokulması doğru bir 

politika aracı olacaktır. 

 

Artan cari açığı dikkate alırsak, teşviklerin girdi maliyetlerini düşürecek, ara malı ithalatını 

azaltacak yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, Türkiye bir eliyle aldığını diğer 

eliyle geri veren bir ülke konumuna gelecektir. Bu açıdan açıklanan orta vadeli programdaki 

girdilerde ithalata bağımlılığı azaltma ve ölçek ekonomilerinden yararlanma hedeflerini 

gerçekçi buluyoruz. 

  

Ayrıca, mevcut teknolojik altyapımızı geliştirmeli, en azından bazı sektörlerde kendi 

teknolojimizi yaratmalıyız. Ancak bu sayede katma değeri yüksek ürün üretebiliriz. Bunun da, 

eğitimle olacağı açıktır. 

 

 

 

 

 

 



-3- 
 

 

Değerli Katılımcılar, 

 

İçinde bulunduğumuz dönemde Orta Doğu ve Afrika’da taşların yerinden oynadığını 

görüyoruz. Biz de tarihsel bağlarımız, sınırlarımız, korumamız gereken milli çıkarlarımız ve 

diplomatik ilişkilerimizle bu kargaşanın tam ortasında bulunuyoruz. 

 

Diğer yandan, neredeyse sıfırlanan üretimi, tek dayanağı olan turizmde bile yaşadığı sıkıntılar 

nedeniyle krizden çıkma konusunda hiçbir çaresi kalmayan komşumuz Yunanistan’ın ve onu 

izlemesi beklenen diğer Akdeniz ülkelerinin durumu da bütün dünya gibi bizi tedirgin ediyor. 

 

Bütün bu gelişmeler olurken ve Türkiye yurt dışında yükselen bir yıldız olabilme avantajını 

yakalamışken; Siyasi partilerimizin, özellikle üç büyük siyasi partimizin Anayasa 

çalışmalarında koşulsuz bir araya gelme konusunda fikir birliği içerisinde olmaları ve 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’de ekonomik büyüme hedeflerinde ve 

bunun özel sektör ağırlıklı olmasında mutabakatları bizleri çok sevindiriyor. Yeni 

Anayasamızın Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yaşamına çağdaş düzenlemeler getiren bir 

toplumsal sözleşme niteliğinde hazırlanmasını ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere 

bütün kesimlerin asgari müştereklerde birleştiği bir demokrasi, insan hakları ve özgürlükler 

beyannamesi olmasını arzu ediyor ve bekliyoruz. 

 

Siyasi istikrarın temel taşı olan, bir araya gelme sanatını çok önemsiyoruz. Türkiye’nin ileri 

gitmesi, yapısal değişikliklerin devam etmesi, kimsenin diğerine öteki diye bakmaması, başta 

gelen ilkemiz olmalıdır. 

 

Tekrarlamaktan bıkmayacağımız bir diğer ilke “Devlet için var olan millet değil, millet için 

var olan Devlet” olmalıdır. Türkiye’nin “bölgesel güç” olma hedefinin ancak ülkedeki tüm 

kesimlerin milli mutabakatıyla başarıya ulaşabileceğini unutmamalıyız. 

 

Wall Street Journal “Modern Türkiye göz kamaştırıyor ve şaşırtıyor. İki haneli büyüme ve her 

yerde parlak yeni binalarıyla, bir zamanlar Avrupa’nın hasta adamı, Avrasyalı bir Çine 

benziyor” diyorsa, Fransız Le Figaro gazetesi, ülkemiz için “Bölgenin Almanya’sı” deyimini 

kullanıyorsa, ekonomik kazanımların ve artan diplomatik gücün bir övünç meselesi olması 

doğaldır. Başkalarının gözünü kamaştırsa da, bu tespitler bizim gözlerimizi 

kamaştırmamalıdır. Türkiye, zayıf olduğu noktalarını süratle güçlendirerek daha sağlam bir 

ekonomiye ve daha sağlam bir demokrasiye sahip olmalıdır. 

