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Sözlerime başlarken bir hususu ifade et-
meyi özellikle borç biliyorum. Akdeniz 
Laboratuvarı Vakfı’nın, yıllarca Belediye 
Başkanı olarak hizmet etmekten gurur 
duyduğum “İstanbul”umuzun adını bu 
yeni salonuna vermesi, beni son derece 
mutlu etmiştir. Bu saygın Vakfın, salonla-
rından birine “İstanbul” adını uygun gör-
mesi, esasen görev anlayışı ve amaçlarıyla 
da uyuşmaktadır.

İstanbul, uygarlıklar arası uyumun somut 
bir kanıtıdır. İçinde bulunduğumuz dina-
mik değişimler çağında, geleceğe dönük 
kötümser senaryoların, uygarlıklar çatış-
ması tezinin panzehiri olarak önerdiğimiz 
hoşgörü ruhu ve uzlaşma bilinci, yüzyıllar-
dır İstanbul’da zaten yaşamaktadır. İstan-
bul, coğrafi olarak da Asya ile Avrupa’yı, 
Akdeniz ile Karadeniz’i birbirine bağlayan 
boğazlardan birine ev sahipliği yapmakta-

Akdeniz Laboratuvarı Vakfı 
“İstanbul Salonu” Açılış Töreni

İtalya | 2 Eylül 2005
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dır. Bu yönüyle de, diyalogu, yakınlaşmayı, 
köprü kurmayı ve birlikteliği simgelemek-
tedir.

Bu sebeple, Vakıf yöneticilerini bu anlamlı 
seçimleri dolayısıyla kutluyorum. Zira 
insanlık, içinden geçtiğimiz bu şiddet ve 
anarşi döneminde, İstanbul’un temsil etti-
ği değerlere her zamankinden daha ziyade 
ihtiyaç duymaktadır. İstanbul, yüzyıllar 
boyunca farklı kültür ve medeniyetlere 
beşiklik etmiş tarihi bir kent olduğu kadar, 
farklı kültür ve dinlerin barış içinde bir 
arada yaşayabileceklerinin de en güzel 
örneklerine sahne olan bir dünya başken-
tidir. 

Üzerinde yaşadığımız yerküresi, hâli-
hazırda değerlerin alt-üst olduğu bir derin 
bir bunalım döneminden geçmektedir. 
Mevcut çatışma ve ihtilaf ları, medeni-
yetler ve dinler arası karşıtlık temelinde 
algılama eğilimi bugün –üzülerek söy-
lüyorum—yaygınlaşmaktadır. Bu çarpık 
algılama ve ters gidişi durdurmak; onun 
yerine gerçek bir diyalog ve işbirliğini ge-
liştirerek barış kültürünü yaygınlaştırmak 
bizlerin gelecek nesillere karşı borcudur. 
Zira tarih, benim anlayışımda, önlenemez 
bir biçimde önceden belirlenmiş bir sona 
doğru akmamaktadır. 

Bu deterministik ve nihilist anlayışı red-
detmek zorundayız. İnsanlığın önü alına-
maz bir felakete, bir medeniyetler savaşına 
doğru sürüklendiği tezine teslim olmak, 
aslında bu süreci desteklemek demektir. 
Ancak, birbirimizin sesine kulak vererek, 
birbirimizi anlamaya çalışarak, tarihin 

akışını değiştirebileceğimize inanıyorum. 
Ve bu inancımda yalnız olmadığımı gör-
mek, gelecek umutlarımı daha da artırıyor.

Bugün altında buluştuğumuz bu saygın 
vakfın, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
böyle de medeniyetler barışının tesisi için 
önemli çalışmalar yapacağından kuşku 
duymuyorum. Vakıf yöneticilerine, bizlere 
gösterdikleri konukseverlikten dolayı özel-
likle teşekkür ediyor, “İstanbul” salonunu 
da içerecek çalışmalarında başarılar dili-
yorum. 
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Değerli konuklar… Sözlerime başlarken, 
bugünkü ev sahiplerimize, saygın bir 
kuruluş olan Ambrosetti Forumu’nun dü-
zenleyicilerine özellikle teşekkür etmek 
istiyorum. Sadece İtalya’da bulunmaktan 
memnuniyet duyduğum için değil, aynı 
zamanda böyle seçkin bir topluluğa hi-
taben ‘enerji’ konusunda bana konuşma 
fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür 
ediyorum.

Bildiğiniz gibi, dünya enerji pazarın-
da meydana gelen çarpıcı değişimler, 

Ha z a r  b ö l g e s i ,  Or t a d o ğ u  ve  Ru sya 
Federasyonu’nu öne çıkardı. Enerji konu-
sunda yeni fırsatlar ve aynı zamanda yeni 
riskler taşıyan bu geniş coğrafyaya komşu 
bir ülkenin, Türkiye’nin Başbakanı olarak, 
Ambrosetti Forumu’na davet edilmeyi 
önemli bir fırsat addediyorum.

Enerji, insanoğlunun önemli medeni 
ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Her 
bireyin enerjiye olan ihtiyacı ve hatta ba-
ğımlılığı, enerjiye küresel boyutta önem 
kazandırmıştır. Her ulusun enerji konusu-

Ambrosetti Forumu

İtalya | 2 Eylül 2005
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na önem vermesini, enerjiyi, ulusal bağım-
sızlığın ve güvenliğin temel unsurlarından 
biri olarak görmesini sağlamıştır. Bu da 
biz siyasetçilere, enerji güvenliğinin sağ-
lanması konusunda önemli sorumluluklar 
yüklemiş, enerji konusunu, gerek ulusal, 
gerek uluslararası boyutta gündemimizin 
üst sıralarına taşımıştır. Enerji arz kaynak-
larının dünyadaki dağılımı, enerji konusu-
nu uluslararası işbirliği ve diyalog anlayışı 
içinde değerlendirilmesi gereken bir konu 
haline getirmiştir. 

Esasen, bugün burada, OPEC Genel Sekre-
teri Sayın Adnan Shihab-Eldin ile Avrupa 
Enerji Komiseri Sayın Andris Piebalgs’ın, 
en önemli üretici ve tüketici ülke temsil-
cilerinin bir arada olması da, uluslararası 
toplumun, enerji konusunda işbirliğine ve 
diyaloga verdiği önemi ve değeri göster-
mektedir. Ben de enerji güvenliğine, enerji 
üreten ve tüketen ülkeler arasında köprü 
rolü oynayan Türkiye’nin bakış açısından 
yaklaşarak, stratejimizin temel unsurları-
nı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle hepinizin bildiğinden emin ol-
makla beraber, her seferinde, durumun 
ciddiyetini bir kez daha kavramamıza yol 
açan temel enerji verilerine bir kez daha 
değinmekte yarar görüyorum. Uluslarara-
sı Enerji Ajansı’nın projeksiyonlarına göre, 
dünyadaki enerji talebi, 25 yıl sonra, 2030 
yılında, bugünkünden % 60 daha fazla 
olacaktır. Petrol ve doğal gaz başta olmak 
üzere, fosil yakıtlar, 25 yıl sonra da enerji 
talebinin % 85’ini karşılayacaklardır. Dün-
yadaki fosil yakıt kaynakları söz konusu 
talep artışını karşılayabilecek kapasiteye 

sahiptirler. Ancak, mevcut rezervlerin dev-
reye sokulabilmesi için ciddi yatırımların 
yapılması gerekmektedir. Talep artışını 
karşılamak için gerekli yatırım miktarı, 16 
trilyon ABD doları olarak hesaplanmakta-
dır. 

Bu verilerin enerji güvenliği açısından 
bize verdiği mesaj, uzun vadeli dönemde 
risk altında olmamak için, kısa vadede 
ciddi adımlar atmamız gerektiğidir. Anı-
lan yatırımların gerçekleştirilebilmesi için 
hükümetlerin, yatırımcıları özendirici 
tedbirler almaları, yatırım ortamını oluş-
turmaları, piyasalarda istenilen şeffaflık 
ve eşit rekabete imkan sağlamaları ve bu 
kapsamda ihtiyaç duyulan yasal düzenle-
melere gitmeleri gerekmektedir. Ancak, 
petrol zengini ülkelerdeki yatırım koşul-
larının elverişsizliğini, bazı bölgelerde sü-
regelen siyasi istikrarsızlığı, büyük petrol 
şirketlerinin yatırıma yeterli miktarda fon 
ayırmamalarını veya “ulusal” şirketler ol-
maları nedeniyle çoğu kez isteseler de ya-
tırım yapamamalarını, enerji piyasalarını 
zorlayan başlıca nedenler arasında saymak 
mümkündür. 

Enerji yatırımları dışında, enerji güvenliği 
açısından kısa vadede önümüzde duran 
en büyük engel enerji fiyatlarıdır. Son 
yıllardaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, 
enerji fiyatlarını bugünkü rekor düzeyine 
getirmiştir. 1998 yılında varil başına 9.5 
ABD doları olan petrolün fiyatı bugün, 65 
ABD dolarının üstüne çıkmaktadır. Yük-
sek fiyatlar, özellikle Türkiye gibi, petrol 
ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmayan 
ülkeler için ciddi sorun teşkil etmektedir. 
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Türkiye ve hızla büyümekte olan benzer 
ülkelerin, dünya piyasalarında rekabet 
edebilir bir düzeye gelmesi ve kalkınma-
sını sürdürülebilir kılması için, güvenilir, 
verimli, sürekli ve elbette ucuz enerjiye 
ihtiyaçları bulunmaktadır.

Değerli konuklar…

İçinde bulunduğumuz durum, bundan 30 
yıl öncesi yaşanan enerji krizlerinden fark-
lıdır. Bugün sorunlara karşı kamplarda 
değil, küresel düzeyde çözüm aranmalıdır. 
Bugünün dünden diğer bir farklılığı da, 
enerji piyasasını doğrudan etkileyen yeni 
aktörlerin aramıza katılmış olmasıdır. Bu 
aktörler, Çin, Hindistan ve Brezilya’dır. Bu 
ülkeler ekonomik büyümelerini sürdür-
mek amacıyla, enerji ihtiyaçlarını dünya-
nın her yerindeki enerji arz kaynakların-
dan karşılamak için yoğun bir çaba içine 
girmişlerdir. 

Bu ülkelerin, özellikle Çin ve Hindistan’ın 
enerji taleplerinin karşılanması hepimiz 
için önemlidir. Bu ülkelerdeki istikrarsız-
lıkların, küreselleşen dünyada hepimizi 
etkileyeceğini unutmamalıyız. Bu sebeple 
de, enerji arz güvenliğini nasıl sağlayaca-
ğımız üzerinde hepimiz düşünmeliyiz. Bu 
sorumluluk hepimize aittir.

Bu çerçevede, öncelikle enerji arzının sü-
rekli olmasını garantilemek için, gerekli 
önlemleri almamızda yarar görüyorum. 
OECD ülkelerinin, Ortadoğu ve Rusya da-
hil Hazar Havzasının enerji kaynaklarına 
bağımlığı giderek artmaktadır. 2030 yılın-
da, petrol ve doğal gaz açısından ABD’nin 

dışa bağımlılığın % 77’e, Çin’in % 82’e ve 
AB’nin de % 90’a ulaşması beklenmek-
tedir. Bu bağımlılık enerji ticaretinin de 
artmasına neden olacaktır. 

Sonuç olarak, Türk Boğazları, Malaca 
Boğazı, Basra Körfezi gibi hassas su yolla-
rının, petrol ve doğal gaz boru hatlarının 
güvenliğinin sağlanması, petrol tankerle-
rinin bu hassas noktalardan geçişlerinin 
emniyet altına alınması bugün daha da 
önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede, anı-
lan su yollarının ve petrol, doğal gaz boru 
hatlarının, enerji arzı sürekliliğini tehdit 
edebilecek terörist saldırı veya büyük ka-
zalardan korunması, bugün bütün dünya 
için bir güvenlik önceliği olmuştur.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, 
özellikle yenilenebilir enerji kaynakları-
nın kullanımının artırılması, çevre dostu 
yeni alternatif enerji kaynaklarının aran-
ması, bu alanlara dönük Ar-Ge projeleri-
ne ağırlık verilmesi ve Ar-Ge konusunda 
uluslararası işbirliği yapılması diğer temel 
önceliklerimiz olmalıdır. Küresel enerji 
sorumluluklarımızdan bahsederken vur-
gulamak istediğim diğer bir husus gerek 
üretim, gerek tüketimde enerji verimlili-
ğin artırılması gereğidir. 

Enerji verimliliği esas itibariyle, en çevre 
dostu enerji politikası olarak görülmelidir. 
Ayrıca verimlilik, enerji talebini düşürece-
ğinden, esasen çocuklarımıza ve gelecek 
nesillere daha temiz bir çevre ve daha fazla 
enerji kaynağı bırakmak için de en uygun 
çözüm yoludur. Bu alanda da, gelişmiş 
ülkelerin, ellerindeki teknolojileri kalkın-
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makta olan ülkelerle paylaşmaları ve bu 
alanda uluslararası işbirliğinin artırılması, 
tüm dünyanın geleceğini daha aydınlık 
kılacaktır.

Enerji güvenliğini çeşitli boyutlarıyla ele 
alırken, enerji arz güvenliği açısından 
önemi giderek artan bir geçiş ülkesi olarak 
Türkiye’nin enerji stratejisi hakkında da 
sizlere bilgi sunmakta yarar görüyorum. 
Küresel boyutlarına işaret ettiğim enerji 
meselelerine, Türkiye’de nasıl yaklaş-
tığımızı da burada sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Türkiye’nin enerji stratejisi az 
önce işaret ettiğim küresel gelişmeler ve 
beklentiler göz önünde bulundurularak 
oluşturulmuştur. 

Bu kapsamda, enerji stratejimizin temel 
unsurlarını şöyle sıralamak mümkündür: 
Türkiye’nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney 
ekseninde transit ülke olması, Ceyhan 
Terminali’nin enerji ticaret merkezi haline 
dönüştürülmesi, Doğu-Batı enerji korido-
runun bileşenlerinden Bakü-Tiflis-Erzu-
rum (BTE) ve Hazar geçişli doğal gaz proje-
lerinin gerçekleştirilmesi ve son olarak da, 
doğal gaz tedariki açısından Türkiye’nin, 
AB’nin 4. ana arteri haline gelmesi.

Stratejimizin diğer önemli bir boyutu da, 
ulusal enerji arz güvenliğinin sağlanması 
ve bu amaçla, bir taraftan enerji kaynak-
larımızı çeşitlendirirken, diğer taraftan 
yerel kaynakları etkin bir biçimde kulla-
narak dışa bağımlılığımızın azaltılmasıdır. 
Türkiye, dünyadaki petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sahip 
bölgelerin kavşağında yer almaktadır. Bu 

nedenle, Türkiye’nin enerji stratejisinin 
temel unsurları arasında, coğrafyası ve 
jeo-stratejik konumundan yararlanarak, 
enerji kaynakları zengin ülkeler ile enerji 
tüketicisi ülkeler arasında bir koridor oluş-
turmak da yer almaktadır. 

Bu hedeften hareketle, Türkiye, geniş Ha-
zar Havzası hidrokarbon kaynaklarının 
doğrudan batı pazarlarına ulaştırılmasını 
öngören ve 21. Yüzyılın İpek Yolu olarak 
görülen Doğu-Batı Enerji Koridorunun 
gerçekleştirilmesine ön ayak olmuştur. 
Doğu-Batı Enerji Koridoruyla ülkemizin 
enerji ihtiyacını farklı kaynaklardan kar-
şılayarak ulusal enerji arz güvenliğini ge-
liştirirken, aynı zamanda Hazar Havzası ve 
Ortadoğu bölgeleri ile batılı ülkeler arasın-
da bir köprü rolü üstlenmesi hedeflenmiş-
tir. Trans-Kafkasya ve Trans-Hazar petrol 
ve doğal gaz boru hatlarının yapımına da-
yanan Doğu-Batı Enerji Koridoru konsepti, 
bu düşünceden hareketle geliştirilmiştir. 

D o ğ u - B a t ı  E n e r j i  K o r i d o r u n u n , 
Türkiye’nin bölgenin enerji kaynaklarına 
doğrudan erişim sağlaması açısından stra-
tejik değeri bulunmaktadır. Koridor aynı 
zamanda, geniş Hazar Havzasının eko-
nomik ve sosyal kalkınması açısından da 
önem taşımaktadır. Türkiye’nin enerji stra-
tejisinin diğer bir boyutu Mavi Akım doğal 
gaz boru hattının Ceyhan Terminali’ne 
ulaştırılarak burada uzak bölgelere ihraç 
amaçlı bir LNG terminali inşa edilmesi, 
ayrıca Rus doğal gazının deniz altından 
inşa edilecek bir boru hattıyla Ceyhan’dan 
Kıbrıs’a, oradan da İsrail’e ulaştırılmasıdır.
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Halen Türk Boğazlarından geçen petrol, 
dünya petrol tüketiminin % 3.7’sini oluş-
turmaktadır. Bakü-Tif lis-Ceyhan boru 
hattının bu Kasım ayı sonunda devreye 
girmesiyle, Türkiye üzerinden geçecek pet-
rolün dünya petrol arzına oranı yaklaşık 
% 7’ye ulaşacaktır. Diğer bir deyişle, her 
16 varil petrolden biri Türkiye üzerinden 
dünya enerji pazarlarına ulaşacaktır. Bu 
rakamların, Türkiye’nin küresel enerji arz 
güvenliği açısından önemini ortaya koydu-
ğumu düşünüyorum. 

Bu noktada sizlere geleceğin petrol sü-
permarketine dönüştürmek istediğimiz 
Ceyhan Terminalinden de bahsetmek isti-
yorum. Ceyhan’ı, Rotterdam gibi dünyanın 
önemli enerji ticaret ve ihraç merkezle-
rinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. 
Ceyhan’ı nasıl bir enerji süpermarketi 
haline dönüştüreceğiz? Bu konuda da, iz-
ninizle birkaç hususu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Kerkük-Yumurtalık ve Bakü-
Tif lis-Ceyhan petrol boru hatlarına ek 
olarak, tanker trafiğinin Türk Boğazlarına 
oluşturduğu tehdidin hafiflemesi için inşa 
Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hattı 
inşa edilecektir. Böylece, Ceyhan’a yanaşa-
cak tankerlerin, aynı anda, aynı noktada, 
Irak, Azeri, Kazak ve Rus petrolünü yükle-
mesi mümkün olacaktır. Bu sayede, petrol 
şirketleri, tankerlerini fazla liman dolaş-
tırmadan, çeşitli menşe ve kalitelerdeki 
petrolü, tek bir terminalden, Ceyhan’dan 
yükleyip, rafinerilerine ve tüketici pazar-
larına gönderme imkanına sahip olacak-
lardır. Bu tarz bir esneklik, arz kaynağı 
esnekliği, özellikle tanker taşımacılığında, 

şu anda petrol piyasalarının en büyük ihti-
yaçlarındandır. 

Boru hatları hakkında bilgi verirken, biraz 
da, Türk Boğazları konusundaki geliş-
melerden de söz etmek istiyorum. Temel 
olarak, Türk Boğazlarının güvenliğinin 
artırılmasını, Bakü-Tiflis-Ceyhan’ı takiben, 
Samsun-Ceyhan gibi by-pass petrol boru 
hattı projelerini gerçekleştirerek, tanker 
ve tehlikeli madde geçişinin, İstanbul’u ve 
deniz çevresini tehdit etmeyecek, makul 
bir düzeye indirilmesini öngörüyoruz. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattında petrol, 
Eylül ayı sonunda Türkiye-Gürcistan sını-
rına ulaşacaktır. Kasım ayında Ceyhan’da 
düzenleyeceğimiz törenle ilk tankere pet-
rol yükleyeceğiz. Böylece yılda 150 bin 
grostonluk 333 adet petrol tankeri Türk 
Boğazlarından geçmemiş olacaktır. 

Boğazlardaki bir çarpışma ve onu izleyen 
bir infilak sadece İstanbul’un kültürel 
varlıklarına ve çevreye telafisi mümkün 
olmayan zararlar vermekle kalmayacak, 
aynı zamanda binlerce insanın yaşamını 
yitirmesine yol açabilecektir. Bu nedenle, 
başlattığımız “Gönüllü Prensipler” giri-
şimiyle Türk Boğazlarını by-pass edecek 
alternatif petrol ihraç yollarının arayışına 
gidilmiş ve petrol şirketleri başta olmak 
üzere bütün taraf larla diyaloga girmek 
suretiyle, Türk Boğazlarını by-pass edecek 
ham petrol boru hatlarına yönelmeleri 
teşvik edilmiştir. Bu yönde büyük petrol 
şirketlerinden ve üretici ülkelerden gör-
düğümüz destekten duyduğumuz mem-
nuniyeti de ayrıca ifade etmek istiyorum. 
Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi-



15

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

nin gerçekleşmesiyle Türk Boğazlarındaki 
trafik daha da güvenli hale gelecektir. 

