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Hoşgeldiniz diyorum,
Burada, İstanbulʼda, böyle anlamlı bir orgizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük bir
memnuniyet duyduğumuzu da özellikle ifade ediyor başta TÜRYAK ve AK PARTi Sosyal İşler
Başkanlığıʼmız olmak üzere emeği geçenleri huzurunuzda tebrik ediyorum.
Esasen Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresiʼnin Kültürlerarası Köprülerin İnşası
başlığı altında burada; Türkiyeʼde, İstanbulʼda yapılıyor olmasını da şahsen isabetli
buluyorum. Daha konuşmamın başında şunu da söyleyebilirim: Gerçekten bu kongre
merkezinin İstanbulʼa taşınması konusunda bir düşünce birliği oluşmuşsa biz buna ev
sahipliği yapmayı da özellikle, samimiyetle; arzu ederiz, kabul ederiz. Zira İstanbul, kıtaları
birleştirdiği kadar kıtalar arasında köprü olduğu kadar kültürler arasında da bir köprü olma
özelliği taşıyor. Medeniyetler arasında bir köprü olma özelliği taşıyor. Bu kongre vesilesiyle
İstanbulʼu gezme ve İstanbulʼun zenginliklerini teneffüs etme imkanı bulacak olan siz değerli
misafirlerimizin de İstanbulʼun kültürleri birleştiren vasıfını yakından tecrübe edeceğinize
inanıyorum. Bakınız, bu şehir yani İstanbul, yüzyıllar boyunca sadece iki katıyı birleştirmekle
kalmadı. İstanbul, halkları, toplumları, farklı medeniyetleri, farklı kültürleri birleştiren,
buluşturan, kaynaştıran, tüm medeniyetlere ve tüm kültürlere kendi özdeğerlerini yansıtan bir
şehir oldu. Bu şehirde dünyanın her yerinden, her bölgesinden izler, sesler, tatlar
bulabilirsiniz. Bu şehrin her köşesinde size ait, kendinize ait, kendi kültürünüze ait
yansımalarla karşılaşabilirsiniz.
İstanbulʼun güzel ve farklı tarafı şu ki, dünyadan aldığı tüm değerlere tüm zenginliklere kendi
rengini kendi nefesini kendi sesini katmış özgün bir hoşgörü abidesi inşa etmiştir. Bu şehirde
özellikle yaşayan, doğan bir insan olarak bu şehirde olduğu gibi ülkemizin her ilinde her
bölgesinde bu hoşgörü iklimini, bu birlikte yaşama kültürünü müşahede edersiniz. Farklı
dinlerin farklı mezheplerin, farklı dil ve kültürlerin binyıllardır barış ve huzur içinde bir arada
yaşadığı bir ülkede bulunuyorsunuz. Mardin ilimizde, bir ortodoks kilisesi ile bir katolik
kilisesinin sırtsırta verdiğini görürsünüz. Antakyaʼda bir caminin, bir kilisenin, bir sinagogun
sırtsırta yüzlerce yıl birlikte ayakta durduklarına şahit olursunuz. Aynı şekilde İstanbulʼda
yapacağınız kısa bir tur içinde camileri, kiliseleri sinogogları birbirine komşu olarak
görürsünüz, çokta özet. İstanbulʼun Belediye Başkanlığıʼnı yaptım ve bu belediye başkanlığı
esnasında ecdadımızın kıdemliler için yaptırmış olduğu Darülaceze konsepti içerisinde camiyi
görürsünüz, havrayı görürsünüz, sinagogu görürsünüz. Hepsi bir arada ve onlardan aldığımız
ilham sebebiyle çökmüş durumda olduğu halde dedik ki, bunların renovasyonunu,
restorasyonunu bize yapmak düşer ve belediye başkanı iken de dini temsilcilerle bir araya
gelerek o zaman onları bizzat yaptırdım. Şimdi de başbakan iken Van - Akdamar adasında
Ermeni - Ortodoks kilisesini aynı anlayışla restore ettirdik. İşte bu tarihten gelen bir görevin,
bir sorumluluğun gereği idi ve biz bunu yaptık. Türkiye olarak sahip olduğumuz bu zenginliği,
bu hoşgörü iklimini, bu birbirine saygı kültürünü, evrensel bir çağrıya dönüştürmek için
Birleşmiş Milletler çatısı altında İspanya ile birlikte Medeniyetler İttifakı Projesiʼni başlattık.