 

Bu çerçevede güncel beklentimiz, demokrasisi güçlenen ve hukuk devleti zarar görmeyen, 

kuvvetler ayrılığının yeniden güçlendirileceği bir Anayasa’dır. Darbeler ve parti kapatma 

davaları artık geride kalmıştır. Türkiye, şimdi siyasi partilerin sağduyu, akıl, sorumluluk ve 

ülke çıkarları düzleminde siyaset ürettiği, çözüm ürettiği bir ülke olmalıdır. 

 

Şimdi, ülkede hukuka yeniden güven kazandırmak için “bir gün hukuk herkese lazım olur” 

ilkesiyle, uzun tutukluluk sürelerinin adeta infaza dönüşmeyeceği, uzayan davaların kamu 

vicdanında rahatsızlık yaratmayacağı tedbirleri alma zamanıdır. 

 

Şimdi, demokrasinin işleyişini arttırmak için, 30 yıldır şikayetçi olduğumuz lider ağırlıklı, 

delege popülizmine dayalı, seçmenin vekilini tanımadığı, her şeyden önce parti içi 

demokrasinin işlemediği Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nı değiştirme zamanıdır. 

 

 

Değerli Katılımcılar, Sayın Genel Başkan, 

 

İzmir, çoğulcu demokrasiye geçişimizden bu yana ülkenin en önemli demokratik gücüdür. 

Demokrat Parti burada kurulmuştur, 1960 darbesinden sonra Adalet Partisi de burada 
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kurulmuştur. Ecevit’in Karaoğlan hareketine yine en büyük destek İzmir’den çıkmıştır. 1977 

seçimlerinde rahmetli Özal’ı seçmeyen de İzmir’dir; 1985’ten sonra Özal’ın liberal ekonomi 

politikalarına en büyük desteği veren de… 1987 yılında ise referandumda Siyasi Yasaklar 

İzmir’in oylarıyla kaldırılmıştır. Yine rahmetli Ecevit’in ikinci kez güvercinli çıkışına 24 

milletvekilinin 14 ünü vererek güç veren İzmir, hiçbir zaman siyaseti bir futbol takımını tutar 

gibi izlememiştir. 

 

İzmir, öz güveni yüksek olan, çıkarları için oy vermeyen, doğru bildiği şekilde hareket eden 

bir kenttir. Bu nedenle, hiçbir siyasi partinin İzmir’in oylarını çantada keklik gibi görme veya 

İzmir’i kendi kalesi gibi sayma hatasına düşmemesini temenni ediyoruz. Çünkü, İzmir 

Türkiye’de demokrasinin ince ayarının yapıldığı bir laboratuar gibidir. 

 

İzmir’in verdiği siyasi mesajlara, siyasetçilerimizin çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu konuda, mütevazı olmamız mümkün değildir. 

 

Son seçim sonuçlarından çıkardığımız özet, seçmenin “Yerel Yönetim ile Merkezi Hükümetin 

bir arada çalışması” isteğidir. Öyle sanıyoruz ki İzmir seçmeni bu süreci her iki taraf 

açısından da bir sınav niteliğinde görmektedir. 

 

 

Saygıdeğer Genel Başkan, 

 

Bu süreçte Ana Muhalefet Partisine çok büyük görevler düşmektedir. Hayatı ve yaşam ilkesi, 

toplumumuzu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek olan ve bu amacı sürekli devrimle 

geçiren Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir parti olan CHP’nin, büyük önderin bu 

anlayışına uygun olarak, değişen zamanın ruhunu yansıtacak bir yenilenme ihtiyacında olduğu 

açıktır. 

 

CHP’nin tek parti döneminin izlerini taşıyan statükocu görünümden çıkma gayretlerini takdir 

ediyoruz.  