Bu vesileyle, Samsun-Ceyhan boru hattı-
nın diğer by-pass projeleriyle karşılaştırıl-
dığında sağladığı avantajlara da dikkatleri-
nizi çekmeyi umuyorum. Samsun Ceyhan 
projesi tek ülkeyi kat eden yegane by-pass 
projedir. Mevcut olan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
boru hattı ve Ceyhan-Kırıkkale (Ankara) 
NATO boru hattı nedeniyle Samsun-Cey-
han boru hattı güzergahlarının üçte ikisi 
halen kamulaştırılmış bulunmaktadır. 
Maliyeti düşüren bu faktör aynı zamanda 
çevrenin korunması bakımından da önem-
lidir. Samsun-Ceyhan Projesinde petrol 
dünyanın en büyük tankerlerinin yanaşa-
bileceği derin denize Akdeniz’e ulaşacak-
tır. Ceyhan Terminali’nden yüklenecek bu 
tankerler hem batıya hem güney Asya’ya 
kolaylıkla ulaşabileceklerdir. Samsun-
Ceyhan petrol boru hattını İsrail’e uzatma 
projesi üzerinde de çalışmaktayız. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye’nin enerji stratejisinin, ikinci 
önemli parçasını da bir kaç başlıkta açık-
layabiliriz. Enerji talebinin karşılanma-
sında yerel kaynaklardan azami ölçüde 
yararlanılması, ithalatın kaynak ve ülke 
temelinde çeşitlendirilmesi, Türk enerji 
sektörünün liberalleştirilmesi ve son ola-
rak, sektör şeffaflığı ve serbest rekabet ile 
AB’nin enerji piyasasıyla entegrasyonun 
sağlanmasıdır. 

Bilindiği gibi, Türkiye temel enerji kay-
nakları bakımından büyük ölçüde dışa 

bağımlıdır. Türkiye geçtiğimiz yıl % 9.5’lik 
bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bu büyü-
menin enerji talebini tetikleyeceği açıktır. 
Ülkemde iç talepteki artış nedeniyle, ener-
ji kaynakları alanında dışa bağımlılığın 
2020 yılında % 78 seviyesine yükselmesi 
beklenmektedir. Bu oranın sürdürülebilir 
olmadığı açıktır. Türkiye’nin gelecek 20 
yıl içinde % 60 oranında artması beklenen 
enerji tüketiminin karşılanabilmesi için 
54.000 MW yeni kapasite oluşturmayı 
planlamaktayız. Bu da 80 milyar dolarlık 
bir yatırım gerektirmektedir.

Türkiye’nin enerji gereksiniminin sadece 
fosil kaynaklarıyla karşılanmaya çalışılma-
sının enerji arzı güvenliği, sürdürülebilir 
ve çevre dostu bir enerji politikası için 
yeterli olmayacağı açıktır. Ayrıca, ülke-
mizin toplam enerji tüketiminin önemli 
bir bölümünün iç kaynaklardan karşılan-
ması önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
geleceğe yönelik enerji politikalarında, 
hidro-enerji, rüzgar, jeotermal, güneş 
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakla-
rına ilişkin çalışmalara hız verdik. Türkiye 
özellikle hidro-enerji açısından zengin bir 
potansiyele sahiptir. Ancak, Türkiye sahip 
olduğu hidro-enerji potansiyelinin haliha-
zırda sadece % 35’ini kullanabilmektedir. 
Hidro-enerjinin, özellikle kalkınmakta 
olan ülkeler için önemi, artık herkes tara-
fından kabul görmektedir. Son olarak Dün-
ya Bankası’nın bu konudaki stratejisini 
gözden geçirmiş ve hidro-enerji projelerini 
destekleme kararı almış olması memnuni-
yet vericidir. Türkiye ayrıca, hidrojen gibi 
alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Ar-Ge 
çalışmalarında da yer almakta ve bu konu-
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larda uluslararası işbirliği projelerine aktif 
katılım sağlamaktadır. 

Diğer taraftan, nükleer enerjinin de 
Türkiye’nin gündeminde olduğunu vurgu-
lamak isterim. Bu çerçevede, 2015 yılına 
kadar üç nükleer santral kurarak, 4500 
MW’lık bir kapasite oluşturulmasını ve 
enerji arzımızda bugün sıfır olan nüklee-
rin payını % 6’ya çıkarmayı öngörmekte-
yiz. Sözlerime son verirken, küresel enerji 
arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz 
rolün bilincinde olduğumuzu, özellikle 
Avrupa’nın enerji güvenliğine önem ver-
diğimizi, bu kapsamda üstümüze düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye kararlı 
olduğumuzu vurgulamak isterim. 

Enerji konusunda uluslararası alanda 
diyaloga ve işbirliğine özel önem atfediyo-
ruz. Bu amaç doğrultusunda, başarılı bir 
konferans organize ettikleri için Ambro-
setti Forumu yöneticilerine içten tebrik ve 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere hitap 
etme imkanı bulmaktan duyduğum mut-
luluğu bir kez daha ifade ederek hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. Teşekkür ederim.
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Japonya İş Federasyonu “Keidanren”in 
değerli mensuplarını ülkemizde görmek-
ten büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek isterim. Güzel ülkenize Nisan 2004 
ayında gerçekleştirdiğim verimli ziyaretin 
ve bu meyanda 13 Nisan 2004 günü Kei-
danren üyeleriyle yaptığım görüşmenin 
izlenimleri hafızamda hala canlıdır. Türk 
iş dünyası yetkilileriyle yarın (7 Eylül) ya-
pacağınız görüşmelerin yararlı olacağına 
inanıyor, çalışmalarınızda başarılar dili-
yorum.

Türk-Japon dostluğu her alanda güçle-
nerek devam etmektedir. Bu çerçevede, 
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son yıllar-
da büyük bir ivme kazanmış olup, bunda 
Türk ve Japon işadamlarının katkısı her 
türlü takdire şayandır. 2003’ün Japonya’da 
Türkiye yılı olarak kutlanması ilişkileri-
mize yeni bir vizyon vermiştir. Bu doğ-
rultuda, Japon Hükümetine, Türk-Japon 
Dostluk Derneği Onursal Başkanı Altes 
Prens Mikasa ve siz işadamlarına değerli 
katkılarından ötürü teşekkürlerimi ifade 
etmek isterim.

Türkiye-Japonya ikili ticari ilişkileri bü-
yük bir hızla gelişmekle birlikte, bu ilişki-
ler iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli 
yansıtmaktan henüz uzaktır. Ayrıca, ikili 
ilişkilerimizin en bariz niteliği Türkiye 
aleyhine gittikçe büyümekte olan kronik 
dış ticaret açığıdır. Nitekim, 2004 yılında 
Japonya’dan ithalatımız 2.677 milyar dola-
ra yükselirken bu ülkeye ihracatımız 190 
milyon dolarda kalmıştır. 2005 yılının ilk 
altı aylık verileri de ülkemiz aleyhine olan 
bu yapısal dengesizliğin devam etmekte 
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 
sadece son 4 yıl zarfında yaklaşık 7 milyar 
dolar gibi önemli meblağa ulaşmış olan 
Türkiye’nin toplam ticari açığının gideril-
mesinin yollarının araştırılmasında fayda 
vardır.

Bu doğrultuda, halen ithalatımızın onda 
biri gibi bir oranda seyreden ihracatımızın 
arttırılması ve çeşitlendirilmesinde yarar 
vardır. Bunun için gıda ürünlerine ilave-
ten, öncelikli olarak, tekstil, konfeksiyon, 
inşaat malzemeleri, seramik, porselen 
ürünleri gibi alanlarda ihracatımızın ge-

Japonya İş Federasyonu (Nippon 
Keidanren) Heyetini Kabul

İstanbul | 6 Eylül 2005
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liştirilmesinin isabetli olacağını değerlen-
dirmekteyiz. İkili ekonomik ilişkilerimizin 
geliştirilmesinde önem arz eden bir diğer 
konu da ülkemize yönelik Japon yatırım-
larının hızla artmasına karşın, henüz tat-
minkar bir düzeye ulaşmamış olmasıdır. 

Nitekim, yaklaşık 1.8 milyar dolara baliğ 
olan mevcut yatırımlarıyla Japonya, Tür-
kiye’deki yabancı yatırımlar arasında 8. 
sırada bulunmakta ise de, bu Japonya’nın 
toplam dış yatırımlarının sadece % 0.1’ine 
tekabül etmektedir. Haziran 2003’te yü-
rürlüğe giren yeni Yasa ile Türkiye yabancı 
yatırımcılar için artık çok cazip bir ülke 
konumuna gelmiştir. Ayrıca, Hükümeti-
mizin uygulamaya koyduğu ekonomik 
önlemler sayesinde Türkiye’de ekonomik 
istikrar sağlanarak, 2004 yılında enflas-
yon tek haneli rakamlara düşürülürken, % 
9.9’luk gibi önemli bir ekonomik büyüme 
oranı da yakalanmıştır.

Japon sermayesinin, Toyota gibi ülkemiz-
deki otomotiv sanayisine ilaveten, bilişim, 
gıda, tekstil gibi diğer karlı sektörlere de 
yayılması imkan dahilindedir. Ayrıca, 
sadece ülkemiz için değil, tüm Ortadoğu 
bölgesi için önem arz eden GAP projesinde 
de Japon yatırımlarını görmekten mem-
nuniyet duyacağız. Japon Resmi Kalkınma 
Yardımları (ODA) kapsamında sağlanan 
krediler ülkemizin önemli altyapı projele-
rinin gerçekleştirilmesinde kayda değer 
bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, Avru-
pa ile Asya kıtalarını bu kere su altından 
bağlayacak olan İstanbul Boğazı Tüp Geçiş 
Projesinin bir an önce hayata geçirilme-
sine büyük önem atfetmekteyiz. Bu tür 

projeler iki ülke arasında sadece ekonomik 
ilişkilerin değil, aynı zamanda halklar ara-
sında dostluk bağlarının da güçlenmesine 
katkı sağlamaktadır.

Avrasya’nın merkezinde olan Türkiye ile 
Japonya Orta Asya Türk Cumhuriyetlerin-
de, Kafkasya’da ve Ortadoğu bölgesinde 
ortak yatırım ve girişimlerde bulunabi-
lirler. Bu doğrultuda, Japon sermayesi ve 
teknolojisinin Türkiye’nin işgücü ve bilgi 
birikimiyle birleştirilmesi halinde, bilhas-
sa Irak ve Afganistan’ın yeniden yapılan-
dırılmasında ortak projelerin gerçekleş-
tirilmesinin imkan dahilinde olduğunu 
değerlendirmekteyiz. Türk müteahhitlik 
sektörü 60’ı aşkın ülkede şimdiye değin 
64 milyar dolar civarında projeyi başarıyla 
tamamlayarak, uluslararası platformda 
saygın bir konuma gelmiştir. Japonya ile 
üçüncü ülkelerde bilhassa müteahhitlik ve 
inşaat sektöründe çok verimli bir işbirliği-
nin gerçekleştirilmesinde karşılıklı yarar 
vardır.

Potansiyel arz eden diğer bir sektör de 
turizmdir. Her yıl yaklaşık 20 milyonu aş-
kın turisti ağırlayan ülkemizde daha fazla 
Japon turisti görmekten büyük memnu-
niyet duyacağız. Bu, ayrıca, haklarımızın 
birbirlerini daha yakından tanıması ve 
yakınlaşmasına da katkıda bulunacaktır. 
Ekonomik ilişkilerimizin yasal zemini bü-
yük ölçüde tamamlanmakla birlikte, ikili 
ticari ilişkilerimizi günümüzün ihtiyaçla-
rına göre yeniden düzenlemek için 1950’lı 
yıllarda imzalanan” Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması”nın yenilenmesinde 
fayda görüyoruz. 
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Bu doğrultuda, Japon Tarafına Haziran 
2001’de tevdi ettiğimiz Anlaşma tasla-
ğının bir önce sonuçlandırılmasında 
yarar vardır. Ayrıca, iki ülke arasında bir 
“Serbest Ticaret Anlaşması” akdedilmesi 
ile “Denizcilik İşbirliği Anlaşması”nın im-
zalanmasında da yarar görmekteyiz. İki 
ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde 
işadamları hayati bir rol oynamaktadır. 
Bu doğrultuda en son Ekim 2004’te ya-
pılan Türk-Japon İşadamları Konseyi 
Toplantısı’nın daha sık aralıklarla ve dü-
zenli olarak yapılmasında yarar vardır. 
Bu tür temaslar iki ülke firmaları arasın-
da yakın bir işbirliğinin ufkunu daha da 
genişletecektir. Yarın DEİK bünyesinde 
gerçekleştirilecek olan Türkiye-Japonya İş 
Konseyi görüşmelerinin yararlı geçeceği-
ne inanıyor ve çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum. 
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Sayın Başkan… değerli konuklar… Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin bu seçkin ku-
ruluşunun düzenlediği toplantıda sizlere 
hitap ediyor olmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Dış İlişkiler Konseyi (CFR), 1921 yılından 
bu yana, uluslararası ilişkiler alanındaki 
yapıcı ve yaratıcı rolüyle ön plana çıkan 

önemli bir entelektüel merkezdir. Davet-
leri için CFR’ye ve Sayın Başkan Richard 
Haass’a çok teşekkür ederim.

Kurumunuzun bir yayını olan Dış İlişki-
ler (Foreign Affairs) dergisinin Temmuz/
Ağustos sayısının ana tema olarak küresel 
bir salgın ihtimalini ve gerçekleştiği tak-
dirde bu durumun dünya üzerindeki olası 

Dış İlişkiler Konseyi (Council On 
Foreign Relations) Toplantısı

ABD | 13 Eylül 2005
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etkilerini seçmiş olması, güncel gelişmele-
ri ne derece hassasiyetle ve yakından takip 
ettiğinizin en güzel kanıtıdır.

Çalışmalarınızın önümüzdeki yıllarda 
da tüm dünyada uluslararası ilişkiler ala-
nında faaliyet gösteren profesyonellere 
ve sorularına cevap arayan insanlara ışık 
tutacağına inanıyorum. Sizlerle bir ara-
ya geldiğimiz bu zaman dilimi, Katrina 
Kasırgası’nın yarattığı can kaybı ve yıkım 
sebebiyle, yalnızca ülkeniz için değil tüm 
dünya için hüzünlü bir döneme tesadüf 
ediyor. Türk milletinin Amerikan halkının 
acısını yürekten paylaştığını bu vesileyle 
dile getirmek istiyorum. Yaşanan felakette 
hayatlarını kaybedenler için başsağlığı 
dileklerimi sunuyorum. Türkiye, felaket 
bölgesine yardımda bulunmayı kararlaş-
tıran ülkeler arasında yer almaktadır. Bu 
zor dönemde, maddi, manevi desteğimizle 
yanınızdayız.

Değerli konuklar…

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
dostu ve müttefikidir. İlişkimiz çok uzun 
bir geçmişe sahiptir ve sağlam temellere 
dayanmaktadır. Geçen zaman bizi yeni tec-
rübelerle sınasa da, sonuçta sağduyunun 
ve gerçekçiliğin gösterdiği yön, gelecekte 
de var olacak güçlü bir dayanışmaya işaret 
etmektedir. Terörle mücadeleden Geniş 
Orta Doğu’daki reform çabalarına, İsrail-
Arap ihtilafının çözümünden Irak’taki 
durumun normalleşmesine, Kafkaslar ve 
Orta Asya’da istikrarın sağlanmasından 
Kıbrıs sorununun halline kadar birçok 

konuda kuvvetli ortak çıkarlarımız bulun-
maktadır.

Günümüzde Türk-Amerikan ilişkilerinin 
iyiye gitmediğini düşünenlere, ülkemin ya-
kın tarihini dikkatle incelemelerini tavsiye 
ederim. Belirli dönemlerde ilişkilerimizde 
anlaşmazlıklarla karşı karşıya kaldığımız 
olmuştur. Ancak, her defasında bunları 
aştığımızı ve işbirliğimizi güçlendirecek 
adımlar attığımızı görüyoruz. 1970’lerde-
ki ambargo krizinden sonra 1980’lerde 
Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması 
(SEİA) gibi kapsamlı bir ortaklık belgesi 
imzaladığımızı hatırlatmak isterim. 

Ülkelerimiz arasında kimi zamanlar, hedef 
aynı olmakla birlikte yaklaşım farklılığı-
nın yarattığı, kimi zamanlarsa Türkiye’nin 
sıcak çatışma noktalarına yakınlığı do-
layısıyla daha temkinli olma zorunlulu-
ğundan kaynaklanan görüş ayrılıkları 
yaşanabildiği yadsınamaz. Ancak Türkiye 
ve ABD, güçlü bir ittifak ilişkisi ve bunun 
temelinde yatan değerler bütünü ötesinde, 
küresel düzeyde istikrar yönünde amaç 
birliğine sahip iki ülkedir. Biz, ilişkilerimi-
zi daha da ileriye götürmek için kararlılık-
la çalışmaktayız. 

Bu noktada, dünya gündeminde önemli 
bir yer tutan ve ABD’yle üzerinde sıkça 
görüş alış verişinde bulunduğumuz Irak 
meselesine ilişkin tutumumuz hakkın-
da kısaca bilgi vermek isterim. Türkiye, 
komşusu Irak’taki gelişmeleri yakından 
izlemekte ve yapıcı katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Demokratik, toprak 
bütünlüğü ve ulusal birliği korunmuş, 
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komşularıyla barış içinde yaşayan, müref-
feh bir Irak hedefi doğrultusunda hareket 
etmektedir. Başta Komşu Ülkeler Girişimi 
olmak üzere, Irak’ın istikrarını, ülke bü-
tünlüğünü temel alan aktif politikalarını 
devam ettirmektedir. Zira, sınırlarımızın 
hemen ötesindeki gelişmelere kayıtsız kal-
ma lüksümüz bulunmamaktadır.

Kerkük’ün statüsü konusunun ise Irak’ın 
geleceği açısından hassasiyet taşıdığını 
düşünüyoruz. Karmaşık etnik yapısı ba-
kımından Irak’ın küçük ölçekli bir modeli 
olan Kerkük’ü münhasıran bir kesimin 
sahiplenmeye çalışmasının, Türkmenler 
de dahil olmak üzere bu bölgedeki diğer 
gruplar tarafından hoş karşılanmayacağı 
görülebilmektedir. Ortaya çıkabilecek hu-
zursuzluk sadece bu bölgeyle sınırlı kalma-
yıp, tüm Irak’ı ateşe atacak bir karmaşayı 
tetikleme riski taşımaktadır. Dolayısıyla, 
Kerkük’ün geleceğinin Türkiye’nin ilgisiz 
kalamayacağı kadar önemli bir konu oldu-
ğunu herhalde takdir edersiniz. 

Ayrıca , terör örgütü PKK/KONGRA-
GEL’in kuzey Irak’ta devam eden varlığı, 
Türkiye’nin güvenliği bakımından ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır. İçeride gerekli 
güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Ancak, 
kuzey Irak’ta da PKK’ya karşı gerekli ön-
lemlerin alınması şüphesiz terörle müca-
dele konusundaki çabalarımıza sonuç alıcı 
boyutta yardımcı olacaktır.

Değerli konuklar…

Konuşmamın bu bölümünde, küresel or-
tama ilişkin gözlem ve düşüncelerimi pay-

laşmak istiyorum. Dünyamız, 21. yüzyılın 
henüz başında oldukça değişmiş bulun-
maktadır. Bu değişim hem psikolojik hem 
de fiziki koşullarda kendini göstermekte-
dir. 11 Eylül sonrasında terörizm ve kitle 
imha silahlarının yayılması gibi asimetrik 
tehditler ciddi bir aşamaya ulaşmıştır. 
Çevresel aşınma ve iklim değişikliği yerkü-
renin dengesini bozmuştur. Açlık ve salgın 
hastalıklar gibi öteden beri varolan sorun-
lar ise, artık kabul edilemez boyutlardadır. 
Sahra-altı Afrika’da AIDS hastalığı yüzün-
den maalesef günde 6300 kişinin öldüğü 
bir dönemde yaşıyoruz.

Bu sorunlara çözüm bulma gayretleri bazı 
olumlu sonuçlar vermekle birlikte, yapıl-
ması gereken daha çok şey olduğu açıktır. 
Yoksulluktan kaynaklanan sosyal sorunla-
rın ulusların güvenliğine nasıl zarar vere-
bildiği ortadadır. Azgelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma 
çabalarına sağlanacak destek için küresel 
ölçekte istikrarlı bir sisteme gereksinim 
duyulmaktadır. 