Dünyada, kültürler arasında medeniyetler arasında, farklı dinler, mezhepler arasında var olan
köprüleri sağlamlaştırmak, yeni köprüler kurmak, hoşgörü ve birbirini anlama çabalarını
desteklemek, yaygınlaştırmak, önyargıları ortadan kaldırmak bu projenin temel hedefi oldu.
Medeniyetler İttifakı projemiz çok kısa sürede büyük ilgi gördü, yüzden fazla devlet ve
uluslararası kuruluşun desteğini aldı ve büyümeye, gelişmeye devam ediyor. İşte ben bugün
yapılan bu uluslararası toplantıyı, doğrusu ziyadesiyle önemsiyorum. Hayat tecrübesi ile dolu
olan sizlerin, buradan, İstanbulʼdan ve Türkiyeʼden tüm dünyaya bir kez daha barış, sevgi,
hoşgörü mesajları yollayacağınıza; birlikte yaşamanın, birbirini anlamanın mümkün olduğunu
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haykıracağınıza; kültürlerarasındaki köprüyü bu toplantı vesilesiyle daha da
güçlendireceğinize gönülden inanıyorum. Ünlü bir düşünür, Bergman diyor ki, “yaşlanmak bir
dağa tırmanmaya benzer; çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız
genişler.”. Yaşlıların sahip olduğu bilgelik, tecrübe ve engin bakış açısı dünyamıza hakim
olursa, kıdemli insanlarımız birikimlerini sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilirse ben
eminim, dünyamız, bugün arz ettiği manzaradan çok daha farklı bir manzara arz edecektir.
Sizler 20. yüzyılın savaşlarını gördünüz, çatışmalarını gördünüz. Politik çalkantılara,
toplumsal olaylara, yoksullaşmaya, zenginleşmeye, sefalete ve refaha tanık oldunuz. İnsanlık
tarihinin belkide en çalkantılı yıllarına, en hızlı dönüşüm sahnelerine şahit oldunuz. Sahip
olduğunuz engin birikim ve tecrübe genç nesillere ışık tutarsa, genç nesiller sizleri anlayabilir
ve sizlerden istifade edebilirse, bugün yaşanan birçok sorun da, güzellikle, inanıyorum ki,
çözüme kavuşacaktır. İşte onun için dünyadaki her toplum, yaşlılarına gereken değeri
vermek, onlara hak ettikleri hürmeti göstermek, onlardan ders almak durumundadır.
Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, müsadenizle, ülkemizin toplumsal yapısı ile, tarihi
ile, kültürü ile, özellikle çok mühim gördüğüm bir detayı ile, konuşmamı devam ettirmek
istiyorum. Biz çocuklarımıza, gençlerimize, sevgi çerçevesinde yetişkenlere ve daha da
yukarıda kıdemlilere saygı ile, yaşlılarımıza ise; özellikle kendi tarihi ifademizle, hürmetle
yaklaşırız. Hürmet kavramı sevgiyi de, saygıyı da aynı anda içeren bir kavramdır, bir
mehfumdur. Bizler, tarihin her döneminde, yaşlılarımızı, büyüklerimizi baştacı olarak kabul
eden, hayatın her alanında büyüklerine öncelik tanıyan, hürmet eden bir medeniyetin, bir
kültürün mensuplarıyız, varisleriyiz. Bize göre kıdemliler, tabi buna daha önce yaşlılar
diyorduk ama kıdemi de edeben, ve sağlam mantığı aklı selimi şimdi buna yeni bir ifade de
katıldı, “akiller” de deniyor malum. Sabır ve dirayeti temsil ederler. Bu bizim kültürümüze
işlemiş bir olgudur. Büyüklere gösterdiğimiz saygı, onların birikimine, bilgeliğine, olgunluğuna,
güngörmüş kişiliklerine... Yani Nasrettin Hocamızın ifade ettiği gibi “damdan düşen getirin”
diyor ya “doktor getirin” demiyor... Damdan düşmüş bir yerleri kırılmış, “bana doktor getirin”
demiyor, “yok yok bana damdan düşen birini getirin” diyor. Çünkü tecrübe bu kadar önemli.