 

Mevlana’nın dediği gibi, “Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım”… 

 

Bugün, mevcut iktidar için “daha birkaç seçim üst üste kazanır” deniliyorsa, bunu sadece 

iktidar partisinin performansının halkta bulduğu karşılıkta aramamak gerekir. 

 

Bu noktada, “acaba CHP’nin eksiği var mı” diye sorgulamak da lazımdır diye düşünüyoruz. 

 

Bir demokrasi için vazgeçilmez olan muhalefet partileridir ve bir demokrasinin “kalite 

rüştü”nü ispat edebilmesi için, iktidarların seçimle değişebiliyor olmasının sıcak bir ihtimal 

olarak yaşanması gerekir. 

Türkiye’de, dünyadaki gelişmelere paralel olarak siyasi iktidara talip ve sahip olmanın yolu, 

evrensel demokratik ilkelere yaslanmak ve rasyonel aklın rehberliğinde hükümet 

edebileceğinize halkı inandırmaktan geçiyor. 

 

Dolayısıyla 21.yüzyılda iktidar alternatifleri keskin çizgilerle birbirinden ayrılmıyor. 

 

Artık parti programları nüanslar üzerinden oluşturuluyor. 

 

Mevcut iktidar, farklılığını “Muhafazakar Demokrat anlayış”la izah ediyor. 

  

Siz ise, “Çağdaş Sosyal Demokrat” çizgiyi savunuyorsunuz. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi de, CHP de bu kavramların içini doldurmak zorundadır. Ortak 

payda, demokrasi ve demokrat olmaktan geçiyor. 

 

Türkiye’de siyasi iktidarın iki yolu vardır. Bunlar Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk 

Partisi‘nin verasetinden geçer. Bu gün Adalet ve Kalkınma Partisi Demokrat Parti’nin 

mirasçısı konumuna gelmiştir. 

 

Bu günkü Cumhuriyet Halk Partisi ise, Cumhuriyet Halk Partisinin varisi olup olmadığını 

sorgulamalıdır. 

 

Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişin Demokrat Partisinden liberal ekonomik anlayışların 

mirasını sahiplendi. CHP’nin katı merkeziyetçi, devletçi görünüşünü, çağdaş sosyal demokrat 

bir gözlükle revize ederek kitleleri yeniden kazanma çabalarını doğru buluyoruz. 

 

Ana Muhalefet Partileri en güçlü iktidar alternatifidir. CHP de bu bilinçle davranmak ve ülke 

yönetimine aday olduğunu halka ve iktidara her an hissettirmek zorundadır. Bunun için de net 

söylemler, uluslararası ilişkilerden eğitime ve sağlığa her konuda akılcı politika önermelerini 

ortaya koymak durumundadır.  

 

Bu bağlamda, partinize dair umut ve heyecanımızı koruyor ve Türk demokrasisi için çok 

önem taşıdığına inandığımız büyük Önder’in misyonunu sizlerin yeniden canlandırmasını 

istiyoruz. 

Bu ülkenin eğitim, sosyal güvenlik, sağlık, adalet sorunları CHP olmadan nasıl çözülemez ise, 

Kürt sorunu da Cumhuriyet Halk Partisinin desteği olmadan çözülemez. 

 

Etnik Kürt politikasını yürütenler ne istediklerini tam tarif edemiyorlar. Çözümü kendileri de 

anlatamadıkları, mutabakat içinde olmadıkları hatta bilmedikleri için, güzellikle sonuçlanacak 

bir politika oluşturulamıyor. Ülkenin sabrını zorlayıp ızdırabını artıran şehit cenazeleri, “kana 

kan ” çığlıklarını yükseltirken, diğer tarafta ”ne yapsak da bu kanı durdursak “ diyenleri 

karamsarlığa itiyor. 

 

Yolu terörizmden geçen ve terörle hiçbir sonuç alamayacağını bile bile, masum insanları, 

gencecik insanları asker, sivil, erkek, kadın, büyük, çocuk demeden katledenleri lanetliyoruz. 