Kanun tanımazlık ve şiddetle mücadelede 
kalıcı sonuç alınabilmesi için dünya gene-
linde eğitime daha fazla kaynak ayrılması 
gerekmektedir. Bilgiye ve teknolojiye 
erişimde gelişmiş ülkelerle dünyanın geri 
kalanı arasındaki fark makul ölçülere 
çekilmelidir. Açıkça görülmektedir ki, in-
sanlığın refah zincirinde kopuk halkalar 
vardır. Bu durumun devam etmesi halin-
de, küresel barış ve istikrarın sağlanması 
mümkün olamayacaktır. 
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Türkiye, küresel kaygılara çözüm üretme 
yönündeki çalışmalara katkı yapmayı ulu-
sal politikasının önemli bir parçası olarak 
görmektedir. Bu amaçla, doğal veya insan 
kaynaklı felaketlerden etkilenen dünya-
daki tüm ülkelere imkanları ölçüsünde 
insani yardımda bulunma çabalarına hız 
vermiş durumdadır. Son olarak, açlığın 
ciddi boyutlara ulaştığı altı Afrika ülkesine 
yönelik gıda yardımının finansmanı için, 
1.8 milyon dolarlık bir katkıyı Birleşmiş 
Milletler Dünya Gıda Programı yönetimi-
ne teslim etmiş bulunuyoruz. 

Afrika, küresel yaraların sarılması bakı-
mından öncelikle üzerinde durulması 
gereken bir bölgedir. Biz, bir süredir yürüt-
mekte olduğumuz “Afrika’ya Açılım” politi-
kamızı, 2005’i Afrika Yılı ilan ederek daha 
ileri bir aşamaya taşıdık. Karşılıklı ikili 
ziyaretler artmakta; bölgeyle siyasi ve eko-
nomik ilişkilerimiz kayda değer bir ilerle-
me göstermektedir. Afrika’daki gelişmeleri 
dikkatle takip etmeye ve yapabileceğimiz 
katkıyı yapmaya devam edeceğiz.

Değerli konuklar…

Türkiye 21. yüzyıla kendine güvenen ve 
küresel katkı yapmaya hazır istikrar yara-
tıcı bir uluslararası aktör olarak girmiştir. 
Bölgesinde ve küresel ölçekte barışın ve 
istikrarın hakim olması Türkiye’nin önce-
likli dış politika hedefidir. Bu amacımıza, 
diğer hususlar meyanında, ABD ile yakın 
ilişkiler, NATO İttifakı’na üyelik, AB’yle 
bütünleşme, iyi komşuluk ilişkilerinin 
teşviki, bölgesel işbirliği süreçlerinde 
öncülük, zor şartlar altında bulunanlara 

insani yardım, barışı koruma operasyon-
larına katılım, uyuşmazlıkların çözümü 
ile çatışma sonrası uzlaşma ve yeniden 
yapılandırma gayretlerine katkı gibi ge-
niş bir yelpazede, barışçıl, ilkeli ve etkin 
bir dış politika izlemek suretiyle ulaşma-
ya çalışmaktayız.

AB ile tam bütünleşme Türk Dış Politikası 
gündeminin öncelikli konularından biri 
olmakla beraber, özellikle vurgulamak 
isterim ki, ABD ile sahip olduğumuz özel 
ilişkinin bir alternatifini teşkil etmemek-
tedir. ABD ve AB ile ilişkilerimizi birbiri-
ni tamamlayan unsurlar olarak görmek 
gerekmektedir. Esasen, ABD’nin de bu 
düşünceyle AB üyelik sürecimize destek 
vermekte olduğunu biliyor ve bu destek 
için müteşekkir olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum.

 Balkanlarda istikrarın sağlanması, Orta 
Doğu Barış Süreci’nin yeniden canlan-
dırılması, Irak’ın toprak bütünlüğünün 
korunması, Azeri-Ermeni uyuşmazlığının 
çözüme kavuşması ve Afganistan’daki si-
yasi sürecin desteklenmesi gibi alanlarda 
alınan inisiyatiflerle, bölgesel ölçekte oy-
nayabileceğimiz yapıcı rolü açıkça ortaya 
koymuş bulunmaktayız. Ayrıca, son yıl-
larda Yunanistan’la gelişen ilişkilerimizin 
en güzel biçimde gösterdiği üzere, kom-
şularımızla mevcut gerginlikleri gider-
meyi, daha sağlam ve yaratıcı bir ilişkiler 
bütünü oluşturmayı amaçlıyoruz. Genel 
olarak komşularımızla ticaret hacmimiz-
deki artış, bu alanda yarattığımız ivmeyi 
kanıtlamaktadır.
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Karadeniz ve Akdeniz’in, çevremizdeki 
istikrar kuşağının önemli parçaları oldu-
ğunu düşünmekteyiz. Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Acil 
Müdahale Gücü (BLACKSEAFOR) girişim-
lerinin ardında bu mantık yatmaktadır. 
Kuzey komşumuz Rusya Federasyonu’yla 
ilişkilerimizde kaydedilen gelişmeleri, 
ikili veçhesinin yanı sıra, bu bakımdan da 
değerlendirmek gerekmektedir. 

Yunanistan’la gelişen ilişkilerimizin 
Akdeniz’de barış ve istikrar açısından ta-
şıdığı önemin bilincindeyiz. Esasen, Kıbrıs 
konusundaki son inisiyatiflerimizin, BM 
Genel Sekreteri’nin planına verilen deste-
ğin ve somut çözüm arayışlarının arkasın-
da yatan düşüncelerden biri de, Akdeniz 
bölgesinde istikrara katkıda bulunmaktır. 
Ancak, Kıbrıs dramatik bir hikayedir. 
Kıbrıs Rum Yönetimi, çözüme katkıda bu-
lunmak yerine, halkını söz konusu planın 
oylandığı referandumda “hayır” kararı 
vermesi için yönlendirmiştir. Yıllardır çö-
zümsüzlüğün sebebi olan Rum Yönetimi, 
AB üyeliğiyle ödüllendirildiği için, artık 
daha da uzlaşmaz hale gelmiştir. 

Öte yandan, Kıbrıs’ta pürüzsüz bir taş ka-
dar yalın ve açık bir gerçekle karşı karşıya 
bulunmaktayız. Kıbrıs Türk halkı, Türki-
ye ve bütün dünya artık adil bir çözüme 
ulaşıldığını görmek istemektedir. Kıbrıslı 
Rumların izlediği uzlaşmaz siyasetin enin-
de sonunda bu kuvvetli arzu ve gerçeklerle 
karşı karşıya kalacağına inanıyoruz. 

Ülkemin Asya ve Avrupa arasında bir 
enerji terminali haline gelmiş olması, son 

yılların bir başka olumlu gelişmesidir. Bu 
noktaya ulaşmamızda ABD ile ortak anla-
yışımızın ve çalışmalarımızın önemli payı 
bulunmaktadır. Bakü-Tiflis Ceyhan ham 
petrol boru hattı, aynı zamanda, ABD ile 
Avrasya bölgesindeki yakın işbirliğimizin 
bir sembolüdür. Ceyhan da, artık dünya 
petrol piyasası açısından bir referans isim 
olacaktır.

Değerli konuklar…

11 Eylül sonrasında meydana gelen ge-
lişmeler, günümüz tehditleriyle etkin 
biçimde mücadelede askeri imkanlar ka-
dar “yumuşak güç” unsurlarının da önem 
taşıdığını ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Böyle bir ortamda Türkiye, özel coğrafi 
konumu, kendine özgü tarihi- kültürel 
birikimi ve farklı geleneklerin sentezini 
oluşturan kimliğiyle, medeniyetler arası 
diyalog konusunda kritik bir rol oynayabi-
lecek durumdadır. 

Temel soru şudur: Uyumun esas olduğu 
bir gelecek hayal edebilir miyiz? Ben, ha-
yallerimize ulaşmayı başaracak güce sahip 
olduğumuza inanıyorum. Bunun yolu, sa-
vaşı azaltmaktan ve umudu çoğaltmaktan 
geçmektedir. İki büyük savaşa ve milyon-
larca can kaybına tanıklık eden dünyamız, 
geleceği daha iyi kılmak için yeterince 
kötü anıya sahiptir. 40 yıllık bir barış ve 
refah döneminin sonunda, İngiltere ve 
Almanya 1914’te savaşa girerken, İngiltere 
Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, “Işıklar 
Avrupa’nın her yerinde kararıyor. Yaşamı-
mız boyunca bir daha onların yandığını 
göremeyeceğiz” demişti. Işıkların yeniden 
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yanması için çok acı çekildi. Ancak o ışık-
lar, dünyanın her yerini aydınlatacak hale 
getirilemedi. 

Şimdi, karanlıktakiler yüzlerini aydınlığa 
dönmüş bekliyorlar. Kendilerini sonsuza 
dek karanlıkta bırakmayı, dünyayı ışıksız 
kılmayı amaçlayanların insafına terk edil-
mek istemiyorlar. Ve insanlar, yerkürenin 
birçok yerinde özgürlük uğruna savaşıyor-
lar. Ancak eksik bir parça var. Küreselleş-
menin nimetlerinden uzak kalan, sefalet 
ve öfke sarmalında kapana kısılmış kalp-
leri kazanmak için daha çok çaba sarfet-
mek gerekiyor. Tedavisi anlayış ve şefkat 
gerektiren büyük bir yaradan bahsediyo-
ruz. Çabalarımız bu yönde yoğunlaşmalı, 
hoşgörüden beslenmelidir. Batı dünyası, 
farklı kültürleri “öteki” olarak algılayan bir 
Sarazen politikasının esiri olmamalıdır. 
Örtüşmeyen özellikler giderek çare bulun-
maz karşıtlıklara dönüştürülmemelidir. 

Kendi kafamızdaki hayaletleri başkalarına 
yükleyerek yarattığımız imajlar, sonunda 
alevleri her yanı saracak bir kültürel kırıl-
ma ve çatışma ortamının sebebi olabilir. 
Bu tuzağa düşmemeliyiz. Önyargıların 
gölgesinden sıyrılmalı; insanlık medeni-
yetini tek bir resim olarak kucaklamalıyız. 
İspanyol meslektaşım Sayın Zapatero ile 
birlikte eş-sponsor olduğum “Medeni-
yetler İttifakı” projesinin mesajı bence 
budur. Türkiye’nin bu anlayışı, öncülü-
ğünü yaptığı AB-İKÖ Forumu’nda ve de-
mokratik ortak sıfatıyla aktif rol oynadığı 
Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika girişimi 
çerçevesindeki çabalarında da kendini 
göstermektedir. 

Bu alanlardaki faaliyetlerimiz önümüzde-
ki dönemde de sürdürülecektir. Umutsuz-
luğun, açlığın, sefaletin ve haksızlıkların 
olmadığı bir dünyanın özlemini hepimiz 
duyuyoruz. Eğer bu bir ütopyaysa, o zaman 
belki de bu ütopyanın peşinden koşmalı-
yız. Küresel adaletin sağlanması olmazsa 
olmaz bir şarttır. ABD ile birlikte mücadele 
verdiğimiz sadece terörizmin değil, yeryü-
zünde şiddet yöntemlerinin kullanıldığı 
tüm durumların ortadan kalkması, ancak 
bu amaca ulaşılmasıyla mümkün olabilir. 

Ne düşünürsek düşünelim, neye inanırsak 
inanalım, ancak şiddet ve yok etme felse-
fesini benimsemediğimiz sürece huzurlu 
yaşayabiliriz. Ümitlerin olduğu, güneşin 
olduğu yöne doğru yürümeliyiz. İnsan 
sevgisini merkez alan bir anlayış, küresel 
ölçekte aydınlık bir geleceği mümkün kı-
lacaktır. Gelecek güzel günlere duyduğum 
inançla hepinizi selamlıyor, ilginiz için 
teşekkür ediyorum.
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BM Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve-
si dolayısıyla New York’ta bulunan Baş-
bakan Erdoğan, “Medeniyetler İttifakı” 
girişimi çerçevesinde İspanya Başbakanı 
Zapatero ile görüşüyor ve BM Genel Sek-
reteri Annan’ı ziyaret ediyordu. Pakistan 
Cumhurbaşkanı Müşerref, UNDP Başkanı 
Kemal Derviş, Bosna-Hersek Cumhurbaş-
kanlığı Konseyi Başkanı Jovic, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Bakiev, Irak Devlet Baş-
kanı Talabani ile ayrı ayrı görüşen Başba-
kan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’na da hitap ediyordu. Başbakan 
aynı zamanda New York’taki Türk dernek 
ve kuruluşların temsilcileri ile de görüşü-
yordu.

Birleşmiş Milletler (BM) Zirvesi Genel 
Kurulu’ndaki konuşmasına, ‘‘Barış içinde 
bir dünya umutlarımızı temsil eden bu 
çatının altında sizlere seslenmeyi büyük 
bir bahtiyarlık addediyorum’’sözleriyle 
başlayan Erdoğan, yeni bir yüzyılın başın-
da gerçekleştirilen Milenyum Zirvesi’nde 

BM Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi

ABD | 14 Eylül 2005
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5 yıl önce ortaya konan iradenin BM’nin 
kuruluş ideallerini 21. Yüzyıl’a taşımayı 
esas aldığını belirtiyordu. BM’nin o günler-
deki tanımıyla ‘‘Büyük bir savaşın enkazı 
altında ezilen insanlığın barış evi’’ olarak 
inşa edildiğini kaydeden Başbakan, aradan 
geçen süreçte ne yazık ki insanlığın büyük 
acılar çekmeye, büyük yıkımlar görmeye 
devam ettiğini dile getiriyordu. Başbakan 
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürüyordu:

‘‘Savaş, yoksulluk ve gözyaşının yanında 
barış dönemleri tarihimizin çok az bir bö-
lümünü teşkil etmektedir. Birleşmiş Mil-
letler, yeryüzünde işte bu dengeyi, barış 
ve refah lehine değiştirme temeli üzerinde 
yükseltmektedir. Yine bu sebeple BM’yi 
güçlendirmeye, bugün karşı karşıya bu-
lunduğumuz insani acıların çözümünü bu 
zeminde aramaya mecburuz. Kuzey ile Gü-
ney arasında gittikçe büyüyen gelir dağılı-
mındaki adaletsizlik ile silahlanma yarışı-
nı, halkların refah ve mutluluğu önündeki 
en büyük engeller olarak görüyorum. Tari-
hin her döneminde insanlık için ortak bir 
tehdit ve kaygı konusu olan yoksulluk, sal-
gın hastalıklar, çevresel tahribat ve terör, 
bugün her zamankinden daha korkutucu 
bir hal almıştır. Zira, dünyanın neresinde 
ya da kimin olursa olsun bu sorunların her 
biri, artık küresel boyutta tezahür etmek-
tedir; ve artık tek tek her birimizin sorunu-
dur. Bunun en önemli nedeni yaşadığımız 
küreselleşme gerçeğidir. Fiziksel olarak 
bizden uzakta oldukları için, bu sorunlara 
karşı artık ne gözlerimizi kapatabilir, ne de 
kulaklarımızı tıkayabiliriz. Öyleyse vakit 
kaybetmeksizin savaş yerine barışı, yok-
sulluk yerine refahı, ihtiras yerine vicdanı, 

baskı ve şiddet yerine, hak ve özgürlükleri 
küreselleştirmenin imkanlarını hep birlik-
te aramalıyız. BM başta olmak üzere ulus-
lararası kurumlarımızı, buna göre yeniden 
yapılandırmalıyız. Hiç şüphe etmeyelim 
ki insanlık olarak ortak geleceğimiz buna 
bağlı olacaktır.’’ 

Bugün küresel bir salgın halini alan çatış-
ma kültürünün, kanaatince en öncelikli 
meselelerin başında gelmekte olduğunu 
vurgulayan Başbakan Erdoğan, New 
York’u, İstanbul’u, Madrid’i, Londra’yı, 
Şarm el Şeyh’i, Beslan’ı, Bağdat’ı vuran 
terörün bir kez daha hatırlanması gerek-
tiğini söylüyordu. ‘‘Nihayet bize terörün, 
insanlığın ortak düşmanı olduğunu bu 
acı tecrübeler bir kez daha öğretmiştir’’ 
diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam 
ediyordu:

‘‘Yoksulluk içinde yaşayan, küreselleşme-
nin nimetlerinden yeterince pay alama-
yan, demokrasi ve özgürlüklerden yararla-
namayan, dünyamızdaki büyük değişime 
ayak uyduramayan, çatışmaya, yok etmeye 
kilitlenen insanlara nasıl yardım edebile-
ceğimiz üzerinde ciddiyetle durmalıyız. 
Düşenlerin yanında olmadığımız sürece, 
ayakta kalmanın giderek güçleşeceği aşi-
kardır. Yaşadığımız bunca tecrübeden, geç-
mişte milyonlarca insanın hayatına mal 
olan yıkıcı çatışmalardan sonra, bugün 
hala farklı geleneklerin ve kültürlerin ça-
tışma unsuru olarak sunulması vahim bir 
hatadır. Biz, İspanyol meslektaşım Sayın 
Zapatero ile birlikte ‘Medeniyetler İttifakı’ 
girişimini bu inançla başlattık. Aynı inancı 
paylaşan Sayın Genel Sekreter, büyük bir 
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duyarlılıkla bu çabamıza katılarak himaye 
etmiştir.’’

Türkiye olarak, 2009-2010 yılı Güvenlik 
Konseyi adaylığının temel amacının, küre-
sel barış ve refahın sağlanması yolundaki 
çabalara katkıda bulunmak olduğunu 
açıklayan Başbakan, ‘‘Her şeyden önce 
kendini yenileyen, daha demokratik ve 
şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil 
kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların 
çözüm zemini olan, dünya barışının temi-
natı olarak görülen, saygınlığı, tüm üyeleri 
tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha 
dirayetli bir BM teşkilatı, insanlığın ortak 
yararınadır’’ diye konuşuyordu. BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan’ı bu yöndeki çabaları 
için kutlayan Başbakan Erdoğan, ‘‘Türkiye, 
daha iyi bir dünya için umutlarını ve ideal-
lerini muhafaza etmektedir’’ diyordu.
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ABD programını sürdüren Başbakan Erdo-
ğan, Clinton Küresel Girişimi tararından 
düzenlenen bir panele katılıyor, Avusturya 
Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geli-
yordu. Başbakan Erdoğan daha sonra Türk 
ve yabancı basın mensupları ile bir toplan-
tı yapıyordu.

BM Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve-
si’ne katılmak amacıyla New York’ta bulu-
nan Başbakan Erdoğan, ABD’nin eski Baş-
kanı Bill Clinton’ın liderliğinde düzenlenen 
‘‘Clinton Küresel Girişimi’’ panelinin ‘‘Uy-
garlıklar Birbirleriyle Nasıl Konuşmalıdır?’’ 
başlıklı oturumuna katılıyordu. Panelde 

ilk söz kendisine verilen Başbakan Erdo-
ğan, ‘‘Her şeyden önce özellikle bir tespiti 
yapmak istiyorum, o da şudur, gerek İslam 
dünyası gerekse Batı’nın, ilişkilerinde ortak 
paydayı yakalaması şart. Bu ortak paydanın 
evrensel değerler olduğuna inanıyorum’’ 
diye konuşuyordu. 

‘‘Evrensel değerlerde buluşulan noktalar, 
buradan başlamanın çok isabetli olacağı 
inancındayım’’ diyen Başbakan Erdoğan, 
‘‘Gerek Batı, gerekse İslam dünyası, evren-
sel değerlerde, bu paylaşılan değerlerde 
ki buna demokratik değerler diyebiliriz, 
buluşabilir. Bu demokratik değerlerin 

Clinton Küresel Girişimi Paneli

ABD | 14 Eylül 2005
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yanında aynı şekilde AB’nin de anaya-
sası içerisinde yer alan değerler, olumlu 
şekilde bunlar da var. Aynı şekilde İslam 
kültürünün içinde yer alan ve evrensel de-
ğerlerle de örtüşen değerler var. Bunu ya-
kaladığımız anda inanıyorum ki en önemli 
adımı atmış oluruz’’ diyordu. Dünyaya 
yoksullukla ortak mücadele çağrısı yapan 
Başbakan Erdoğan, şöyle devam ediyordu: 

 ‘‘Burada bir örnek verecek olursak, özel-
likle son zamanlarda, dünyanın en önemli 
sıkıntısı olan yoksulluk meselesi. Bu konu-
da inanıyorum ki yine, dünyadaki farklı 
kültürlerin, gerek Batı kültürü, gerek 
İslam kültürü noktasında yoksulluk kar-
şısında hepsinin de yaklaşım tarzı aynıdır. 
Bu yoksulluğu ortadan kaldıralım. Bunun 
için ne yapabiliriz oturup masada konuş-
mak mümkündür. Burada İslam’ın yak-
laşımı bellidir, Batı kültürünün yaklaşım 
tarzı bellidir. Onu ortaya koymak suretiyle 
insanlığın yoksulluktan kurtulması için 
bu ortak adımı atmamız şart.’’ 

Konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerine de 
değinen Başbakan Erdoğan, şöyle diyordu: 

‘‘Türkiye gerçekten adeta medeniyetlerin 
bir buluşma ülkesi. Burada doğup büyü-
mek, buraya hizmet etmek bizler için ayrı 
bir iftihar konusu. AB süreci ise aslında 
1959 yılından itibaren Türkiye’nin baş-
latmış olduğu bir süreç. 1963’ten itibaren 
yasal süreç Ankara Anlaşması ile başladı. 
Tabii bizim üzüldüğümüz şey şudur, Tür-
kiye AB’ye yeni müracaat etmiş bir ülke 
değildir. Öyle ki 1963’te başlayan bu süreç 
1996 yılında Gümrük Birliği ile bir mesa-

fe kat etti. Türkiye üye olmadan Gümrük 
Birliği’ne kabul edilen tek ülke olarak bir 
farklılığı taşıyor. Örneğin son üye olan 
ülkelerin hiçbirisi üye değildi. Onlar, üye 
olduktan sonra bizim de verdiğimiz onayla 
Gümrük Birliği’ne kabul edildiler. 1999’da 
Helsinki Zirvesi’nde Türkiye aday ülke 
olarak kabul edildi. Bunların hepsi birer 
mesafe. Ardından 2002 yılında ‘Türkiye 
Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getir-
mesi halinde gecikmeksizin müzakerelere 
başlar’ kararı verildi. 2004 yılı 6 Ekim’de 
AB Komisyonu Kopenhag kriterlerine 
dair siyasi raporunu hazırladı. ‘Türkiye 
gereğini yerine getirmiştir’ dedi ve komi-
ser bütün medya önünde aynen şu ifadeyi 
kullanarak, ‘masanın üzerinde artık hiçbir 
şey kalmamıştır’ dedi. 17 Aralık’ta veri-
len kararla da Türkiye’nin müzakerelere 
başlaması karar altına alındı. Şimdi artık 
3 Ekim’e geliyor. Türkiye bu konuda hazır-
lıklarını yapmıştır.’’ 
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İş dünyasının değerli mensupları… kıy-
metli misafirler… Oman’a yapmakta ol-
duğum resmi ziyaret vesilesiyle, Türk ve 
Oman işadamlarına hitap etmekten büyük 
bir memnuniyet duymaktayım.

 İki ülke arasında dostluk ve kardeşlik ilke-
sine dayalı olarak sürdürülen ve herhangi 
bir sorun bulunmayan siyasi ilişkilerimize 
paralel olarak, bu ziyaretimin ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin de geliştirilmesi-

ne katkıda bulunacağını ümit ve temen-
ni ediyorum. Esasen çok sayıda Türk iş 
adamının bana refakat etmesi bu yönde 
bir iradenin mevcudiyetinin ve mevcut 
durumun değiştirilmesi arzusunun bir 
göstergesidir. 

Ancak, Türkiye ile Oman arasındaki 
ticaret hacminin yılda 30 milyon dolar 
civarında gerçekleştiğini burada üzülerek 
ifade etmek isterim. Bu rakam, sorunsuz 

Türk - Oman İşadamları  
Ortak Toplantısı

Oman | 27 Eylül 2005
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siyasi ilişkilerimizin düzeyine yakışma-
maktadır. Ayrıca, ülkelerimizin sahip 
oldukları kaynakların yeterince kullanıl-
madığını ve iş dünyalarımızın yekdiğeri-
ni yeterince tanımadığını düşünmekte-
yim. Bu durumun olumlu yöne çekilmesi 
ve ticaretimizin geliştirilmesinde sizlerin 
atacağı adımlar kadar biz siyasetçilerin 
de gerekli yasal zeminin oluşturulması 
için yapmamız gereken hususlar bulun-
duğunun bilincindeyim. 

Karşılıklı Yatırımların Teşviki ve Korun-
ması Anlaşmasında mevcut pürüzlerin 
giderilmesi, çifte Vergilendirmenin Ön-
lenmesi Anlaşmasının ise biran önce uy-
gulamaya konulmasını arzu etmekteyim. 
İkili ticaretimizin gelişmesinin önündeki 
engellerden biri, ülkelerimiz arasında 
doğrudan uçak ve deniz seferlerinin bu-
lunmamasıdır. Önümüzdeki dönemde 
başlatacağımız olan doğrudan uçak sefer-
lerinin yanı sıra, imzalayacağımız deniz-
cilik anlaşması, bu sorunun çözümüne 
olumlu katkıda bulunacaktır.

Değerli iş adamları… kıymetli misafirler…

Ülkemizde son yıllarda ekonomik alanda 
birçok başarılar kaydedilmiştir. Enf las-
yon, uzun yılların ardından ilk kez tek 
haneli rakamlara düşmüştür. Yüzde 9’un 
üzerinde, yüksek büyüme oranlarına 
ulaşılmıştır. Yerli ve yabancı yatırımlar 
artmıştır. Özelleştirme konusuna gerek 
ulusal, gerek uluslararası firmalar yoğun 
ilgi göstermektedirler. Bütün bunlar, titiz-
likle uyguladığımız reform programı ve 
sıkı maliye politikalarının bir sonucudur.

Avrupa Birliği ile önümüzdeki günlerde 
başlayacak olan tam üyelik müzakereleri-
nin, bu olumlu tabloya ivme kazandıracağı 
aşikardır. Türkiye’de yatırım yapan yaban-
cı firma sayısı son 2 yılda yüzde 50 ora-
nında artmıştır. Önümüzdeki dönemde bu 
oran daha da artacaktır. Henüz Türkiye’de 
yatırımı olmayan iş dünyasının değerli 
temsilcileri, Avrupa Birliği ile üyelik mü-
zakerelerinin sonuçlanmasından önce 
ülkemizde yatırım yaparlarsa çok daha 
kazançlı çıkacaklardır.

Türkiye, ekonomik alanda olduğu karar, 
siyasi alanda da son dönemde önemli re-
formlar gerçekleştirmiştir. Temel hak ve 
özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlü-
ğü gibi konularda yapılan düzenlemeleri 
etkin bir şekilde uygulamaya koyduk ve 
tavizsiz bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu 
kapsamlı reformlar sayesinde ülkemizin 
öncelikli hedefi olan Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik için gerekli olan kriterler eksiksiz 
yerine getirilmiştir. Diğer taraftan, Türk 
halkının çağın gerektirdiği modern bir 
toplum olması yolunda önemli mesafe kat 
edilmiştir. 

Sayın konuklar…

Türkiye’nin, bölge ülkeleriyle karşılıklı 
güven, dostluk ve işbirliğine dayanan ikili 
siyasi ilişkilerinin, ekonomik ilişkilerimiz 
açısından değerlendirildiğinde tatmin 
edici olmaktan uzak olduğunu görüyoruz. 
Bu eksikliğin giderilmesi Hükümetimizin 
öncelikli hedeflerindendir. Bunun sonu-
cunda, ticaret hacmimiz yüzde 40 ora-
nında artmıştır. Bu sene rakamın daha da 
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ileri götürülmesi için gösterilen çabaların 
olumlu sonuç vereceğini ümit etmekteyiz.

Türkiye, Oman ile ilişkilerini her alanda 
ileri götürmeyi arzulamaktadır. Karşılıklı 
resmi ziyaretlerin yanı sıra, her iki ülke 
özel sektör temsilcilerinin birbirlerini 
yakından tanımaları ve sahip oldukları 
imkanları yerinde görmeleri bu hedefin 
elde edilmesine önemli katkı sağlaya-
caktır. Oman iş dünyasının değerli men-
suplarına, ülkemize gelmelerini ve başta 
turizm, enerji, özelleştirme kapsamındaki 
kuruluşlar olmak üzere, çeşitli sahalarda 
ortak yatırım imkanlarını araştırmalarını 
tavsiye ederim. 

İki ülke müteahhitlik firmalarının işbirliği 
tesisi için yapacakları çalışmaların olumlu 
sonuçlar vereceğine inanıyorum. Ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizi içinde yaşadığımız 
bölgenin özelliklerini ve çevre ülkelerin ih-
tiyaçlarını dikkate alarak, üçüncü ülkelere 
yönelik ortak projeler üretilmek suretiyle 
çeşitlendirmemizin üzerinde durulması 
gereken bir husus olduğunu değerlendiri-
yorum. İlişkilerimizin iki tarafın menfaa-
tine, dengeli bir şekilde gelişmesi amacıyla 
bu ziyaretimiz sırasında bana eşlik eden iş 
adamlarımızın Omanlı karşıtlarıyla verim-
li görüşmelerde bulunmaları ve iş bağlan-
tıları yapmaları en samimi arzumdur. 

İş adamlarımızın buradaki temaslarının 
Türk-Oman İş Konseyi’nin kurulması için 
uygun bir vesile teşkil etmesini diliyorum. 
Çalışmalarınızın bu yönde verimli geç-
mesini diler hepinizi en kalbi duygularla 
selamlarım.
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Sayın Başkan… Türk İş Konseyi’nin de-
ğerli üyeleri… kıymetli işadamları ve 
misafirler… dost ve kardeş Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne yapmakta olduğum ziyaret 
vesilesiyle Dubai’de bulunmaktan ve Du-
bai Ticaret Odası üyeler ile Türk İş dünyası 
temsilcilerine hitap etmekten duyduğum 
memnuniyeti ifade ederek sözlerime baş-
lamak istiyorum.

 İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iliş-
kilerin geliştirilmesinde özel sektörün payı 
şüphesiz çok büyüktür. Türk-Birleşik Arap 
Emirlikleri İş Konseyi bu açıdan önemli 
rol üstlenebilecek konumdadır. Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yerleşik Türk işa-
damları ve meslek sahiplerinin çıkarlarını 
gözetmek ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
iş yapmak isteyecek yeni Türk firmalarına 
danışmanlık yapmak amacıyla bir “Türk İş 
Konseyi” kurmuş olmasını da takdirle kar-
şılıyorum. Bu vesileyle, geçici yönetimin 
ardından geçtiğimiz Şubat ayında göreve 
başlayan Yürütme Kurulunu tebrik ediyor 
ve çalışmalarında başarılar diliyorum.

Değerli konuklar…

Küreselleşme olgusunun yarattığı koşullar 
ve bunun uluslararası sermaye hareketle-
rine kazandırdığı ivme hepimizin malu-
mu bulunmaktadır. Diğer taraftan, petrol 
fiyatlarında son dönemde yaşanan artış 
ve bunun yarattığı gelir fazlası ile oluşan 
konjonktürün, Türkiye’nin sunduğu yatı-
rım olanaklarıyla örtüşmekte olmasının, 
Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz-
de üzerinde durulması gereken ciddi bir 
potansiyel oluşturduğuna dikkat çekmek 
isterim. 

Bu vesileyle, Türkiye’deki yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi konusuna atfetmekte 
olduğumuz önemi ve yatırımların önün-
deki engelleri kaldırmak konusunda gös-
terdiğimiz kararlılığı vurgulamakta yarar 
görmekteyim. Nitekim, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi amacıyla yaptığımız çalış-
malar etkisini göstermeye başlamış, gerek 
ulusal, gerek uluslararası yatırımlarda 
kayda değer artışlar elde edilmiştir. 

Dubai Ticaret Odası ve Türk 
İşadamlarının Katılımıyla 

Düzenlenen Akşam Yemeği

BAE | 28 Eylül 2005
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Hükümetimizin özelleştirme konusuna 
verdiği önem çerçevesinde, son yıllarda 
TÜPRAŞ, Türk Telekom, Mersin limanı, 
Hilton oteli gibi önemli kuruluşların satışı 
gerçekleştirilmiştir. ERDEMİR, Türk Hava 
Yolları, PETKİM, bazı beş yıldızlı oteller ve 
limanlar ise önümüzdeki dönemde açıla-
cak ihalelerle satışa sunulacaktır. Dubai’de 
faaliyet gösteren değerli iş adamlarını, 
yatırımcıları ve finans kuruluşlarının tem-
silcilerini, sadece özelleştirme kapsamın-
daki kuruluşlar için değil, çok büyük bir 
yatırım potansiyeline sahip olan turizm ve 
gayrimenkul alanlarında ortak yatırımlar-
da bulunmaya davet ediyorum. 

Geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde bu ko-
nularda sizleri bilgilendirmek amacıyla 
bir heyetimiz Dubai ve Abu Dabi’de temas-
larda bulunmuştu. Bu ziyaret sonrası Du-
bai Liman İdaresi, Mersin limanı ihalesine 
katılmıştı. Ümit ederim ki, Dubai iş dünya-
sının ilgisi bununla sınırlı kalmayacaktır. 
Ekonomimiz, özel sektör yatırımlarında 
olduğu kadar, doğrudan yabancı yatırım 
girişlerinde de bugüne kadarki en yüksek 
düzeye ulaşmış bulunmaktadır. Rakamlar-
la ifade etmek gerekirse, 2004 yılında doğ-
rudan yabancı yatırımlar, 2002 yılındaki 
seviyesinin iki katını aşarak 2.8 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2005-2007 
yılları arasında ülkemize gelecek yabancı 
sermayenin 15 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz.

 Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği’yle 
başlayacak katılım müzakerelerinin, 
Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı ya-
tırımların artması açısından önemli bir 

rol oynayacağına inanıyoruz. Öte yandan, 
Hükümetimiz, Türkiye’nin ekonomik ya-
pısının güçlendirmesi büyük çaba harca-
maktadır. Çalışmalarımızın olumlu sonuç-
larını ekonominin her alanında görmekle 
birlikte bunun yeterli olmadığını ve daha 
fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini dü-
şünmekteyiz. 

Bununla birlikte, son yıllarda küçümsen-
meyecek gelişmeleri bu vesileyle kısaca 
hatırlatmakta yarar görüyorum. Ülkemiz, 
ekonomisi son üç yıllık dönemde yaklaşık 
% 26 oranında kümülatif büyüme gös-
termiş ve enflasyon, 2004 yılı sonunda 
tek haneli rakamlara inmiştir. Toplam dış 
ticaret hacmimiz, 2004 yılı sonu itibariyle 
160 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu 
rakam 2005’in ilk 7 ayında 105 milyar do-
lara ulaşmıştır. İhracatımız ise, sadece son 
üç yılda ikiye katlanmıştır. 

Ülkemiz, varolan pazarlardaki payını art-
tırmanın yanında, izlediği aktif dış ticaret 
politikası sayesinde yeni pazarlar yarat-
mayı da başarmıştır. Birçok alandaki yeni 
yasa ve düzenlemeler, Türk ekonomisin-
deki faaliyetleri yeniden şekillendirmiş-
tir. Türkiye’de artık, her alanda fırsatlar 
ülkesidir. İstikrar ülkesidir. Sizlerin de 
gerçekleştireceğiniz çalışmalarla, iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin artırılması 
hedefi doğrultusunda ilerleyeceğinize, 
ayrıca, yeni işbirliği alanları yaratarak, her 
iki ülkedeki karşılıklı yatırımları çoğalta-
cağınıza, hatta ortak girişimlerle üçüncü 
ülkelerde iç hacmi oluşturabileceğinize 
inanıyorum. 
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Geçen yıl 1 milyar doların üzerine çıkan 
Birleşik Arap Emirlikleri ile dış ticaret hac-
mimizin, bu yılın sadece ilk yedi ayında 
1 milyar 48 milyon dolar seviyesine ulaş-
tığını memnuniyetle müşahede etmekte-
yiz. Bu rakamın daha da arttırılmasında 
kurmuş olduğunuz Türk İş Konseyi’nin de 
şüphesiz rolü büyük olacaktır. Bu noktada 
sizlere önemli görevler düşmektedir. Bu 
doğrultuda sarf edeceğinize inandığım 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, hepinizi 
içtenlikle selamlıyorum.
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Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri özel 
sektörünün değerli temsilcileri… kıymetli 
misafirler… Sözlerime, dost ve kardeş Bir-
leşik Arap Emirlikleri’ne yapmakta oldu-
ğum resmi ziyaret vesilesiyle siz değerli 
iş adamları topluluğuna hitap etmekten 
duyduğum memnuniyeti dile getirerek 
başlamak istiyorum. 

Gerek Arap, gerek İslam dünyası açısın-
dan önemli bir ülke olarak gördüğümüz 
Birleşik Arap Emirlikleri ile siyasi ilişkile-
rimizi dostluk ve kardeşlik esasına dayalı 
olarak sürdürmekteyiz. Şu ana kadar so-
runsuz devam eden ilişkilerimizin, daha 
da gelişmesi temennimizdir. Türkiye ve 
Birleşik Arap Emirlikleri, küreselleşme-
nin hızla sürdüğü günümüzde, dünya 
piyasalarıyla bütünleşmenin, ekonomik 
rekabet gücünü arttırmanın ve bu süreçte 
önemli rol oynayan serbest girişime ve 
özel sektöre gereken desteği vermenin 
bilincindedir.

Çağımızda, ülkeler giderek ağırlıklı bir 
şekilde bölgesel işbirliğine yönelik eko-
nomik entegrasyonu ön planda tutmak-
ta, uluslararası sermaye hareketleriyle 
hizmetlerin serbest dolaşımı konusunda 

liberal bir tutum izlemektedirler. Türkiye 
de, küresel planda gerçekleşen bu deği-
şim sürecinin dinamik bir unsuru olarak 
ekonomik yapısında gerekli değişiklikleri 
gerçekleştirmiştir. 

Türkiye, ekonomik alanda son üç yılda kü-
çümsenemeyecek ölçüde önemli gelişme-
ler kaydetmiştir. Ekonomimiz, yaklaşık 
olarak toplam yüzde 26 oranında büyüme 
göstermiştir. Böylece, Türkiye, dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomileri arasında ilk 
sıralarda yer almıştır. Ayrıca, Gayri Safi 
Milli Hasıla 2004 yılında yüzde 9 oranın-
da büyüyerek, Türkiye’yi Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen ülkesi yapmıştır.

Burada önemli gördüğüm ve sizlerle pay-
laşmak istediğim bir nokta da, ekonomi-
miz kayda değer bir büyüme gösterirken, 
enflasyonun da aşağıya çekilebilmiş ol-
masıdır. Geçtiğimiz yıllarda iki ve üç ha-
neli rakamlarla telaffuz edilen enflasyon, 
aldığımız tedbirler sonucu tek haneli ra-
kamlara inmiştir. Enflasyon, artık Türk ve 
yabancı iş dünyası için caydırıcı bir unsur 
olmaktan çıkmıştır. Dünya piyasalarında 
artan petrol fiyatlarına rağmen, hedefi-

Türk-BAE İş Forumu Toplantısı

BAE | 28 Eylül 2005
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miz, 2006 yılı sonu itibariyle, bu rakamın 
yüzde 5 seviyesine inmesidir. 

Sağlanan güven ortamı, enf lasyonun 
azalması, gerçekleşen büyüme oranları 
ve ekonominin dinamiklerindeki köklü 
değişimler, Türk ekonomisine ilişkin ve-
rilerde açıkça görülmektedir. Ekonomi 
politikalarının oluşturulması ve kamu 
maliyesi yönetiminde sağlanan ilerleme 
sayesinde, halkımızın ve yatırımcıların 
güveni yeniden tesis edilmiştir. Bu güven, 
risk primini de azaltarak, faiz oranlarının 
uzun yıllardır görülmeyen en düşük sevi-
yelere gerilemesini sağlamıştır. 

Bu dönemde, maliye politikası hedef-
lerimizi de kararlılıkla gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Borçların Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranı son üç yılda azalma kay-
detmiştir. Bu konuda hedefimiz, Avrupa 
Birliği’nin Maastricht Kriterlerinde be-
lirtilen yüzde 60 seviyesine bir an önce 
ulaşmaktır. Toplam dış ticaret hacmimiz, 
2004 yılı sonu itibariyle 160 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız ise, 
son üç yılda ikiye katlanmıştır. Ülkemiz, 
varolan pazarlardaki payını arttırmanın 
yanında, izlediği aktif dış ticaret politika-
sı sayesinde yeni pazarlar yaratmayı da 
başarmıştır. 