Ve bizde, “aile” de kutsal adlettiğimiz ve üzerine dikkatle titrediğimiz bir kurumdur. Aile
toplumun temel çekirdeğidir. Toplumsal yapımız aile kavramı üzerinden şekillenmiştir. Ailenin
parçalanması, kutsiyetini yitirmesi, ehemmiyetini kaybetmesi; toplumlarda da yıpranma ve
erezyonun başlaması anlamına gelir. Yaşlılarımıza, devletten ve devletin kurumlarından önce
ailelerin sahip çıkması, aile bireylerinin, fertlerinin yaşlıların tecrübe ve birikimlerinden istifade
etmesi, yeni nesillerin yaşlıların hayat tecrübesi üzerine bir yaşam tarzı bina etmesi
geleceğimizin de tartışmasız şekilde teminatı olacaktır. Elbette sosyal devlet, yıllarını ülkesi
için sarfetmiş yaşlı vatandaşlarına, her şart altında bakmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak
durumundadır. Ancak yaşlıların, kıdemlilerin varsa aile içinde korunmasını, bakımlarının aile
içinde karşılanmasını biz son derece anlamlı buluyoruz. Burada farklı düşünenler de olabilir.
Ben bu ifadenin altını özellikle çizmek istiyorum; “Bırakın kıdemli insanlar, yaşlı insanlar kendi
kendine yetsin.”. Doğrusu ben bu ifadeye pek katılmıyorum. Büyük konuşmak istemem ama
babamız, annemiz yaşlandığı zaman onları kendi başına bırakmayı varlığımıza saygısızlık
olarak görüyorum. Diyorum ki babamız, annemiz o kıdem anında o yaşlı anında ihtiyarladığı
zaman bizimle beraber olmalı. Bizimle beraber yaşamalı. Bazen duyarız, gazete haberleri
olarak; ölmüş, üzerinden haftalar geçmiş... Afedersiniz ölümünden sonraki koku etraftaki
dairelere sirayet edince “burada bir şeyler var” denip de kapıların kırılarak açıldığı sahneleri
çok yaşadık. Biz, bunların yaşandığı bir ülke olmak istemiyoruz, böyle bir millet olmak
istemiyoruz. Doğrusu böyle bir ülkenin Başbakanʼı olmaktan da ben şahsen büyük üzüntü
duyarım. Onun için de halkıma özellikle sesleniyorum; anneniz, babanız, ebeveyniniz
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yaşlandığında onları kendi başına yaşamaya mahkum etmeyin. Beraber yaşam sürdürün,
beraber bun devam edin. Çünkü onların en çok sizlerin uzatacağı o noktadaki ele, saygıya,
güleryüzünüze, okşanmaya muhtaç olduğu andır. Bunu yaşadığım için çok iyi biliyorum; bu
da tecrübeyle sabit.
Tabi bu noktada bizim de özeleştiri yapmamız, batıdaki kadar olmasa da aile kurumunun
çözülmesine karşı tedbirler almak zorunda olduğumuz bir gerçektir. Zira modern hayat ve
küreselleşme getirdikleri kadar götürdükleriyle tartışma konusu oluyor. Birçok toplumsal ve
kültürel değerin üzerinde sarsıcı etkiler yapıyor. Oysa değerlerimizi aşındırmadan, kimliğimizi
muhafaza etmek ve toplumsal gelişmemizi sağlamak zorundayız. AK PARTiʼnin muhafazakar
demokrat kimliğinin altında yatan felsefe işte budur. Aile kurumunu korumak,
sağlamlaştırmak, geleceğe taşımak, bizim en önemli misyonlarımızdan bir tanesidir.
Çocuklarımız kurumsal eğitim öncesinde ve kurumsal eğitime paralel olarak aile içi eğitimden
geçmeli, yaşamlarının her aşamasında korunmalı, kollanmalı, gözetilmelidir. Aynı şekilde
yaşlılara, az önce ifade ettiğim gibi, aile içinde sahip çıkılmalı. Bir yandan hizmette kusur
edilmezken bir yanda da onların tecrübelerinden istifade etmeliyiz. Sağlam bir aile yapısı,
ailenin mensuplarına olduğu kadar komşularına, mahallesine, semtine ve şehrine de sahip
çıkacaktır. Bu sayede yoksullar gözetilecek, kimsesiz çocuklara sahip çıkılacak, kimsesiz
yaşlılara hak ettiği imkanlar toplumsal bir dayanışmayla verilecektir.