Bu ülkedeki siyasilerden, sivil toplum örgütlerine, yoldaki mütevazı vatandaşa kadar herkes 

iyi niyet çerçevesinde bu sorun çözümlensin istiyor. Karşılığı ise kan oluyor. 

 

Şehitlerimizin aziz ruhlarının ve şehit analarımızın kabul etmeyeceği hiçbir çözüm, bizim 

çözümümüz değildir.    

Terör örgütüyle bağlantılarını açıkça belirtmekten çekinmeyen, hatta bununla övünen ve ben 

bunun için Parlamento’da varım diyen bir Siyasi Parti ve onun siyasetçileri, bu ülkenin 

Cumhuriyet nimetlerinden istifade ederek, Cumhuriyetin en önemli ilkelerinden bölünmez 

bütünlüğü kaldırmak istemektedirler. 

 

Şanlıurfa Belediye Başkanının söylediği gibi “Amaçları, beraberliği bozmaktır. Bu oyuna 

gelmemek lazım. Onun için niyeti bu olanlara hiç pabuç bırakmayacağız.”  diyen 

Güneydoğulu kardeşlerimizle, Kürt, Türk oturup bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. 

 

 

Sayın Genel Başkan, Değerli Katılımcılar, 

 

Ekonomide verdiğimiz dünya standardına ulaşma çabasını demokraside de göstermeliyiz. 

Yeni Anayasa hazırlanması bunun için uygun bir fırsattır. Yeni Anayasayı katılımcı bir 

zihniyetle hazırlamalıyız. 
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Sosyal adalete, gelir dağılımındaki büyük farklara dikkat etmeliyiz. Ön koşulsuz desek de, 

“demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olmak” değiştirilemez bir başlangıç hükmü olarak 

devam etmelidir. Sayın Başbakan’ın “En büyük kavga bürokratik oligarşiyledir. Bürokratik 

oligarşinin ne tür ıstıraplar yarattığını çok iyi bilen birisiyim. Henüz dört dörtlük bunu 

aşabildik mi? Hayır. Daha yapılması gereken çok şeyler var“ diyen görüşüne katılıyor, yeni 

Anayasada bürokrasinin “İstemezükçü” yapısının kırılmasını istiyoruz. CHP’nin de bu sürece 

katkıda bulunmasının yakışacağını düşünüyoruz. 

 

Bunun gibi, AB sürecine de bütün Siyasi Partilerimizin katkıda bulunmasını istiyoruz. AB 

standartlarını ISO 9000 belgesi gibi görüyoruz. Biz AB standartlarına ulaşalım, ondan sonra 

onlar bizi almış ya da, o tarihte biz girmek istiyor muyuz? Ya da AB kalmış mı? Onu hep 

beraber yaşayacağız. 

 

 

Sayın Genel Başkan, Saygıdeğer Katılımcılar, 

 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023’de… Çok zaman kalmadı… Dünyanın ilk 10 

ekonomisine girmek, ihracatımızı 500 milyar dolara yükseltmek, kişi başına milli gelirimizi 

25 bin dolar yapmak, sağlıkta, eğitimde, yargıda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak istiyorsak, 

hep birlikte ellerimizi taşın altına sokacak ortamı yaratmalı, hepimiz evimizin önünü 

temizlemeli, kardeşçe, hakça bir bütünlük içerisinde, hükümetiyle, muhalefetiyle, işvereni, 

işçisiyle, öğretmeni, öğrencisiyle, yargıcı, savcısıyla ülkemizin çıkarları için çok çalışmalıyız.  

 

Son olarak kısa bir not; ama biz İzmir’liler için en önemli ricamız: EXPO 2020 sürecinde 

şahsınızın ve Cumhuriyet Halk Partisinin her platformda desteğini esirgememenizdir. 

 

Teşriflerinizle bizi onurlandırdığınız için bir kez daha saygı ve sevgilerimle teşekkürlerimi arz 

ediyorum. 

 

 