Hükümetimiz, başta komşu ve bölge ül-
keleri olmak üzere ticaretimizin gelişti-
rilmesini hedeflemektedir. Bu çerçevede 
geçen yıl komşu ülkelere yönelik ithalat 
ve ihracatımızda yüzde 40 oranında bir 
artış gerçekleşmiştir. Bu sene bu rakamın 
daha da artması için çaba harcamaktayız. 

Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi-
miz de son dört yılda yüzde 25 civarında 
artmış ve 2004 sonu itibariyle 1.1 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. Ancak, ülkele-
rimizin dostane ilişkileri ve sahip olduğu 
potansiyel dikkate alındığında, bu rakamı 
yeterli görmediğimi belirtmek istiyorum. 
Özel sektörlerin yeni işbirliği alanlarının 
oluşturulması yönünde daha aktif bir rol 
üstlenmesi durumunda, ticaret hacmimi-
zin ve yatırımların çok daha ileri noktalara 
ulaşmaması için herhangi bir engel gör-
müyorum. 

Hükümet olarak, Türkiye’deki yatırım 
ortamının iyileştirilmesine özel önem at-
fetmekte ve yatırımın önündeki engelleri 
kaldırmak konusunda tam bir kararlılık 
göstermekteyiz. Kamu hizmetlerinin ve-
rimliliğini ve şeffaflığını artırmak, ayrıca, 
gerekli izin ve onayların alınmasına ilişkin 
başvurular ile diğer bürokratik işlemleri 
rasyonelleştirmek amacıyla, temel alan-
larda gerekli mevzuat değişiklikleri ger-
çekleştirilmektedir. Bu konudaki temel 
gelişme, şirket kurmak için gerekli olan 
sürenin bir haftanın altına düşürülmesi, 
hatta bir güne sığdırılabilecek hale gelme-
sidir. 

Ülkemizde, yerli ve yabancı yatırımcı ara-
sında hiçbir ayırım yapmıyoruz. Bütün 
şartlar ve fırsatlar, yerli yatırımcı için de, 
yabancı yatırımcı için de eşittir. Nitekim, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 
yaptığımız bu çalışmalar etkisini hemen 
göstermeye başlamış, gerek ulusal, gerek 
uluslararası yatırımlarda kayda değer 
artışlar elde edilmiştir. Ekonomimiz, özel 
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sektör yatırımlarında olduğu kadar, doğ-
rudan yabancı yatırım girişlerinde de en 
yüksek düzeyine ulaşmıştır. Rakamlarla 
ifade etmek gerekirse, 2004 yılında doğ-
rudan yabancı yatırımlar, 2002 yılındaki 
seviyesinin iki katını aşarak 2,8 milyar 
dolara yükselmiştir.

Doğrudan yabancı yatırımın ilgisi özel-
likle bankacılık ve iletişim sektörlerine 
yönelik olarak artmaktadır. 2005 - 2007 
yılları arasında ülkemize gelecek yabancı 
sermayenin 15 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. Son dönemde 
ülkemizdeki siyasi istikrarın güçlenmesi, 
ayrıca, güven ortamının sağlanması bu ra-
kamları arttırdığı gibi, bunların gelecekte 
daha da yüksek seviyelere çıkacağından 
şüphemiz yoktur. 

Bu noktada, Birleşik Arap Emirlikleri’nde-
ki yatırım ve finans sektörünün temsilci-
leriyle birlikte çalışmayı arzu ettiğimizi 
ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki 
günlerde Avrupa Birliği ile başlayacak ka-
tılım müzakerelerinin, Türkiye’ye yönelik 
doğrudan yabancı yatırımların artması 
açısından önemli bir rol oynayacağına 
inanıyoruz. Hükümetimiz, özel sektörün 
ekonomideki rolünün artırılmasına büyük 
önem vermektedir. Bu amaçla, iyi işleyen 
bir piyasa mekanizmasını ve özel sektörü, 
büyümenin önkoşulu olarak görmekteyiz. 
Öte yandan, tam işleyen bir pazar ekono-
misi için ise, özelleştirmenin şart olduğu-
nu düşünmekteyiz. 

Türkiye, özellikle geçtiğimiz yıl özelleştir-
me konusunda büyük adımlar atmıştır. 

İleriye dönük olarak amacımız, diğer 
birkaç büyük kamu teşebbüsünün de özel-
leştirme programımız kapsamında satışını 
gerçekleştirmektir. Türk Telekom, TÜP-
RAŞ, Mersin limanı gibi büyük özelleştir-
me ihaleleri sonuçlanmıştır. Türk Hava 
Yolları, Petkim, Erdemir, İzmir limanı ve 
bazı beş yıldızlı oteller ile ilgili ihalelerin 
ise, yakında sonuçlandırılması beklen-
mektedir. Türkiye’de yatırım yapmak is-
teyen müteşebbislerin ilgilerinin, sadece 
özelleştirme kapsamında bulunan kuru-
luşlarla sınırlı kalmaması gerekmektedir. 
Ülkemizde yatırım için birçok verimli 
alanın bulunduğunu hatırlatmak isterim. 
Petrol, petrokimya, iletişim, bilişim, gemi 
inşa sektörü, ulaştırma, silah sanayi gibi 
sahalara duyulan ilginin somut projelere 
dönüştürülmesini de arzu ediyoruz.

Değişik alanlardaki yeni yasalar ve düzen-
lemeler, Türk ekonomisindeki faaliyetleri 
yeniden şekillendirmiştir. Türkiye’de 
artık, istikrar, sorunlar ülkesi olmaktan 
çıkmıştır, fırsatlar ülkesi haline gelmiştir. 
Bundan sonraki çabalarımız, bu koşulların 
daha da iyileştirilerek, çok daha iyi sonuç-
lar alınmasını sağlamak yönünde olacak-
tır. Türkiye, sahip olduğu güçlü ekonomisi 
ve Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişme 
noktasındaki köprü konumu ile Birleşik 
Arap Emirlikleri için güvenilir bir iş ortağı 
olacaktır. Sizleri, Türkiye’deki yatırım fır-
satlarını takip etmeye ve değerlendirmeye 
davet ediyorum. Bu toplantıyı organize 
eden kuruluş ve yetkililere bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi içtenlikle 
selamlıyorum. 
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Başbakan Erdoğan, Kuveyt Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda düzenlenen Türkiye-
Kuveyt İş Forumu’na katılıyor, burada 
yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin 
son 3 yılda önemli gelişmeler kaydettiği-
ni, Türkiye’nin artık bir istikrar ve güven 
ülkesi haline geldiğini ifade ediyordu. 
Türkiye’nin siyaset ve ekonomide güveni 
yakaladığını anlatan Erdoğan, bu nedenle 
yabancı sermayenin Türkiye’ye geldiğini 
dile getiriyordu. 

Erdoğan, ‘‘Türkiye ile Kuveyt arasındaki 
ticaret hacminin küçüklüğü bizi üzmekte-
dir. Bu rakamın en kısa zamanda 1 milyar 
dolar seviyesine çıkarılması gerekir’’ diyor-
du. Türkiye ile Kuveyt’in finans sektörü, 
gayrimenkul yatırım ortaklığı, toplu konut 
ve enerji alanlarında ortak yatırımlar ya-
pabileceğini kaydeden Başbakan Erdoğan, 
GAP Projesi kapsamında ortak projelerde 
yer alınabileceğini ifade ediyordu. 800 ki-
lometrelik Suriye sınırındaki mayınların 
temizleneceğini belirten Başbakan Erdo-
ğan, bu bölgeyi tamamen organik tarım 
için düşündüklerini anlatıyordu. Kuveytli 
işadamlarını Türkiye’ye yatırıma davet 

eden Erdoğan, ‘‘Karşılıklı yatırım teşviki 
konusunda çıkarılması gereken kanunları 
çıkarırız, bu adımları atarız. Türkiye’de 
yabancı yatırımcı ile yerli yatırımcılar aynı 
haklara sahiptir. Çıkardığımız teşvik yasa-
sından bütün dostlarımızın yararlanması-
nı istiyoruz’’ diye konuşuyordu. 

Erdoğan, Türkiye-Kuveyt İş Forumu’nun 
ardından, Kuveyt Ulusal Meclisi’nde Baş-
kan El Horafi ile görüşüyor, daha sonra 
Beyan Sarayı’na geçen Erdoğan, burada 
Kuveytli basın mensupları ile biraraya ge-
liyordu. Kuveytli bazı işadamlarıyla da gö-
rüşen Erdoğan, buradan Desman Sarayı’na 
geçiyordu. Başbakan El Sabah’ın verdiği 
iftara katılan Erdoğan, orucunu su ve hur-
mayla açıyordu.

Türkiye-Kuveyt İş Forumu 
Toplantısı

Kuveyt | 25 Ekim 2005
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Yemen’deki temasları çerçevesinde Yemen 
Başbakanı Bajamal ile görüşen Erdoğan, 
Türkiye-Yemen İş Konseyi toplantısına 
katılıyor, Osmanlı Kışlası’nda Yemen Cum-
hurbaşkanı tarafından kabul ediliyor ve 
onuruna verilen iftar yemeğine katılıyor-
du. Yemen programını tamamlayan Baş-
bakan Erdoğan iftardan sonra Londra’ya 
hareket ediyordu.

Başbakan Erdoğan, ikamet ettiği Cumhu-
riyet Sarayı’ndan Askeri Müzeye geliyor 

ve Osmanlı döneminden kalma silah ve 
tarihi eserlerin de bulunduğu müzeyi 
geziyordu. Erdoğan ve beraberindeki he-
yet daha sonra yine Osmanlı döneminde 
yapılan Bekiriye Camii’ne gelerek öğle 
namazı kılıyordu. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yemen 
Başbakanı Abdülkadir Bajamal ile Cum-
huriyet Sarayı’nda bir görüşme yapıyor-
du. Görüşmenin ardından, Türkiye ile 
Yemen arasında, çifte vergilendirmenin 

Başbakan Abdulkadir Bajamal 
ile Görüşme

Yemen | 26 Ekim 2005
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önlenmesini, petrol ve doğalgaz alanın-
da işbirliğini ve çevre koruma alanında 
ortaklığı öngören üç ayrı anlaşma imza-
lanıyordu. Anlaşmaların imza töreninin 
ardından düzenlenen basın toplantısında 
Erdoğan, Türkiye ile Yemen arasındaki 
215 milyon dolarlık dış ticaret hacminin 
yeterli olmadığını ve artırılması gerekti-
ğini söylüyordu. Erdoğan, şöyle konuşu-
yordu:

‘‘Türkiye, sahip olduğu ekonomik gücü, 
sanayide gelişen teknolojiyi yakalamış 
olması ve çok ciddi orandaki beyin gü-
cüyle Yemen’in yeniden dönüşümünde, 
altyapısında büyük rol oynayacaktır. Türk 
firmaları Yemen’de müteahhitlik, gıda, 
petrol, altyapı çalışmaları konusunda 
önemli adımlar atmıştır. Bu adımlardan 
memnuniyet duyuyoruz. Türk müteah-
hitlik sektörünün Yemen’de almış olduğu 
600 milyon dolarlık iş hacmi rakamının 
artırılması gerektiğine inanıyoruz.’’ 

Yemen’in 133 tane doğal güzelliğe sahip 
adası bulunduğunu kaydeden Erdoğan, 
bu adalara Türk turizmcileriyle birlikte 
ortak yatırım yapılabileceğini ifade edi-
yordu. 

Başbakan Erdoğan, Yemen’den ayrılma-
dan önce yaptığı açıklamada, Yemen’le 
ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin ge-
liştirilmesi için gerekenlerin yapılacağını 
söylüyordu. Basın mensuplarının sorula-
rını da cevaplayan Başbakan Erdoğan, Ye-
menli bir gazetecinin ‘‘Terörle mücadele 
alanında Türkiye ile Yemen’in öngördüğü 
işbirliği hangi konularda? İstanbul’da 

yaşanan terör eylemelerini El Kaide’nin, 
kökten dincilerin yaptığı söylenebilir 
mi?’’ sorusunu şöyle cevaplıyordu:

‘‘Güvenlik güçlerinin verdiği netice El 
Kaide’dir. Biz, İslam ile terör kelimeleri-
nin bir arada anılmasını asla kabullenmi-
yoruz, ‘İslami terör’ olmaz, ‘İslamcı terör’ 
olmaz. Hiç bir semavi din insanların öldü-
rülmesine müsaade etmez. Kaldı ki bizim 
dinimiz bir barış dinidir, bir sevgi dinidir. 
Biz yaradılanı, yaradandan ötürü severiz. 
Bu şuura ulaşmış bir insanın, insan canı-
na kıyması mümkün değildir.’’

Erdoğan, Yemenli bir gazetecinin, ‘‘Bazı 
İslam ve Arap ülkelerinde kardeş ülke 
Türkiye’ye, İsrail ile ilişkileri nedeniyle 
gönül konuluyor. Bu durumu nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Acaba Türkiye, İsrail’e 
AB’ye üyelik için giriş kapısı olarak mı 
bakıyor?’’ sorusu üzerine şunları söylü-
yordu:

‘‘İsrail’in AB ile ilişkisi yok. Türkiye’nin 
hiç bir yerden icazet almaya da ihtiyacı 
yok. Biz İsrail’le ilişkilerimizi kurarız. 
İsrail’le ekonomik, siyasi ve askeri iliş-
kiler kurmak için mani bir neden yok. 
Siyaset netice alma sanatıdır. Masadan 
kalktığınız sürece netice alamazsınız. Şu 
ana kadar, Filistin ve İsrail arasındaki sa-
vaşlarda nereye vardık? Dikkat edin ma-
sadan tam anlaştık denildiği anda kalkıl-
dığında Filistin küçüldü ve bugünkü hale 
geldi. Biz, Türkiye olarak İsrail, Filistin ve 
Türkiye’deki sanayi ve ticaret odalarını 
bir araya getiriyoruz. Atılan adımlarda 
inşallah başarılı oluruz da orada 5 bin Fi-
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listinliye iş imkanı sağlayacağız. İstiyoruz 
ki Filistin de bir devlet, İsrail de bir devlet 
olmak üzere bu iş bitsin artık insanlar 
ölmesin.’’

Erdoğan, Irak Anayasası için yapılan refe-
randumun sonuçlarına ilişkin bir soruyu 
cevaplandırırken şunları kaydetti:

‘ ‘15 Ekim’de yapılan bu referandum, 
demokratik felsefe açısından önemli bir 
adımdır. Ancak anayasa, Irak’ın siyasi 
bütünlüğü, toprak bütünlüğü açısından 
eksiklikler taşıyan bir anayasadır. Bu 
anayasaya, etnik unsurların birbiri üze-
rine hakimiyetini engelleyen bir anayasa 
olsun. Mezheplerin birbiri üzerinde ege-
menlik kurmasını engelleyen bir anayasa 
olsun. En geniş anlamada tüm Irak hal-
kının yönetime katılımını sağlayacak bir 
anayasa olsun. Şii, Kürt, Sünni, Türkmen, 
Azeri tüm Irak halkının katılımı olsun. 
Kerkük, bir değişime tabi tutulmak su-
retiyle bir etnik grubun etkinliği altına 
girmesin. Farklı etnik unsurların, farklı 
kültürlerin bir arada olduğu, özellikli bir 
Kerkük olsun. Bu, ilerde ciddi sıkıntılara 
neden olabilir.’’
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Başbakan Erdoğan, London School Of 
Economics’de (LSE) Çağdaş Türk Araştır-
maları Kürsüsü’nün açılışını yapıyordu. 
Başbakan Erdoğan, kürsünün oluşturul-
masında katkısı bulunan herkese Türk 
Milleti adına teşekkür ederek, dünyada 

çatışma kültürünün artığı bir dönemde 
böyle bir adımın uzlaşma ve medeniyetler 
arası diyaloga katkıda bulunacağına inan-
dığını söylüyordu.

Terörün küreselleşme gayreti içinde oldu-
ğu dünyada barışın nasıl küreselleştirile-

London School Of Economics 
“Çağdaş Türkiye Araştırmaları” 

Kürsüsü Açılış Töreni

Londra, İngiltere | 27 Ekim 2005
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ceği gayretine bu kürsünün zemin hazır-
layacağını ifade eden Başbakan Erdoğan, 
‘‘Farklı tarihi tecrübelerimiz olabilir. Farklı 
inanç sistemlerimiz olabilir. Kültürleri-
miz arasında giderilemeyecek farklılıklar 
olabilir. Ama hepimiz aynı gök kubbenin 
altında yaşıyoruz. Yağan yağmur hepimizi 
ıslatıyor. Güneş hepimizi ısıtıyor. Bunlar-
dan aynı anda yararlanıyoruz. İnsanlık 
temeline indiğimizde hepimiz biriz. Şiddet 
ve çatışma kültürü ortak dünyamızı teh-
dit etmektedir’’ diyordu. Paylaşılan ortak 
evrensel değerlerin ve farklılıkların aslın-
da birer zenginlik olduğunu vurgulayan 
Başbakan Erdoğan,’’Bunu başarmanın tek 
yolunu biliyorum. O da kesinlikle ön yar-
gılardan kurtulmaktır’’ diye konuşuyordu.

Açılışını yaptığı kürsünün Türkiye’nin AB 
kurumlarıyla olan işbirliğinin akademik 
bir boyuta da taşınmasının bir göstergesi 
olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, 
insanların kürsünün çalışmaları sayesin-
de Türkiye ve cumhuriyet dönemini daha 
sağlıklı bir şekilde bilgilenerek öğrenebi-
leceğini kaydediyordu. Başbakan Erdo-
ğan, kürsünün açılmasında maddi katkı 
sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’na, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne ve Doğan Medya Grubu’na da 
teşekkür ediyordu.

Daha sonra katılımcıların sorularını ce-
vaplayan Erdoğan, gümrük birliğine ek 
protokolün TBMM’de onayıyla ilgili bir 
soruyu, ‘‘Henüz verilmiş bir kararımız 
yok. Vermek ya da vermemek her ikisinin 
arasındayız. Şu anda görüşmelerimizi 
yapıyoruz. Komisyonla yapacağımız gö-

rüşmelerden sonra kararımızı vereceğiz. 
Bu konuda net bir açıklık yok’’ diyerek 
cevaplandırıyordu. Başbakan Erdoğan, 
Kıbrıs’la ilgili bir soruyu cevaplarken, 
Türkiye’nin 24 Nisan referandumundaki 
olumlu yaklaşımını bugün de gösterdi-
ğini söylüyordu. 24 Nisan referandu-
munun aslında bir kararın test edilmesi 
olduğunu söyleyen Erdoğan, bu testten 
KKTC’nin başarıyla geçtiğini ancak Gü-
ney Kıbrıs’ın ‘hayır’ diyerek bu testi başa-
ramadığını söylüyordu. Referandumdan 
kısa bir süre sonra Güney Kıbrıs’ın AB’ye 
üye yapıldığını hatırlatan Başbakan Erdo-
ğan, AB müktesebatı içinde sınır sorunu 
olan bir üyenin bulunmasını Türkiye’nin 
anlamakta zorlandığını dile getiriyordu. 
Ada’da bir hat bulunduğunu, bu hatta BM 
güçlerinin yer aldığını kaydeden Erdo-
ğan, şöyle konuşuyordu:

‘‘BM güvenlik güçleri hala orada olduğu-
na göre demek ki burada bir Güney Kıbrıs 
Rum yönetimi bir de KKTC vardır. Eğer 
KKTC’ye uygulanan izolasyonlar kaldırıl-
sa biz Güney Kıbrıs’la ilgili olarak şu anda 
limanlar ve hava alanları ile ilgili olan 
ambargomuzu kaldırırız.’’

KKTC’nin, Annan planı ile alınan me-
safenin gerisine asla düşmeyeceğini 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Garantör 
bir ülke olarak Türkiye hiçbir zaman 
KKTC’nin kazanılmış haklarını feda et-
meyi pazarlık masasına yatıramaz’’ diyor-
du.