Bakınız sevgili dostlar; bu Ramazan ayında arkadaşlarımla beraber fakir fukara, garip-guraba
evleri dolaşıyoruz. Bu evlerden bir tanesine gittik, yarı felçli bir amca ve yanında da çok yaşlı
bir teyze. Yaşadıkları evi benim burada anlatmam mümkün değil. Tabi konuştuk, biz
teyzeden çok amcamızın haline orda üzüldük, çünkü felç. Ama bakımsız, koşullar hijyenik
değil, tamamen enfeksiyon salan bir ortamın halinde yaşıyor. Ayaklar şişmiş, parmaklar
şişmiş, yaralar vesaire... “Teyze senin çocukların yok mu?”, “Var”; “Peki bunlar gelip gitmezler
mi?”, “İşte, Başbakanʼım gelip giderler ama çok çok seyrek.”. Tabi biz teyzemizin hastalığını
dinledik, baktık ki, afedersiniz göğüs hastalıklarından rahatsız olduğu belli, çünkü nefes alıp
verirken zorlanıyor. Felçli olan amcamızın hali ortada, aldık ve hemen ertesi gün hastaneye
sevklerini yaptık ve tedavi altına alalım dedik. Ve o teyze, o beyine, o haliyle bakarken, tabi
evdeki bir çok şeyleri biz müdahele edelim, biz uğraşalım falan derken, bir hafta sürmedi o
teyze ebediyete intikal etti. Allah rahmet etsin. Şimdi bakınız, yani orada alıp hastaneye sevk
ettik ama hastanede rahmetli oldu, bakımdayken rahmetli oldu. Demek ki aksi bir durum
olsaydı, o malum evde, o halde belki de kimsenin haberi olmadan ebediyete intikal edecekti.
Bunları yaşamak istemiyoruz. Onun için üzerimize düşen görev çok önemli. Milletçe düşen
görev çok önemli, aile içinde bu işi koordine etmek çok önemli ve bizler bu dayanışmayı
kurumsal olarak destekliyoruz, destekleyeceğiz. Ama aile sıcaklığını, aile şevkatini muhafaza
etmek ve ailenin olmadığı yerde boşluğu doldurmak için devlet olarak sosyal politikalar
üretmek durumundayız, üretiyoruz, üreteceğiz. İktidarda bulunduğumuz 7 yıl boyunca bu
anlayışı ülkemize hakim kılmak için son derece başarılı çalışmalar yaptık. Yönetimi
devraldığımız günden bu yana bu muhafazakar demokrat iddaalarımızın takipçisi olduk. Bu
yönde çok adım attık ve bakınız bizler, özellikle partimizi kurduğumuz andan itibaren
nezdimizde özürlülerin ayrıcalıklı bir yeri olacağını söylemiştik. Ve bu çerçevede partimiz
bünyesinde ilk adım; Özürlüler Koordinasyon Merkeziʼni tesis etmek oldu. Daha sonra da
Yaşlılar Koordinasyon Merkeziʼni kurduk. Böylesine önemli iki soyal merkezi bünyesinde
barındıran, altını çiziyorum, yegane parti biziz, başkası yok. Türkiyeʼde ilk kez AK PARTi
siyasi öncelikleri arasına yaşlılık olgusunu yerleştirmiştir. AK PARTi bütün il teşkilatlarınn
Sosyal İşler Başkanlığıʼna bağlı “Yaşlılar Koordinasyon Merkezleri” oluşturduğu gibi tüm
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ilçelerde de “Yaşlı Komisyonları”nı faaliyete geçirmiştir, geçirmektedir. Yaşlılar Koordinasyon
Merkezi nüfusumuzun önemli bir kesimini oluşturan ve “65 yaş ve üzeri” olarak
tanımlayabileceğimiz yaşlıların üretken kılınması, rehabilitasyonu ve karşılaştıkları sosyal
dışlanmanın önlemesine yönelik faaliyetleri kendisine amaç olarak benimsemiştir. Partimizin
yaşlılar koordinasyon merkezi tarafından belirli zaman aralıklarıyla konferans, eğitim
seminerleri ve toplantılar düzenlendi ve düzenlenmeye de devam ediyor. Ve şimdi yeni bir
adım daha atıyoruz; inşallah 65 yaş üstü vatandaşlarımız devletin araçlarından, belediye
otobüslerinden vs alacakları kimlik kartlarıyla istifade edecekler ve ücretsiz olarak bu araçlara
binecekler. Onun da adımının hazırlığını yapıyoruz. Ve bunu ilk belediye başkanlığımda
yaptığım zaman bayağı eleştiriler almıştım fakat memnundum, mutluydum. Şimdi bu
görevdeyiz, bakanlar kurulunda arkadaşlarımızla bu müzakereyi yaptık ve şimdi bunun
hazırlıklarını yaparak inşallah süratle adımını bunun da atıyoruz.
