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Sayın Abdullah Gül’ün başbakanlığındaki 58. Hükümetin bugüne kadar yaptığı çalışmalar, önümüzdeki
dönemde ülkemizi ve halkımızı ne tür sorunların beklediğinin işaretlerini veriyor.
Önyargısız ve tarafsız bir gözle bakıldığında, olumlu adım olarak değerlendirilebilecek eylemler ve girişimler
son derece sınırlıdır. Bakanlık sayısının azaltılması olumlu bir adımdır. Milletvekili lojmanlarına ilişkin
tasarılar olumludur; ancak milletvekillerine lojman yerine kira bedelinin ödenmesi düşünülmemelidir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in ilgili Yasanın çıkmasından 18 ay sonra toplanması olumludur. Milletvekili
maaşlarının artırılmaması da bir iyiniyet gösterisidir. Ancak kamu harcamalarında israfın ve kamu kesiminde
yolsuzlukların önlenmesi konusunda ciddi hiçbir girişim yoktur. Bugüne kadar tasarrufa ilişkin atılan adımlar
sembolik kalmıştır.
Diğer taraftan, Hükümetin yanlışları ve potları uzun bir liste oluşturmaktadır.
Bedelli askerlik uygulamasına geçileceği konusunda açıklama yapıldı; ardından vazgeçildi.
Acil Eylem Planında ekonomiden sorumlu tek bir bakanlık olacağı belirtildi. Halbuki yeniden çokbaşlılık
ortaya çıktı.
Esnaf-sanatkar için hayat standardı uygulaması getirilmek istendi; tepki görülünce vazgeçildi. Çiftçiye
doğrudan gelir desteği ödemelerinde önemli gecikmeler yaşanıyor.
Kamu İhale Yasasının uygulanması ertelenmek ve yasada bazı değişiklikler yapılmak istendi.
Zorunlu tasarruf fonunda biriken anaparanın ve nemanın ödenmesinde izlenen politika çalışanların
aleyhinde; geniş tepki çekti ve çekmeye devam edecek.
Asgari ücret 306 milyon liraya (net 224 milyon lira) yükseltildi. Özel indirim tutarındaki artışın çalışanlara
katkısı son derece yetersiz.Memur aylıklarındaki artış, memurların talep ve hatta beklentilerinin çok gerisinde
kaldı.
YÖK konusunda üniversitelerle anlaşmazlık doğdu.
Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, “eğer biz bu savaşa katılmazsak, daha çok Amerikan askeri ölecek. Ve
Amerikalılar ömür billah, eğer Türkler katılsaydı bu kadar şehit vermezdik, Türkler nasıl müttefik, diyecekler.
Bu da ABD ile yol ayrımı demektir,” diyebildi. Sayın Yakış, ayrıca, Avrupa Birliği’nin gözünde, Türkiye’nin
Kuzey Kıbrıs’ta işgalci konumuna düşebileceği biçiminde bir açıklama yaptı.
Sayın R.Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’ta Belçika modelini uygulamayı önererek, Yunan politikacılarını çok şaşırttı
ve sevindirdi.
Fındık üreticisi fındığı elinden çıkardıktan sonra fındık fiyatlarının artırılması gündeme geldi.
Bazı bakanlar, İş Güvencesi Yasasının uygulanmasının ertelenmesinden ve yeni iş kanunu tasarısının
yasalaştırılmasından söz etti; bu konuda işverenlere bazı sözlerin verildiği iddiaları gündeme geldi.
Kamu açıklarının rekor düzeylerde olduğu bir dönemde, sermaye kesiminin vergilendirilmesini sağlayacak
mali milat uygulamasından vazgeçildi.
Avrupa Birliği Kopenhag zirvesinden önce yapılan ziyaretler tam bir başarısızlıkla sonuçlandı.
Yüksek Askeri Şura’da irticacı subayların Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılması konusunda ilk kez önemli
bir orun yaşandığı ve oylamaya başvurulduğu bildirildi.
Bir siyasi partinin bir ülkenin sorumluluğunu tek başına üstlenmesi hem bir avantajdır, hem bir dezavantaj.
Bu ülkedeki olumlu her adım olduğu kadar olumsuz her adım da o partinin hanesine yazılır. Hükümet,
hazırlıksızlığı ve yetersizliği ile hızla güç yitiriyor. Önümüzdeki aylarda artacak sorunlarla hükümetin
başedebilme yeteneği konusundaki kuşkular hızla artıyor. Galiba “yönetime geldi ama iktidar değil”
durumunun bir örneğini daha yaşayacağız.