Başbakan Erdoğan, kurulan kürsünün 
1915 olayları ile ilgili Türkiye’nin tezle-
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rini destekleme amacı taşıyıp, taşıma-
dığı sorusu üzerine, bu açılışı 1915’e 
indirgememek gerektiğini söylüyordu. 
Türkiye’nin arşivlerini açtığını aynı yak-
laşımın Ermenistan tarafından da göste-
rilmesi gerektiğini dile getiren Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydediyordu:

‘‘Olaya Türkiye ve Türk milletinin geçmi-
şi, bugünü ve geleceğine yönelik olarak 
bütün doğruların araştırılmasını, varsa 
yanlışların da meydana çıkarılmasını tabi 
ki bu tür çalışmalarla göreceğiz. Ancak 
1915 olayları ile ilgili çok açık ve net bir 
tavır ortaya koyduk. Biz bütün arşivleri-
mizi açtık. Ermenistan da bütün arşivle-
rini açsın. Kendilerine güveniyorlarsa, 
bütün arşivlerini açsınlar ve bu konuları 
ehil olanlarla araştıralım. Daha sonra 
bilgiler önümüze gelsin. Sonra biz siya-
siler masaya oturalım. Bizler de kararı 
verelim. Eğer burada tarihimizle ilgili bir 
sorgulama gerekiyorsa, biz bunu sorgu-
lamaya hazırız. Ama aynı şeyi biz onlar 
için de istiyoruz. Onlar da tarihleriyle 
ilgili bir sorgulamaya girmelidirler. Olur 
olmaz, ilgili ilgisiz basit lobi faaliyetleriy-
le kendilerine yandaşlar bulmaları bizi 
pek ilgilendirmiyor ve biz bu işlerle ilgisi 
olmayan ülkelerin sıradan lobi faaliyetle-
rinin adeta kurbanı olarak Türkiye aley-
hine karar almalarını da yadırgıyoruz. 
Bu adil değil. Kendilerinin de araştırması 
lazım. Soruyoruz ‘bilginiz var mı?’ Yok. 
Neden bu kararı alıyorsunuz? Sadece 
lobi faaliyeti... Bunlar üzücü kararlardır. 
Bunların yakın komşularımız içinde de 
çok çok farklı neticeleri vardır. Türk ta-
rihi asla soykırım tarihi değildir. Bizim 

tarihimizde böyle bir şey asla olmamıştır. 
Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 
Ne inancımız soykırıma müsaade eder, 
uygulamalarıyla ile ilgili elimizde çok 
açık ve net belgeler vardır...’’
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Değerli dostum Şansölyeleri Schröder… 
sevgili Avrupalı Türkler… değerli konuk-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Bugün tarihi bir olay için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. 

Yaklaşık 40 yıldır yerleşik olarak Avru-
pa’da yaşayan Türk toplumu, kendisi için 
yeni bir var olma tarzı, yeni bir gelecek 
istikameti tayin etmiş bulunmaktadır. Bu 
dönüşüm iradesinin somut tezahürü de 
bugün burada genel merkezini açacağı-

mız sivil inisiyatiftir. Sözlerimin en başın-
da bu girişimin sahiplerini, Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği’nin kurucularını 
vizyon ve cesaretleri sebebiyle kutluyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Ünlü düşünür Goethe’nin çok etkilen-
diğim bir sözü vardır. Der ki; malını 
kaybeden bir şey kaybetmiştir, onurunu 
kaybeden birçok şey kaybetmiştir, fakat 
cesaretini kaybeden her şeyini kaybet-
miştir. Sizlere hatırlatmak isterim ki, en 

Avrupa Türk Demokratlar Birliği 
Genel Merkezi Açılış Töreni

Almanya | 6 Kasım 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN

48

zor alınan kararlar yenilik ve değişimle 
ilgilidir. En çok cesaret isteyen kararlar 
da bunlardır. Avrupa ülkelerinde yaşayan 
Türk toplumu, yeni bir anlayış etrafında 
örgütlenirken aslında yeni bir başlangıç 
yapma iradesini ortaya koymuştur.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, işte 
bu cesur iradenin somut bir tezahürüdür. 
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin 
ilan edilen temel misyonu, kuruluş felse-
fesi bizim de hükümet olarak çok önem 
verdiğimiz bir fikri esas almaktadır. O 
da şudur: Ultramontanist anlayışların 
devri artık geçmiştir. Çareyi, çözümü 
başka merkezlerde arama, en küçük me-
selenin hallini bile dağın öbür tarafından 
bekleme, sürekli olarak oradan gelecek 
haberlere dikkat kesilme felsefesi işe 
yaramamıştır. İçinde yaşadığınız ülke-
lerde ‘geçici’ olma duygusu, geleceğinize 
katkıda bulunmadığı gibi tüm gayretle-
rinize rağmen bazı önemli yerel hak ve 
imkanlardan da mahrum kalmanıza yol 
açmıştır. 

 Belki asimilasyon tehlikesine karşı ko-
runma mekanizmalarınızı bir süre için 
takviye etmiştir. Ancak zamanla sizleri 
farkında olmadan iç içe yaşadığınız top-
lumlara, genç kuşaklarınızı kendi kültür-
lerine karşı yabancılaşma sorunuyla arşı 
karşıya bırakmıştır. Burada geçirdiğiniz 
onlarca yıla rağmen ikinci, hatta üçüncü 
nesilde bile kimlik ve aidiyet meselele-
rinizin aşılmasını yavaşlatmıştır. Sizleri 
kaçınılmaz olarak ‘öteki’ haline getirmiş, 
meselelerinizi zaman içinde daha da ağır-
laştırmıştır.

Bugün artık hepinizin kabul ettiği bir 
gerçekten söz ediyorum. Artık bu sorun-
ları özgüvenle geride bırakmanın zamanı 
gelmiştir. Bu özgüveni, büyük bir mem-
nuniyetle sizlerde görüyorum. Avrupa 
memleketlerinde artık ne istediğini bilen, 
önünü gayet iyi gören, yarınlarını bilinçli 
bir şekilde planlayan bir Türk toplumu 
ortaya çıkmaya başlamıştır. İçinde yaşa-
dığı toplumla barışık, bir arada yaşama 
kültürüne sahip, Avrupa’da kalıcı olarak 
yerleşik bir Türk toplumunun doğuşudur 
bu.

Benim Türk Demokratlar Birliği’ne tav-
siyem şudur: Bundan sonra dağın öte 
tarafından çok kendi yaşadığınız tarafın 
sorunlarına odaklanarak, katlanmak 
yerine ekonomik, sosyal, siyasal hayata 
katılarak meselelerinize çözüm aramalı, 
standartlarınızı yükseltmeye çalışmalısı-
nız. Ben, o eski günlere ‘ultramontanist’ 
dönem diyorum. Bununla kast ettiğim 
şudur: Sizler iyi bilirisiniz; bir zamanlar 
Türkiye’yle yatıp kalkılır, gözler, kulaklar 
hep Türkiye’de olur, orada yaşanan en kü-
çük dedikodular bile büyük haber gibi ya-
kından takip edilirdi. Ama hemen burada 
yanı başınızda olup biten çok önemli ha-
diselerden bile kimsenin haberi olmazdı. 

Oysa önemsenmeyen o hadiseler, sizlerin, 
sizlerin çocuklarının geleceğinde çok et-
kili olmuştur. Bunun neticesidir ki, bugün 
bile aradan geçen 40 yıla, burada okuyup 
iş güç sahibi olan, evlenip yuva kuran ço-
cuklarınıza rağmen birçok meseleniz hala 
çözüm beklemektedir. İhmal edilmiş bazı 
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sorunlarınız dün ne idiyse bugün de hala 
öylece önünüzde durmaktadır.

Evet, ‘ultramontanist’ dönem artık Av-
rupalı Türk Demokratlar Birliği ve onun 
temsil ettiği anlayışla sona ermiştir. Bu 
sizler için yepyeni bir başlangıç olacaktır. 
Ben bu adımı çok önemsiyor, anlamlı bu-
luyorum. Bu adımla birlikte, yaşadığınız 
Avrupa ülkeleriyle 40 yıla yakın bir süre-
dir devam eden entegrasyon süreciniz en 
önemli aşamaya girmiş bulunmaktadır. 
Kafa karışıklıklarından kurtulmuş, artık 
‘öteki’ olarak görülmek istemeyen, hak 
ve imkanlar bakımından yerli komşula-
rından geri kalmaya razı olmayan, ancak 
bununla birlikte kültürel kimliğinden de, 
medeniyet değerlerinden taviz vermeyen 
bir Türk toplumu ortaya çıkmaya başla-
mıştır. 

Bu adımın, Türkiye’nin 42 yıllık AB yü-
rüyüşünde geldiği noktayla eş zamanlı 
olarak ortaya çıkması da ayrıca bizim için 
çok anlamlı olmuştur. Türkiye, 3 Ekim 
tarihinde AB ile katılım müzakerelerine 
başlamıştır. İnanıyorum ki, bu iki süreç, 
birbirini destekleyecek, hızlandıracaktır. 
Sizlerin içinde yaşadığınız toplumlarla 
entegrasyonunuz, Türkiye’nin AB ile en-
tegrasyon sürecine ayrı bir ivme kazandı-
racaktır. 

Diğer taraftan, AB ile katılım müzakere-
lerine başlamış bir Türkiye, sizler için 
büyük bir özgüven ve moral kaynağı ola-
cak, entegrasyon sürecinizi besleyecektir. 
Bu sebeple, Avrupa’da yaşayan Türklerin, 
bulundukları ülkenin sosyal ve siyasal 

hayatına doğrudan katılımını, sağlıklı 
bir şekilde entegre olmalarını hedefleyen 
Türk Demokratlar Birliği’nin misyonunu 
paylaşıyor ve destekliyoruz.

Değerli konuklar…

Ben Avrupa’da yaşayan Türk toplumuna 
hep şunu demişimdir: Bulunduğunuz 
ülkenin sosyal ve siyasal hayatına aktif 
olarak katılın, kendi değerlerinizi muha-
faza ederek yaşadığınız ülkeyle entegre 
olun. Ekonomik hayatın yanı sıra, o ül-
kenin sosyal hayatına, özellikle siyasal 
hayatına katkıda bulunun. Ve bundan 
asla çekinmeyin. Aksi halde asimilasyon, 
kaçınılmaz olacaktır. Zira sağlıklı bir şe-
kilde entegre olamayan, asimile olmaktan 
da kurtulamayacaktır.

Yeni nesiller, sizlerin de bizzat yaşadığı-
nız gibi evle sokak arasında sıkışıp kal-
mış, kuşak çatışması ve kültürel farklılık-
ların da etkisiyle bocalamaya başlamıştır. 
Yeni kuşakları tümüyle kaybetme korku-
su bugün sizlerin acıyla tecrübe ettiği bir 
vakıadır. Şöyle geriye dönüp hep birlikte 
bakalım. 1960’lı yıllarda Avrupa’ya eko-
nomik sebeplerle gelen Türkiye vatan-
daşlarının en büyük hayali, birkaç yıl 
çalıştıktan sonra ülkelerine geri dönmek 
olmuştur. Geri dönenler olmakla birlikte, 
bugün başta Almanya olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde yaşayan ve nitelikli bir 
işgücüne dönüşen Türkiye kökenli vatan-
daşlar Avrupa’nın kalıcı bir gerçeği haline 
gelmişlerdir. 
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İkinci dünya savaşının yol açtığı yıkımın 
ardından Avrupa’nın yeniden inşa edil-
mesinde onların büyük emek ve katkıları 
vardır. Ancak bu uzun süreç içerisinde 
hem yaşadıkları ülkeleri hem de ana-
vatanlarını ilgilendiren birçok sorunla 
karşılaşmışlardır. Bunda ihmal edilme-
lerinin, Türkiye’de sadece döviz kapısı, 
bulundukları ülkelerde de ‘katlanılan 
yabancı’ olarak görülmelerinin önemli bir 
rolü olmuştur. Bu doğrudur. Ancak kabul 
etmemiz gereken başka bir gerçek daha 
var. Kanaatimce en temel sebeplerden 
biri, kendilerini Avrupa’da ‘geçici’ olarak 
görmeleri, sorunlarıyla yüzleşmek yerine 
sürekli ertelemiş olmalarıdır.

Eğer çözemiyorsanız problemin siz de bir 
parçasısınız, demektir. Bana göre, Avru-
palı Türk Demokratlar Birliği’nin kalkış 
noktası da bu olmalıdır. Bugün Avrupa’da 
mevcut Türk sivil toplum kuruluşlarının 
önemli bir bölümü Avrupa siyasetinde-
ki hızlı gelişmelere ayak uyduramamış, 
kendilerini yenileyememişlerdir. Yüzle-
rini sürekli olarak Türkiye’ye dönen bu 
kuruluşlar, bulundukları ülkelerde etkin 
olmak, buralardaki yaşam koşullarını iyi-
leştirmeye çalışmak yerine, Türkiye’deki 
iç siyasi gruplaşmaların uzantısı haline 
gelmişlerdir.

Sonuçta, Avrupa’da yaşayan Türk toplumu 
kendi meselelerini çözmek yerine gereksiz 
meşguliyetlerle, kendi aralarındaki ihtilaf-
larla büyük bir zaman ve enerji kaybına 
uğramıştır. İnanıyorum ki, Türk Demok-
ratlar Birliği, aynı hatalara düşmeyecek, 
bölücü değil, birleştirici bütünleştirici ola-

cak, zamanını enerjisini Türk toplumunun 
bulunduğu ülkelerde güçlendirilmesine 
harcayacaktır. Bu çabalarla Avrupalı Türk 
insanı, bulunduğu ülkelerin saygın, itibar 
sahibi ve etkin birer vatandaşı olabilme-
lidir.

Artık Türkiye kökenli Avrupa Vatandaşla-
rından söz edebilmeliyiz. ‘Avrupa’da yaşa-
yan Türkler’ yerine artık ‘Avrupalı Türkler’ 
diyebilmeliyiz. Avrupalı Türklerin ekono-
mide, siyasette, spor ve sanatta ortaya koy-
dukları başarılar bireysel olmaktan çıkma-
lı; örnekler hızla artmalı, yaygınlaşmalıdır.

Değerli dostlar…

Sözlerimin başında fikirleriyle insanlığa 
ışık tutan ünlü düşünür Goethe’nin bazı 
tespitlerine işaret etmiştim. Evet, enteg-
rasyon, zor ve cesaret isteyen fakat, onurlu 
bir süreçtir. İşte bu nedenle, Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği’ni, cesur ve onurlu bir 
adım olarak değerlendiriyorum. Dünya 
kapalı toplumlardan oluşan bir gezegen 
olmaktan çıkmıştır. Küreselleşen dünyada 
coğrafi sınırlar bile nerdeyse sembolikle-
şirken, kültürel gettolar halinde var olma 
imkanı ortadan kalkmıştır. Hatta düne ka-
dar çatışmaları beklenen medeniyetlerin 
aynı coğrafyada buluşması, ortak değerleri 
paylaşması ve bu sayede insanlığı zengin-
leştirmesi gündemdedir.

Türkiye’nin AB’ne üyeliği, işte böyle bir 
anlam taşımaktadır. Dünyanın bugün 
şiddetle ihtiyaç duyduğu medeniyetler 
ittifakının gerçekleşmesine hizmet etmek-
tedir. Barışın, dostluğun, evrensel insanlık 
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değerlerinin küreselleşmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bizim medeniyet kökleri-
mizde, tarihi tecrübemizde bu anlayışın 
referansları güçlü bir şekilde mevcuttur. 
Bunun örneklerinden birini Mevlana haz-
retleri vermektedir. Sizlere Mevlana’nın 
çok inceliklerle dolu bir sözünü hatırlat-
mak isterim. Kültürler arasındaki farklı-
lıkları, farklı testilerdeki sulara benzeten 
Mevlana şöyle der: “Hele şu testileri bir 
kır, bak nasıl sular birleşir, bir yol tutar, 
ummana ulaşır”. 

İnsanlık için hayırlı olan, farklılıkları de-
rinleştirmek değil, farklılıkları muhafaza 
ederken insanlık temelinde buluşup bir 
arada yaşayabilmektir. Avrupa ülkelerinde 
göçmen ya da vatandaş statüsünde yaşa-
yan yaklaşık 4.5 milyon Türk bulunmakta-
dır. Bu insanlarımızın, yaşadıkları ülkenin 
ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına kata-
cakları değer, aynı zamanda Türkiye’yi de 
güçlendirecektir. Yani Avrupalı Türkler, 
Avrupa’ya ne kadar çok değer katabilirse, 
Türkiye’nin gerek Avrupa ve gerekse bü-
tün dünya ülkeleri nezdindeki itibarı da o 
kadar artacaktır. 

Sevgili Avrupalı Türkler…

İçinden geçerek bugünlere geldiğiniz sü-
reçleri bizler de Türkiye’deki kardeşleriniz 
olarak yakından izledik, izliyoruz. Biliyo-
ruz ki, bugünlere hiç de kolay gelmediniz. 
Çok sıkıntılar çektiniz, kimliğinizi, manevi 
değerlerinizi koruyabilmek için çok di-
rendiniz; mücadeleler verdiniz; bazen bu 
çabalarınızda ya yalnız bırakıldınız, ya 
da yanlış istikametlere yönlendirildiniz. 

Ama artık o günler geride kalmıştır. Bunu 
böyle bilmelisiniz. Farklı bir kültür içinde 
verdiğiniz var olma mücadelesini takdirle 
alkışlıyoruz. Ne mutlu ki, başardınız.

Bugün her bir Avrupa memleketinde iş, 
sanat, bilim ve siyaset dünyasında sizlerin 
arasından çıkıp yükselen temsilcilerimiz 
bulunmaktadır. Goethe der ki, en iyi hükü-
metler, bize kendi kendimizi idare etmeyi 
öğretenlerdir. Ne yazık ki, bugüne kadar 
Türkiye ile ilişkilerinizde sizlere kendi 
kendinizi idare etme yolunu gösteren-
lerle karşılaşmadınız. Ancak şimdi böyle 
bir fırsatı yakalamış bulunuyorsunuz. 
Mevlana’nın her biri altın kıymetinde 7 
öğüdüyle sözlerime son vermek istiyorum. 
İnanıyorum ki, bu öğütler gerek kendi 
aranızdaki dostluk ve dayanışma bağlarını 
güçlendirecek, gerekse içinde yaşadığınız 
toplumlarla ilişkilerinizde size yol gösteri-
ci olacaktır. 

Mevlana der ki; cömertlik ve yardımsever-
likte akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette 
güneş gibi ol, şiddet ve asabiyette ölü gibi 
ol, başkalarının kusurunu örtmekte gece 
gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükte top-
rak gibi ol, hoşgörülülükte deniz gibi ol, 
ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün 
gibi ol.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin 
Genel merkezi, öncelikle burada yaşayan 
Türk kardeşlerimize, Avrupalı dostlarımı-
za ve Türkiye’ye hayırlı olsun. Emeği geçen 
herkesi kutluyor, sizlere başarılar diliyo-
rum. Yolunuz, yolumuz açık olsun…
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Yabancı Sermaye Derneği’nin değerli yö-
neticileri… saygıdeğer konuklar… değerli 
basın mensupları… Hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Yabancı Sermaye Derneği’ne 
bu önemli etkinliği düzenlediği için 
teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 
Türkiye, büyüme, gelişme ve kalkınma 
yolunda kararlı adımlarla yol alırken bu 
hayırlı sürece büyük katkılar sağlayan sivil 

organizasyonlarımızdan biri de YASED’dir. 
Dolayısıyla ülkem adına, hükümetimin 
ideallerini, hedeflerini paylaşan, iş alemi-
mize yeni ufuklar açan YASED’e ve seçkin 
yöneticilerine özellikle şükranlarımı sunu-
yorum. 

“Yatırımların yeni gözdesi, fırsatlar ülkesi 
Türkiye” isimlendirmesi fevkalade yerin-

YASED Uluslararası Yatırım 
Konferansı

İstanbul | 9 Kasım 2005
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de bir isimlendirme olduğunu hassaten 
belirtmek istiyorum. Bir ülkeye yabancı 
sermayenin gelmesinde en önemli rolü, 
bir bütün olarak o ülkenin fotoğrafının 
yurt dışındaki yansıması oynuyor. İçeride 
öngörülebilir, sürdürülebilir bir ekonomi 
yönetiminin dışarıya çok daha sağlam 
bir güven vermesi gerekir ki uluslararası 
sermayenin yönünü kendinize, ülkenize 
çekebilesiniz. Bu nedenle güven ve istikrar 
zemini her şeyden daha önemlidir. 

Biz hükümet olarak, ilk günden itibaren 
ısrarla bu güven zeminini sağlamlaştırma, 
istikrarlı büyümeyi kalıcı hale getirme id-
diasındayız. Zira, güven ve istikrar, sağlam 
bir hukuk düzenini, sağlam bir ekonomik 
yapıyı, sağlam bir sosyal yapıyı ve siyasi 
belirsizliklerin aşılmasını gerektiriyor. 
Türkiye kısa zamanda siyasetini ve ekono-
misini sağlam temellere oturtmuştur. Bu 
temel demokrasidir, hukukun üstünlüğü-
dür, emniyet ve güven duygusunun yerleş-
mesidir. Ülkenin fotoğrafı, bütün alanlar-
da emniyet ve güven duygusunu beslediği 
içindir ki, Türkiye bir cazibe merkezi, bir 
yatırım ülkesi haline gelmiştir. 