Sağlık ve sosyal faaliyetler noktasında parti olarak öncü rol oynuyoruz. En önemlisi Genel
Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezimiz ve il teşkilatlarımızda bulunan birimler tarafından
birebir veya telefonla başvuran yaşlılarımıza talepleri doğrultusunda danışmanlık ve
yönlendirme hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerle yaşlılarımız hakları ve yararlanabilecekleri
hizmetler konusunda bilgilendiriliyor. Ve bizler; yaşlılar, özürlüler gibi sosyal devlet alanı içine
giren konularda partimiz bünyesinde oluşturduğumuz bu merkezlerle kalmadık, hükümet
olarak da bu alanlarda birçok ilkleri başardık. Çeşitli, büyük kampanyalar düzenledik. Yasal
düzenlemeler yaptık. Fiziki yatırımlar gerçekleştirdik. Bu alanlarda sosyal devlet olmanın tüm
sorumluluklarını yerine getirerek ülkemizde yaşlılık bilincinin gelişmesi bakımından önemli
açılımlar yaptık. Sivil toplum örgütlerimizin hayırsever vatandaşlarımızın da desteğini alarak
bu alanlarda toplumsal şuuru harekete geçirmek suretiyle büyük kampanyalar düzenledik. Ve
yaşlılarımıza ödenen ücretlerde, huzurevlerinin fiziki şartlarında, sağlık hizmetlerinde devrim
niteliğinde iyileştirmeler sağladık. Eğitime yaptığımız yatırımlar genç nesillerimizin geleceğini
doğrudan ilgilendiriyor. Sağlığa yaptığımız yatırımlar ülkenin bütünüyle birlikte, yaşlı
nüfusumuzu öncelikle ilgilendiriyor. Yaşlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha iyi
yararlanması için önemli kolaylıklar getirdik. Hastaneleri, biliyorsunuz, birleştirdik; eczaneleri
birleştirdik. Çok sayıda yeni hastane inşa ettik. Acil yardım sistemini köklü şekilde reforme
ettik. Hava ambulanslarıyla 15 ayrı noktada şu anda 17 hava ambulansıyla yani
helikopterlerle tam donanımlı şekilde halkımıza hizmet veriyoruz. Yani hastalarımız
helikopterle alınıyor ve ulaştırılması gereken yere anında ulaştırılıyor. Dağlarımız karlı araçlar
çıkmazdı. Biz oralara yüze yakın paletli ambulans aldık ve o paletli ambulansla oralara
tırmanıyoruz. Niye? Biliyorsunuz eskiden kızaklarla çekilirdi hastalarımız. Eğer doğum ile ilgili
bir hastalık sözkonusu ise o zaman on gün önceden şehre alıyoruz, Sağlık Bakanlığıʼmızın
misafiri oluyor; doğumu yaptıktan sonra yeteri kadar yine şehirde misafirimiz oluyor ondan
sonra köye gönderiyoruz. Büyük bunlar bir sosyal devlet bilincinin gereği olarak yerine
getiriliyor. Emekli vatandaşlarımızın maaşları konusunda önemli iyileşmeler sağlandı. Yeterli
mi? Değil. Şüphesiz ki daha iyi olması lazım. Bu da tabi ülkemizin ekonomik konumuyla da
alakalı... ilgili ve emekli memur, emekli işçi ve yaşlılık aylığı maaşları 7 yıllık süreçte %100ʼün
üzerinde artış kaydetti. Doğrudan sosyal yardımlarımızı yaygınlaştırdık. Sistemli ve adil bir
şekilde Türkiyeʼnin neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Ve Türk Ceza
Kanunuʼnun 142. “Nitelikli Hırsızlık” ve 149. “Nitelikli Yağma” maddelerinde Yaşlılar
Koordinasyon Merkezi önerisiyle, suçun özürlü ve yaşlılara karşı işlenmesi durumunda
verilecek cezaların 3ʼte 1 oranında arttırılması sağlandı. Ve bir diğer konuyu da burada
hatırlatmak istiyorum. Bazen kıdemli vatandaşlarım, yaşlı vatandaşlarım haklarını da bilmiyor.
Onu duyurmak için tekrar ediyorum, 2022 sayılı yasa gereği maluliyet aylığı alan yaşlıların
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ayakta tedavilerinde ilaç, ortez, protez, gözlük gibi sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlayan
düzenlemeyi getirdik. Söz konusu düzenlemeyle yıllardır ayakta tedavilerinde ilaç, ortez,
protez, gözlük gibi ihtiyaçları karşılayamayan bir milyonu aşkın yaşlımızın mağduriyeti
böylece giderilmiş oldu. Bundan sonra da hükümet olarak yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını
karşılama noktasında hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Bu konuda illerimizde valilerimiz
duyarlıdır, birinci derecede sorumludur; ilçelerimizde de kaymakamlarımız duyarlıdır, birinci
derecede sorumludur ve 7 yılda bu imkanlarımızı zorladık.
Değerli misafirler,
Değerli katılımcılar,
Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler verilerine göre yaşam süresinin uzaması ve
doğum oranındaki düşüş nedeniyle dünyada 60 yaş ve üstü nüfus hızla yükseliyor. Burası
biraz beni ilgilendirdiği için üzerinde biraz durmam lazım. Birleşmiş Milletler, 21. yüzyılın
“yaşlıların yüzyılı” olacağını belirtiyor. Şu anki dünya nüfusunun 10ʼda 1ʼini 60 yaş ve üstü
oluştururken, sürekli artan bu rakamın 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Türkiye mevcut durumda genç nüfus ile dünyada farklı bir konumda bulunuyor. Yapılan son
nüfus sayımına göre ülkemizindeki nüfusun yaklaşık %26ʼsı 0 ile 14 yaş grubunda yer alıyor.
Ülkemizdeki yaş ortalaması ise, sevgili dostlar, 28,5. Bu yaş ortalaması; nüfusumuzun yarısı,
bu yaşın altında. 65 yaş ve üzeri yaş grubunun yani bu organizasyonun hedef kitlesi olan
kıdemli vatandaş grubunun ülkemiz nüfusundaki oranı ise %7 seviyesinde. Şu an Türkiyeʼde
6 milyon yaklaşık yaşlı insanımız bulunuyor, bu sayının 2025 yılında 9 milyona, 2050 yılında
ise 18 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu tabi dünyada da birçok şeyi tetikleyecek; ister
istemez. Devletlerin yaptığı harcamaların yönünü bile etkileyecek. Dünyada yaşlı insan
sayısının artmasıyla birlikte ciddi politika değişiklikleri oluşacak, birçok alanda farklı eğilimler,
farklı ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Özellikle eğitime yapılan yatırımların azalacağı bunun yerine
sağlık ve yaşlıların bakımı ile ilgili yatırımların artacağı bu projeksiyonlar neticesinde
öngörülüyor. Onun için ben iş işten geçmeden en azından kendi adımıza mevcut
durumumuzu koruyabilmemiz için, bizim her ailede en az üç çocuk olması gerektiğini ifade
ettim, hala aynı yerde duruyorum, bu görüşlerimi muhafaza ediyorum. Bilimsel rakamlara
göre “iki” olması bile gerileme demektir. Bu durumu asla korumaz ve 2030 yılından sonra,
bırakın 2050ʼyi, yaşlı nüfusa sahip Türkiye olur. Üç olursa bu Türkiyeʼnin mevcut durumunu
koruyacak avantajlı durumumuzu muhafaza edecektir. Yaşlı vatandaşların güçlü bir ülke
güçlü bir toplum için son derece önemli olduklarının bilincindeyim. Yaşlılarımızın çok daha iyi