Bir hususu özellikle dikkatlerinize su-
nuyorum: Hükümetimiz, demokrasiye 
yatırım yaparak ekonominin temelini sağ-
lamlaştırmış, işleyen bir pazar ekonomi-
sini hayata geçirmiştir. Demokrasiye yap-
tığımız yatırımın meyvesini ekonomide 
aldığımız için Türkiye üç yılda dünyanın 
en büyük 17. ekonomisi haline gelmiştir. 
Demokratik ortam güçlendikçe faizler üç 
yılda 51 puan düşmüş, enflasyon yüzde 8’e 
gerilemiştir. Demokrasiyle beraber büyü-

düğümüz için Türkiye büyük reformlara 
imza atmış ve AB müzakerelerine başlaya-
cak noktaya gelmiştir. 

AB süreci Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
açısından hayati öneme sahip bir süreç-
tir. Bu süreci dünyayı iyi okuyabilen, 
Türkiye’nin potansiyellerini, imkanlarını 
iyi gören herkes çok iyi değerlendirecek-
tir. Türkiye açısından bu süreci doğru 
analiz edemeyenler, Türkiye’nin hâlâ 
eski yerinde durduğunu sananlar, dünya 
ekonomisini, sermaye hareketlerini eski 
ideolojik ref lekslerle, dar kalıplarla yo-
rumlamaya çalışanlar yarın çok geç kalmış 
olacaklardır. Türkiye geri dönülmez bir 
yoldadır. Türkiye, yıldızını parlatmış, ya-
tırımı, üretimi, rekabeti, kaliteyi esas alan 
bir büyüme trendine girmiştir. Bu yoldan 
geri dönüş olmayacaktır. Bu yol güvenin, 
istikrarın, başarının yoludur. 

Bu yoldaki başarımızın sırrının ne olduğu 
bize en çok yöneltilen sorulardan biridir. 
Burada açıkça söylüyorum; başarımızın 
sırrı özgüvenimizdir. Halkımıza güveni-
yoruz, halkımız bize güveniyor. Bu güven 
ortamı, hiçbir ekonomik değerle karşılığı 
ölçülemeyecek bir değerdir. 

Saygıdeğer konuklar… 

Türkiye, büyük bir ülkedir. Muazzam bir 
dinamizmi, muazzam bir işgücü potansi-
yeli, muazzam ekonomik kaynakları var-
dır. Türkiye’nin imkanlarını, kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırmak için hükümetimiz 
sağlam bir irade sergilemiştir. Bu irade her 
geçen gün güçlenmekte, sağlamlaşmakta-
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dır. Bazı ilk adımlarımızı eleştirenler, kısa 
zamanda pişman olmaktadırlar. Tabii ki 
her ülkede olduğu gibi bizde de kemikleş-
miş yanlış anlayışlar var. Ekonomide dev-
letçiliği topluma karşı kullananlar, çağın 
gereklerini anlamakta gecikiyorlar. Biz ise 
bütünlüklü bir siyaset izliyoruz ve birbi-
rini tamamlayan adımlar atıyoruz. Ülke 
fotoğrafının bütününden gözümüzü bir an 
için ayırmıyoruz.

Türkiye, uluslararası ilişkilerde dünyaya 
doğru barışçı adımlar atmakta tereddüt 
göstermiyor. Aktif ve dinamik bir dış po-
litika yürütürken bu politikamızın ekono-
mik büyümemize katkısını, devletler arası 
ilişkilerin toplumların huzuruna katkısını 
hesap ediyoruz. Ekonomi sadece kendi di-
namikleriyle var olan, sadece sayılardan, 
rakamlardan, grafiklerden ibaret bir bilim, 
bir alan değildir. İnsanı esas almayan, 
toplumu esas almayan bir ekonomi yöne-
timi olamaz. Bu yüzden yatırım ortamını 
güven esasına göre düzenliyor, teşebbüs 
hürriyetinin tam olarak hayata geçmesi 
için bürokrasiyi en aza indiriyor, cesaretle 
yabancı yatırımcıları ülkemize davet edi-
yoruz. 

Biz biliyoruz ki, yabancı sermaye, yabancı 
yatırım demektir. Bu yüzden bazılarının 
yaptığı gibi korkularla, kaygılarla değil, 
özgüvenle adımlarımızı atıyoruz. Siyah 
beyaz bir ideolojik dünyanın alışkanlıkla-
rıyla değil, çağımızın gerektirdiği anlayışla 
ekonomimize yön veriyoruz. Dünyada 
her yıl 250 Milyar dolar sermaye, yatırım 
için uygun ülke, uygun zemin ararken 
Türkiye’nin çekebildiği yabancı sermaye 

miktarının ortalama yıllık sadece 1 milyar 
dolar civarında kalması yıllarca çözümü 
aranan bir sorun teşkil etti. 

Türkiye, nihayet bizim dönemimizde ara-
nan çözüme kavuşmuştur. Çünkü bizim 
iktidarımızda Türkiye, güven ve istikrarı 
yeniden tesis etti. Bakınız, son 50 yıl baz 
alındığında bizim hükümetimize kadar 
olan dönem içinde Türkiye’de 5.584 ya-
bancı sermayeli şirket varken, son üç yıl-
daki atılımlarla bugün bu sayı 11.622’ye 
ulaşmıştır. Son üç yılda 6 bin yabancı ser-
mayeli şirket kurulmuştur. 6 bin şirketin 
2827’sinin Avrupa Birliği ülkelerinden 
olması, Türkiye’nin AB süreciyle doğrudan 
ilgilidir. İşte tam bu yüzden YASED, “Ya-
tırımların Yeni Gözdesi ve Fırsatlar ülkesi 
Türkiye” diyor. İşte bu yüzden dünyanın 
her yerinden saygın ve büyük işadamları, 
büyük yatırımcılar Türkiye’ye akın akın 
geliyorlar. 

Eğer alışkanlıklara uysaydık, Türkiye’yi 
dünyaya açmasaydık, içe kapansaydık, 
sermayenin, emeğin, üretimin rengine, de-
senine baksaydık özel sektörümüz bugün 
dünyanın her yerine, her ülkesine ürün-
lerimizi satabilir, ihracatımız Cumhuriyet 
tarihin rekorlarının kırabilir miydi? Eğer 
böyle yapmasaydık 30 yıl konuştuğumuz 
enflasyonu yüzde 8 düzeyine indirebilir 
miydik? Alışkanlıkları muhafaza etmek 
kolaydır ama değiştirmek cesaret ve irade 
istiyor. 

Bakınız, Türk parasının önündeki sıfırları 
atmak bile ne kadar büyük bir cesaret ve 
irade istiyordu. Bugün piyasadaki para-
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mızın hemen tamamı Yeni Türk Lirasına 
geçti ve sıfırlar tarih oldu. 2001 yılında 
9.5 oranında küçülen Türkiye ekonomisi, 
bizim dönemimizde önce 7.9, ardından 
da 9.9 oranında büyüyerek yeni bir reko-
ra imza attı. Bu yıl hedeflediğimiz yüzde 
5’lik büyüme hedefine doğru da kararlı 
adımlarla ilerliyoruz. 3 Kasım’a yüzde 66 
seviyesinde faiz oranlarıyla giren Türkiye 
ekonomisi, bugün faizlerde rekor düşüşle 
yüzde 14 seviyesini görmüştür. Üç yıl için-
de faizler 52 puan düşürülmüştür. Her bir 
puanın Türkiye’ye kazancının 1.5-2 milyar 
dolar olduğunu düşünürseniz, kat ettiği-
miz mesafeyi daha iyi anlarsınız.

Kamu Borç Stoku’nun Gayri Safi Milli 
Hasıla’ya oranını, yüzde 91 seviyesinden 
yüzde 63.5 seviyesine çektik. Kararlı 
politikalarımız sonucunda borç yükümü-
zü Avrupa Birliği ülkeleri standardına 
yaklaştırdık. Özelleştirme gelirlerinde, 
turizm gelirlerinde, dış ticaret hacminde 
Türkiye’nin on yıllardır göremediği, ula-
şamadığı seviyeleri üç yıl içinde yaşattık. 
Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdam-
da Türkiye’yi dünyanın saygın ülkeleri, 
gelişmiş ülkeleri arasına soktuk.

Ekonomide elde ettiğimiz bu tarihi ba-
şarıları kalıcı kılmak, kazanımlarımızı 
korumak amacıyla yapısal reformlarımızı 
kararlılıkla uyguladık, uygulamaya de-
vam ediyoruz. İsraf kapılarını kapattık, 
üretimin, yatırımın önünü açtık. Sadece 
bu yılın ilk altı ayında Türkiye’ye özelleş-
tirmelerle giren yabancı sermaye tutarı 12 
milyar dolar olmuştur. Daha düne kadar 
özelleştirmek istediğimiz tesislerimize 

ya müşteri çıkmazdı ya da büyük tesis-
lerimize kelepir gözüyle bakılırdı. Şimdi 
tesislerimiz gerçek değerlerine ve doğru 
fiyat önerilerine ulaşmıştır. 1995 ile 2003 
yılları arasında 8 yılda gelen toplam 11.1 
milyar dolarlık Doğrudan Yabancı Serma-
ye yatırımına karşılık, son iki buçuk yılda-
ki rakam 7 milyar doları buldu. 

Yolsuzluklar devrini, devletten para ka-
zanma devrini, banka boşaltma devrini, 
para ile para kazanma devrini kapattık ve 
yatırımın, üretimin, ihracatın, rekabetin 
önünü açtık. Siyasi kararlılığımız özel sek-
törümüze örnek oldu. Bütün kararlarımıza 
özel sektörü, sivil toplumu ortak kıldık. 
Bize yol gösteren sivil toplum örgütlerini 
alkışladık ve arkalarında durduk. Ekono-
mik ve Sosyal Konseyi işler hale getirdik. 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinas-
yon Kurulunu hayata geçirdik. Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanununu çıkarmak, 
hükümetimizin ilk icraatlarından biri 
oldu. Şirket kuruluşuyla ilgili kanunu ye-
niledik ve 2.5 ay süren şirket kurma işini 1 
güne indirdik. 

Devlette israf kapıları ardına kadar açıktı. 
Hükümete gelir gelmez bir kalemde 14 
bakanlığı kaldırdık. Demokrasimiz uzun 
yıllardır tartışmalıydı; insan hak ve özgür-
lüklerinde evrensel standartları getirerek 
ülkemizin dünyadaki saygınlığını en üst 
seviyeye çıkardık. Kopenhag siyasi kriter-
lerini kararlılıkla hayata geçirdik, 17 Ara-
lık ve 3 Ekim barajlarını aşarak AB’ye tam 
üyelik müzakere sürecini başlattık. Hukuk 
düzenimizi sessiz devrimlerle yeniledik 
ve dünyadaki itibarımıza itibar kattık. 
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Bilgi kanallarını açarak vatandaşımıza 
modern bir devlette vatandaş olmanın 
imtiyazını hissettirdik. Gelir idaremizi ye-
niden yapılandırdık ve devlet ile vatandaş 
arasındaki ihtilaf alanlarını en aza indir-
dik. Bürokrasinin azaltılması için büyük 
adımlar attık; yerel yönetim reformunu 
hayata geçirdik. Mali miladı bir kalemde 
kaldırdık ve güven zeminini sağlamlaştır-
dık. Türkiye’nin dünyadaki kredibilitesini 
artırdık ve ülkemizi bir cazibe merkezi 
haline getirdik. Özelleştirmeyi bir ideal, 
bir temenni olmaktan çıkardık ve üç yılda 
20 yılda yapılan işin on mislini yaptık. 
Doğrudan yabancı sermayenin önündeki 
engelleri kaldırdık ve ülkemize doğrudan 
yabancı sermaye akmaya başladı. Düne 
kadar Türkiye’de yatırımcı, üretici, esnaf, 
memur, işçi, çiftçi, ihracatçı hiç kimse üç 
ay sonrasını göremiyordu. 

Sürdürülebilir bir ekonomi tam bir hayal 
iken şimdi önümüzdeki üç yılın bütçesini 
bugünden yapıyoruz. Cumhuriyet tarihi-
mizde bu bir ilktir ve bu geleceği öngör-
mektir. Türkiye bu kararlı yürüyüşünü 
sürdürecektir. YASED’in düzenlediği bu 
önemli toplantının ülkemize hayırlı, yol 
gösterici, ufuk açıcı olmasını diliyorum. 
Yabancı yatırımcıları güven ve istikrar 
ülkesi Türkiye’ye davet ediyorum. Emni-
yet içinde, güven içinde gelsinler ve hem 
kendi geleceklerine, hem ülkemizin gele-
ceğine yatırım yapsınlar. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli dostum Tayland Krallığı Başbaka-
nı Sayın Thaksin Shinawatra’yı resmi bir 
ziyaret çerçevesinde ülkemizde ağırlamak-
tan mutluluk duyuyorum. Asya depremi 
felaketi sonrasında bölgeye gerçekleştirdi-
ğim dayanışma ziyareti sırasında kendile-
rini davet etmiştim. Davetimizi kabul ede-

rek Türkiye’ye gelmiş olmalarından dolayı 
Sayın Başbakan’a bir kere daha teşekkür 
ediyorum.

Sayın Başbakan’ın ziyareti, iki ülke ara-
sında çok uzun süredir yapılamayan baş-
bakan düzeyindeki ziyaretlerin başlaması 

Tayland Başbakanı Thaksin 
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anlamına da gelmektedir. Benden önce 
başbakan düzeyindeki son ziyaret, 1991 
yılında dönemin Başbakanı Sayın Yıldırım 
Akbulut’un Tayland’a yaptıkları ziyaret-
tir. Sayın Başbakan ile bu kez yaptığımız 
görüşmede, Bangkok’ta başlattığımız di-
yalogu sürdürme imkanını bulduk; ikili 
ilişkilerimizi ilgilendiren çeşitli konularda 
yararlı ve verimli bir görüş alışverişinde 
bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki iliş-
kilerin dostluk ve işbirliği temelinde ge-
lişmesinden duyduğumuz memnuniyeti 
karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. 
Ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli bölgesel 
ve küresel konulara değinmek olanağını 
bulduk. Görüşmelerimizde, özellikle ikili 
ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek daha 
da ileriye taşımak konusundaki irade ve 
kararlılığımızı ortaya koyduk.

Sayın Başbakanın bu ziyareti sırasında, 
ülkemizin ticaret ve yatırım yönünden 
arz ettiği büyük potansiyeli, bölgemizdeki 
avantajlı konumunu ile Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliğimizin sağlayacağı ilave im-
kanları daha iyi görme ve değerlendirme 
fırsatı elde ettiğini umuyorum. Bunun so-
nuçları kendilerinin ülkemizdeki Tayland 
yatırımlarının artması ve ikili ticaretin 
daha dengeli biçimde gelişmesi için Tay-
land özel sektörünü teşvik etmeleriyle 
ortaya çıkacaktır.

Ben de bu vesile ile Türk işadamlarını 
Tayland’a yatırımda bulunmaya, ihracat-
larını geliştirme ve işbirliği imkanlarını 
değerlendirmeye davet ediyorum. Hükü-
metimiz, Türk işadamlarının dünyanın en 
çok yatırım çeken Asya-Pasifik bölgesine 

yönelik açılım çabalarında kendilerini 
desteklemeye kararlıdır. Son olarak Sayın 
Thaksin Shinawatra ile kurduğumuz dos-
tane ve yapıcı diyalogu gelecekte de sür-
dürme arzumuzu vurgulayarak sözlerimi 
tamamlamak istiyorum.
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Değerli Müsteşarım… değerli Büyükelçile-
rim… Sizleri bu mutlu vesileyle ağırlamak-
tan büyük bir memnuniyet duyduğumu 
bilmenizi isterim.

Türk diplomatlarının nasıl çalıştığını bili-
yor, özverili mesainizi takdirle izliyorum. 
Uzun nefesli ve zorlu bir mesleğin doruğu-
na gelmiş bulunuyorsunuz. Yurt içindeki 
başarılı hizmetlerinizi, atandığınız baş-
kentlerde de aynı dirayet, özveri ve başa-
rıyla sürdüreceğinize inancım tamdır. Ül-
kemiz, yurtdışında pek çok zorlu konu ve 
sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Kal-
kınma hamlesini sürdürmek, Türkiye’nin 
itibarını, insanımızın standartlarını her 
alanda layık olduğu noktalara taşımak 
için, gece demeden gündüz demeden canla 
başla çalışmak mecburiyetindeyiz.

Türkiye, gerek bölgesinde gerekse dün-
yada huzur ve barışın, güven ve istikrar 
ortamının korunması için önemli bir mis-
yon üstlenmiştir. Hükümet olarak 3 yıldır 
izlediğimiz dış politikanın temel para-
metresi işte bu sebeple ‘düşman edinmek 
değil, dost kazanmak’ olmuştur. İşbaşına 

geldiğimiz gündem beri attığımız adımlar 
bu yöndeki kararlılığımızı göstermektedir. 
Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da görev yaptığınız başkentler-
de bu istikamette çalışmanızı bekliyoruz.

İnanıyorum ki, 300 yılı aşkın bir geç-
mişi ve diplomasi geleneği olan Türk 
Hariciyesi’nin kurumsal hafıza ve biriki-
minden aldığınız deneyim, kişisel bilgi ve 
yeteneklerinizle ülkemizi en iyi şekilde 
temsil edeceksiniz. Milletimizin âli menfa-
atlerini her ortam ve şartta savunacağınıza 
eminim.

Bunlara ilaveten, benim sizlerden özel ola-
rak iki beklentim vardır. Bunlardan birin-
cisi, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 
büyük bir duyarlılıkla sahip çıkmanızdır. 
Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun 
bulundukları ülkelerde sosyal, siyasal ve 
ekonomik hayata aktif olarak katılmala-
rını mutlaka teşvik etmelisiniz. Yurtdışın-
daki her bir insanımız, iç içe yaşadıkları 
toplumların saygın ve etkili birer üyesi 
olmalı; en yüksek hayat standartlarını ya-
kalamalıdır. Böylece hem kendi kimlik ve 
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değerleriyle yaşadıkları toplumlara kültü-
rel zenginlik katacak, hem de öncülüğünü 
yaptığımız Medeniyetler İttifakı girişimi-
ni bizzat yaşayarak destekleyeceklerdir. 
Bunu, önce kendi insanımızın huzur ve 
refahı, sonra da insanlığın ortak geleceği 
için elzem olarak görüyorum.

İkinci olarak ise, Hükümetimizin kararlı 
ve istikrarlı ekonomi politikası hepinizin 
malumudur. Ülkemizin ihracatını arttır-
mak, Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırım 
çekmek amacıyla ben ve Bakanlarım bugü-
ne kadar birçok yurtdışı seyahat ve temas 
gerçekleştirdik. Sizlerden de atandığınız 
başkentlerde, ekonomik konulara özel 
önem vermenizi, ülkemizin ihracatının 
arttırılması, daha fazla yatırım ve turist 
çekilmesi için bilhassa çaba harcamanızı 
rica ediyorum. Unutmayalım ki, içeride 
gerçekleştirdiğimiz reform ve altyapı iyi-
leştirmeleriyle Türkiye, bir fırsatlar ülkesi 
haline gelmiştir.

Şimdi bizlere düşen bu markayı stratejik 
bir planlamayla iyi yöneterek bir cazibe 
merkezine dönüştürmek, hak ettiği değere 
kavuşturmaktır. Bu beklentilerle sizlere, 
yeni görevlerinizde başarılarınızın deva-
mını diliyor, yurtdışındaki mesainizde 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hüküme-
tinin desteğinin daima arkanızda olacağın-
dan emin olmanızı istiyorum. 
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Başbakan Erdoğan, Katar’ın başkenti 
Doha’da, TOBB-DEİK tarafından düzenle-
nen Türk ve Katarlı işadamlarının katıldı-
ğı toplantıda da bir konuşma bir konuşma 
yapıyordu. Türkiye’nin, son birkaç yıl için-
de Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştir-
mekte kararlı olduğunu belirten Erdoğan, 
siyasi olarak da Körfez ülkeleri ile Türki-
ye arasında hiçbir sorun yaşanmadığını 

söylüyor, ekonomik alanda zaman zaman 
bazı sorunlar yaşandığını ama bunların 
aşıldığını söylüyordu. Başbakan Erdoğan, 
Katar’daki temasları sırasında, Türk he-
yetinin kendini misafir gibi değil, evinde 
hissettiğini dile getiriyordu. 

Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri de an-
latan Erdoğan, bu süreci istikrarla sürdür-
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düklerini kaydediyordu. ‘‘Türkiye, güven 
ve istikrar ülkesidir’’ diyen Erdoğan, Ka-
tarlı işadamlarına, ‘‘Türkiye’ye gelin, girin. 
Bundan her iki ülke de kazanacaktır’’ çağ-
rısı yapıyordu. 