şartlarda hayatlarını idame ettirebilmeleri için güçlü bir sosyal yapının yanı sıra güçlü bir
ekonomik yapının da gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte sağlıklı güçlü bir gelecek için,
sizlerin ve bizlerin geleceği için, genç nüfusumuzu arttırmak genç nüfus oranını belli bir
seviyede tutmak zorundayız. Hemen söylenen laf şu; “Efendim, çocuğumuz olsun da nasıl
geçindireceksiniz, nasıl eğiteceksiniz?”. Kardeşim bak şu anda Çinʼin nüfusu ne? Hindistan”ın
nüfusu ne? Dünyanın en zengin ülkesi nedir diye sıralamalara baktığın zaman ilk beşin içinde
Hindistan ile Çinʼi görüyoruz, Japonyaʼyı görüyoruz. Zannediyor musunuz ki bu ülkelerin
ortalama geçim koşulları bizden çok daha iyi? Değil. Belli bir nüfusun geçim koşulları iyi ama
büyük bir çoğunluğun geçim koşulları bizimkilerden çok daha kötü. Bunları da biz görüyoruz.
Öyle eğitim koşulları vesaire falan onlar da bütünüyle bizden çok çok iyi değil. Birçok yerlerde
bizden çok çok gerideler. Şimdi biz sadece bulunduğumuz yerden bakıyoruz, bakarsanız o
zaman öyle görürsünüz. Ama dolaşırsanız, o zaman her yeri görürsünüz, 360 dereceden
dünyaya bakmamız lazım. Sadece bulunduğumuz noktadan bakarsak o zaman dünyayı
göremeyiz. Bunları gezen, gören, konuşan, toplantılarda bulunanlar var aramızda işte bu
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önemli organizasyonun yöneticileri bunu dünyada çok iyi yaşıyorlar, biliyorlar, görüyorlar.
Dolayısıyla burada yöneticilerin sorumluluğu var, yani bizlerin sorumluluğu var. Bizler
imkanları hazırlayacağız; ama diyeceğiz ki sakın ha yani hani derler ya “okullar olmasa milli
eğitimi yönetmek ne kadar kolay” yani şimdi bu da neye benziyor? “Nüfus olmazsa, çocuklar
olmazsa Türkiyeʼyi yönetmek ne kadar kolay” yok biz böyle demiyoruz. Biz diyoruz ki olsun
ne kadar nüfusumuz artarsa o kadar güçlü olacağız. Bunu böyle biliniz evelallah! O kadar
güçlü olacağız. Hiç endişeniz olmasın.
Değerli misafirler,
Çok Değerli Katılımcılar,
Bu tür organizasyonlar korumamız gereken duyarlılığın gelişmesine, toplumumuzun insani
değerler noktasındaki direncinin artmasına önemli katkılar sağlıyor. Başta da belirttiğim gibi,
bu güzel buluşmaların son derece güzel sonuçlar çıkaracağına bütün kalbimle inanıyorum.
Savaşların, çatışmaların, terörün, yoksulluğun, sefaletin, gözyaşının olmadığı bir dünya için
yaşlılara, kıdemlilere daha fazla kulak vermemiz gerektiği, onların tecrübelerini daha fazla
dinlememiz gerektiği aşikardır. Bu buluşmanın bunu sağlamasını umuyorum. Bu düşüncelerle
tüm yaşlılarımızın, büyüklerimizin ellerinden öpüyor, onların her birine iyi ki varsınız, iyi ki
bizimlesiniz, Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin temennisinde bulunuyorum.
Böylesine önemli ve faydalı bir toplantıyı gerçekleştirenlere bir kez daha teşekkür ediyor,
ülkemiz ve insanlık adına başarılı sonuçlar getirmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
10 Ekim 2009
Uluslararası Örnek Kıdemli Vatandaşlar Kongresi
Sütlüce Haliç Kongre Merkezi - İstanbul
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