Erdoğan, ‘‘Yeni bir adım olarak da mev-
cut Yatırım Projeksiyon Ajansımızı 
Başbakanlık’a bağlı olarak şekillendiriyo-
ruz ve işler oyalanmadan sürsün istiyoruz. 
Şu anda bununla ilgili talimatları veri-
yoruz. Kısa zaman içinde bu ajans bana 
bağlanacak. Eğer kanuni düzenleme 
gerekiyorsa o adımı da atacağız’’ diye 
konuşuyordu. ‘‘Türkiye’de son dönemde 
özellikle özelleştirme alanında çok ciddi 
atılımlar var’’ diyen Erdoğan, ellerinden 
gelen tüm imkanları seferber ettiklerini, 
yerli yatırımcılar hangi haklara sahipse ya-
bancı yatırımcıların da aynı haklara sahip 
olduğunu anlatıyordu. ‘‘Yabancı sermaye’’ 
ifadesinden hoşlanmadığını, artık ‘‘küresel 
sermayenin’’ olduğunu kaydeden Erdoğan, 
Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunu 
söylüyordu. 

Sermayenin dininin, dilinin, ırkının olma-
dığını belirten Erdoğan, ‘‘Para cıva gibidir, 
hemen yatağını bulur oraya akar’’ diyordu. 
Başbakan Erdoğan, konuşmasının son bö-
lümünde, Katarlı işadamlarını ‘‘cazibe ül-
kesi Türkiye’ye’’ tekrar yatırıma çağırarak, 
bu işadamlarının, enerji, gıda, sivil havacı-
lık, telekomünikasyon gibi alanlarda faali-
yet gösterebileceklerini kaydediyordu. 

Son dönemde Ortadoğu’ya ciddi bir 
ilgi olduğunu, Batı’nın da aynı şekilde 
Ortadoğu’ya ilgi gösterdiğini anlatan Erdo-

ğan, bu konuda da iki ülkenin dayanışma 
halinde olması gerektiğini, Katar ile gele-
ceğe dönük önemli yatırımlar yapılacağı-
na inandığını söylüyordu.
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Başbakan Erdoğan’ın Bahreyn Başbakanı 
Halife Bin Salman el-Halife ile yaptığı 
görüşmenin ardından iki ülke arasında, 
‘‘Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi An-
laşması’’ imzalandı. Erdoğan, daha sonra 
Krallık Sarayı’nda Hamad Bin İsa el-Halife 
ile bir süre görüşüyordu. Başbakan Kral ile 
görüşmesinin ardından Türk ve Bahreynli 
işadamları ile bir araya geliyordu.

Başbakan Erdoğan, işadamlarına hitaben 
yaptığı konuşmada, iki ülke arasında hiç-
bir sorun yaşanmamasına rağmen 41 mil-
yon dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu 
belirtiyor ve bunun çok komik olduğunu 
ve mutlaka artırılması gerektiğini söylü-
yordu. Türkiye’nin ticaret hacminin 190 
milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, 
iki ülke arasında karşılıklı ortak yatırım ve 
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üçüncü ülkelerde yatırım yapılabileceğini 
dile getiriyordu. İki dost ülkenin inşaat, 
tekstil, turizm sektöründe yatırımlar yapa-
bileceklerini anlatan Erdoğan, Türkiye’nin 
ekonomik parametrelerindeki gelişmelere 
değiniyordu. Son 3 yıl içinde Türkiye’nin 
büyüme hızının yüzde 8 olduğuna, enf-
lasyonun da 34’ten yüzde 8’e düştüğüne 
işaret eden Erdoğan, bunu ciddi ekonomi 
politikası ve mali disiplin ile sağladıklarını 
dile getiriyordu. Asıl derdinin kardeşleriy-
le münasebetlerini daha ileri seviyeye ge-
tirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle 
devam ediyordu: 

“Elimizdeki nakitlerin geçmişte nasıl de-
ğerlendirildiği noktasında sizler benden 
çok daha iyi biliyorsunuz, artık bu nakdin 
çok daha farklı şekilde değerlendirilmesi 
dönemi başlamıştır. Türkiye bunun için 
bir güven ve istikrar ülkesidir.’’

Konuşmasında, Güneydoğu Anadolu 
Projesi’ne de değinen Erdoğan, 20 yılda bu 
projeye 20 milyar dolar harcandığını, an-
cak bitirilemediğini söylüyordu. Suriye ile 
800 kilometrelik sınır hattının mayından 
temizlenerek organik tarıma açılmasıyla 
ilgili çalışmaları da anlatan Erdoğan, bu 
bölgelerde de yatırım yapılabileceğini ifa-
de ediyordu. Bu bölgedeki imkanlar hak-
kında Bahreyn Başbakanı’nı bilgilendir-
diğini söyleyen Erdoğan ‘‘İstiyoruz ki bu 
adımları atalım’’ diyordu. Erdoğan şunları 
kaydediyordu:

‘‘Bizde şu anda yatırım noktasında nakit 
sıkıntısı var. Çünkü, az önce de ifade et-
tim, bu faiz yükü bizi sıkıntıya düşürüyor, 

ama biz bunu, bu ülkelerle bu sistemlerle 
yapabiliriz. Bunları sizlere açık ve net bir 
şekilde ifade etmenin gereğine inanıyo-
rum. İstiyoruz ki yatırımcı direkt olarak 
gelsin bizimle otursun ve konuşsun, ba-
kanlıklar arasında dolaşmasın. Bu nedenle 
Yatırım Projeksiyon Ajansı’nı Hazine’den 
Başbakanlığa bağlıyoruz. Bununla ilgili 
talimatları verdim. Biz serbest piyasa eko-
nomisi anlayışını kavramış, bürokratik 
oligarşiden uzak bir mantıkla bu işleri ele 
alıp, sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu konuda 
da dostlarımızla çok daha sıkı bir ilişki 
içerisinde pazar ekonomisini sürdürelim. 
Sadece ufuk veren, düzenleyen denetleyen 
bir devlet anlayışını Türkiye’de egemen 
kıldık ve egemen kılacağız. Körfez ülkele-
rinden, Batı’dan, Kafkaslar’dan bize gelen 
gidenler var. Özelleştirmede ciddi adımlar 
atıldı, 20 yıllık özelleştirmeyi aşan bir ra-
kama ulaştık. Yani 20 yıldır yapılamayan-
lar şu 3 yıl içerisinde hamdolsun yapıldı. 
Bundan sonraki süreç de çok daha farklı, 
çok daha hızla devam edecek.’’

Erdoğan, Bahreyn’in, bir finans merkezi 
olma adımlarını attığını, bu alanda da 
ortak işler yapılabileceğini belirterek, 
‘‘Bahreyn’de, yatırımlar noktasında gör-
düm ki ciddi bir sıçrama var. Modern 
çağdaş ve bu yatırımlarla birlikte kabına 
sığmayan bir anlayış söz konusu. Temenni 
ediyorum, güçleri birleştirelim ve bunu 
yapmak suretiyle geleceğe çok daha emin 
adımlarla yürüyelim’’ diyerek sözlerini 
tamamlıyordu.
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Kopenhag’ta yapılan NATO Parlamenter-
ler Asamblesi’nin 300 üyesi önünde bir 
konuşma yapan Erdoğan, ‘‘NATO Parla-
menterler Asamblesi, ittifakın kuruluş 
felsefesi ve soğuk savaş sonrası dönemde 
geliştirdiği yeni stratejik vizyona uygun 
olarak çok önemli bulduğum bir işlevi 
yerine getirmektedir. Esasen asamble, say-
gınlık ve etkinliğini de buradan almakta-
dır’’ diyerek, şöyle devam ediyordu: 

‘‘O da şudur: NATO Parlamenterler Asamb-
lesi, geniş Avrupa-Atlantik bölgesinde 
kamuoyunun görüşleri ile halkların vic-
danını güvenlik ve savunma alanlarına 
yansıtabilen önemli bir platformdur. Vaz-
geçilmez bir güvenlik, siyasi ve ekonomik 
tartışma forumu olarak faaliyet göster-
mektedir. Asamble bu bağlamda, günümü-
zün değişen koşullarına ayak uydurarak, 
ittifakın modern toplumların karşı karşıya 

NATO Parlamenterler Asamblesi

Danimarka | 15 Kasım 2005



Recep Tayyip ERDOĞAN

66

bulundukları yeni risk ve tehditlere karşı 
uygun önlemleri almasına önemli katkılar 
yapmıştır, yapmaktadır.’’ 

Başbakan Erdoğan, ‘‘Günümüzde dış po-
litika alanında yeni aktörlerin sahneye 
çıkmakta olduğunu görüyoruz. Bu yeni 
oyuncuların giderek artan bir şekilde ulus-
lararası ilişkilerde öne çıktıkları, belirleyi-
ci bir rol oynamaya başladıkları hepimizin 
bildiği bir gerçektir. Kanaatimce bu duru-
mun başlıca sebebi, şeffaflık ve demokrasi 
ilkelerinin giderek yaygınlaşması olmuş-
tur’’ diyor ve şöyle devam ediyordu:

‘‘Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte psi-
kolojik duvarlar da yıkılmış, küreselleşme 
kimi olumsuz yan etkilerine rağmen yeni 
fırsatlar da ortaya çıkarmıştır. Bu sayede 
özgür dünyanın değerleri, daha geniş bir 
coğrafyada kitlelerle buluşma imkanı elde 
etmiştir. Sonuç olarak bu yeni dönemde 
karşımıza çıkan anahtar kavram artık 
‘demokratik kontrol’ kavramıdır. Belirgin 
bir şekilde bu kavramı gittikçe daha sık 
duyuyor, daha sık kullanmak durumun-
da kalıyoruz. Açıkça söylemek isterim ki, 
evet, bu iyi bir gelişmedir. Hatta interaktif 
bir küresel gerçeklik çağında, başımıza 
gelebilecek en iyi şeylerden biridir. Katı-
lımcılık ve şeffaflık, bu gelişmenin ruhunu 
temsil eden iki temel ilke olacaktır. Bu iki 
ilke, hem ‘demokratik kontrol’ için olmaz-
sa olmaz birer şarttır, hem de ‘demokratik 
kontrol’ün doğal sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Öyleyse şunu rahatlıkla ilan 
edebiliriz: Daha özgür ve daha müreffeh 
bir dünya, güven ve barış içinde bir dünya 
ancak ‘demokratik kontrol’ ile mümkün 

olabilir. Demokratik kontrolün en temel 
enstrümanı ise seçilmiş parlamentolardır 
ve bu süreçte parlamentolar, kaçınılmaz 
olarak daha aktif bir rol oynamaya başla-
yacaktır.’’ 

Başbakan Erdoğan, Türkiye açısından özel 
bir önem taşıyan Orta Asya ve Kafkasya 
ülkelerine yönelik faaliyetlere, NATO 
İstanbul Zirvesi’nde geliştirilen vizyona 
uygun biçimde ağırlık verilmesinden de 
memnuniyet duyulduğunu ifade ederek 
şöyle konuşuyordu: 

‘‘Bu özel ortaklık mekanizmaları, NATO 
Parlamenter Asamblesi’nin, her koşulda 
sağlıklı ve ilkeli bir diyalogu sürdürmedeki 
başarısının başka bir kanıtıdır. Bu noktada 
sahip olduğumuz avantaj, parlamenter 
diplomasinin, geleneksel diplomasiye göre 
daha esnek, hatta belki de daha uzlaşmacı 
olmasıdır. Asamblenin söz konusu avan-
tajdan mümkün olan faydayı sağlamak 
suretiyle, bu alanlardaki faaliyetlerini de-
rinleştirerek ve geliştirerek sürdürmesini 
arzu ediyoruz. Asamble, bu çalışmalarıyla, 
NATO’nun başlıca görevlerinden olan 
demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü değerlerini ittifakın mevcut 
sınırlarının ötesine taşıma konusunda da 
çok önemli adımlar atmıştır. Bu vesileyle, 
Türkiye’nin sıkı dostluk ilişkileri içinde 
bulunduğu bir ülke olan Afganistan’da, 
seçimleri gözlemleyerek demokrasinin 
sağlamlaştırılması yolunda çaba gösteren 
asambleyi kutluyorum.’’ 

Konuşmasında terörizm konusuna da 
değinen Başbakan Erdoğan, ‘‘Son otuz 



67

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

yıllık dönemde teröre on binlerce kurban 
vermiş bir ülke olarak Türkiye, 2001’den 
bu yana dünyanın her yerinde meydana 
gelen trajik olaylar karşısında asamblenin, 
terörizmle ortak mücadele konusunu da 
gündemine almış olmasından memnuni-
yet duymaktadır’’ diyor ve şöyle konuşu-
yordu: 

‘‘Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bu 
alanda tam işbirliği şarttır ve halen yapıl-
ması gereken çok şey bulunmaktadır. Bu 
bakımdan müttefik ve ortak ülkelerin par-
lamenterleri, anlayış birliği içinde olmalı 
ve kamuoylarını bu yönde harekete geçir-
melidirler. Türkiye, şimdiye kadar olduğu 
üzere bundan sonra da NATO Parlamenter 
Asamblesi’nin faaliyetlerine elinden gelen 
desteği sağlamaya hazırdır. Sizlerin de yü-
rekten paylaştığına inandığım bir temen-
niyle sözlerime son veriyorum. Yerkürede 
yaşayan herkes için, daha çok güvenlik, 
daha çok özgürlük, daha çok refah ve en 
nihayetinde daha çok barış diliyorum.’’ 

Başbakan Erdoğan, daha sonra par -
lamenterlerin sorularını cevaplıyor, 
Ermenistan’la ilişkiler ve soykırım iddiala-
rına ilişkin bir soruyu şöyle cevaplıyordu:

‘‘Biz olumlu yaklaşımlarımıza olumlu 
yaklaşım bekleriz. Göreve geldiğimiz ilk 
andan itibaren kapalı olan hava sahasını 
Ermenistan’a açtık. Erivan’dan İstanbul’a 
kargo taşımacılığı, charter seferleri, bizim 
dönemimizde başlamıştır. Bu, hava kapı-
sının açılmasıdır. İkinci önemli adımımız 
şudur: Doğu bölgemizde, Van ilimizde 
Akdamar adası vardır ve bu adada Ermeni 

vatandaşlarımıza ait kilise vardır. Bu ki-
lise terk edilmiş, harabe bir haldeyken şu 
anda hükümetimiz bu kiliseyi restore et-
tirmektedir. Bunu da Türkiye’deki Ermeni 
Patriğin tayin ettiği mimarlar vasıtasıyla 
sürdürmekteyiz. Restorasyonu bitirip, 
bütün düzenlemeleri yapıp, gerek yurtiçi, 
gerek yurtdışındaki Ermeni vatandaşla-
rımızın ve yurtdışından gelecek Ermeni-
lerin ziyaretine açmış olacağız. Bu bizim 
olumlu yaklaşımlarımızın ikinci adımıdır. 
Üçüncü bir adım daha var: Uluslararası bir 
adımdır. Biz bütün arşivlerimizi açtık. Er-
menistan da, eğer varsa, arşivlerini açsın. 
Üçüncü ülkelerde varsa, onlar da arşivle-
rini açsınlar. Bizler işin içinde olmayalım. 
Arkeologları, siyaset bilimcileri, hukukçu-
ları, arşiv bilimcilerini devreye sokalım. 
Gelsinler, çalışmalarını yapsınlar. Bizim 
önümüze verileri, belgeleri getirsinler. On-
dan sonra atılması gereken adım ne ise o 
adımı atalım.”

“Biz şuna inanıyoruz: Bizim tarihimizde 
soykırım diye bir geçmişimiz asla yoktur 
ve olmamıştır.” diyen Erdoğan, Ermeni va-
tandaşlarını yönetimine, iktidarına sadık 
insanlar olarak gören bir yönetimin hiçbir 
zaman böyle bir soykırım yapamayacağını 
söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyordu:

“Belgeler de böyle bir şey göstermiyor. Bazı 
şeyleri karıştırmamakta fayda var. İsyana 
yeltenmiş olan bir topluma bir tehcir, fark-
lı bir bölgeye gönderilme, bunu yaparken 
ellerine yol harcırahına varıncaya kadar 
veren bir yönetim anlayışını soykırımla 
suçlamak çok ciddi bir yanlıştır. Bu konu-
ları araştırmakta büyük fayda var. Bu ko-
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nuyla yakın-uzak alakası olmayan lobilere 
ve kulis faaliyetlerine aldanmak suretiyle 
Türkiye’yi zan altına sokmak çok ciddi 
bir yanlıştır. Bu yanlışın zaman içerisinde 
düzeleceğine inancımız tamdır. Biz sayfayı 
açtık. Ana muhalefet partimiz ile el ele, 
bu konuda deklarasyonumuzu yayınla-
dık, ilgili bazı ülkelere de gönderdik. Açık 
söylüyorum: Biz ‘Hodri meydan’ diyoruz. 
Buyursunlar, gelsinler, konuşalım, araştı-
ralım, kararı verelim.’’

Bir soru üzerine, ‘‘Orta Asya’da demokra-
tik sürecin işletilmesinde Türkiye olarak 
çok ciddi bir işlev görürüz’’ diyen Erdoğan, 
şunları söylüyordu:

‘‘Orta Asya’da demokrasinin gelişmesinde 
ve kurumların oturmasında Türkiye’nin 
üstleneceği çok önemli görevler olduğunu 
düşünüyorum. Bu konuda gerek BM, ge-
rek NATO olarak atılması gereken adımlar-
la bu süreci hızlandırabiliriz. İlk etapta ba-
şarılı olamayacağımız ülkeler bulunabilir, 
fakat başaracağımız ülkelerde tüm kurum 
ve kuruluşlarımızla hizmet etmenin gay-
reti içindeyiz. Çok partili yaşama geçilme-
si gereğini de anlatıyoruz. Bu, biraz vakit 
alacaktır. Çok partili süreç kolay değil. Biz 
de bu noktaya kolay gelmedik, bu alanda 
yaklaşık 50 yıl verdik. Ekonomik geliş-
meler de katkıda bulunacaktır. Artık eko-
nomi siyasette ciddi bir belirleyici unsur 
olmuştur.’’
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Değerli katılımcılar… hanımefendiler… be-
yefendiler… Avrupa Sanayicileri Yuvarlak 
Masası’nın (ERT) siz değerli temsilcileri 
ile 1 yıl sonra yeniden bir araya gelmekten 
mutluluk duyuyorum. 

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri-
nin başlatılması için verdiğiniz önemli 
desteğe teşekkür ederek sözlerime başla-
mak istiyorum. Geçen yılki görüşmemizde 
AB’nin, “Türkiye Kopenhag kriterlerini 
tamamladığında, gecikmeksizin müzake-
relere başlar” ifadesine uygun olarak 2005 
yılının ilk 6 ayında müzakereleri açmasını 
beklediğimizi ifade etmiştik. Katılım mü-
zakereleri, gecikmeyle de olsa 03 Ekim 
2005 tarihinde açıldı ve Türkiye AB ile iliş-
kilerinde yeni bir Döneme girdi. Müzakere 
sürecinin başarıyla sonuçlanması için Tür-
kiye üzerine düşenleri yerine getirecek, ül-
kemiz yeniden şekillenmekte olan Avrupa 
mimarisinde hak ettiği yeri alacaktır. 

Birleşik Avrupa’nın oluşturulması yönün-
deki sürecin henüz sonuçlanmış olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği bu sürecin tamam-
lanmasına katkıda bulunacaktır. Zira, 
ülkemiz mevcut yapısıyla Avrupa’nın 
çeşitlilik mozaiğine büyük bir zenginlik 
sağlayacaktır. Türkiye’nin AB üyeliği süre-
ci, küreselleşme çağında Türkiye ve AB’ye 
önemli bir misyonu da yüklemiştir. Bu çer-
çevede son olarak İspanyol meslektaşım 
Sayın Zapatero’yla birlikte “Medeniyetler 
Arası İttifak” başlatmış bulunuyoruz. Bu 
gerçekten de önemli bir teşebbüstür; özel-
likle, Türkiye’nin katılımı, AB çatısı altında 
böyle bir medeniyetler arası ittifakın ku-
rulması anlamına gelecektir.

Değerli konuklar…

Yakından takip ettiğinizi düşündüğüm 
Türk ekonomisindeki son gelişmeleri de 
özetlemek istiyorum. Hükümetimizin 
kararlı ekonomi politikası meyvelerini 
vermeye başlamıştır. Türkiye’de güven 
ve istikrar ortamı kalıcılaşmıştır. Türkiye 
bir fırsatlar ülkesi haline gelmiştir. Bu 

Avrupa Sanayicileri Yuvarlak 
Masası (ERT) Tarafından 

Düzenlenen Toplantı

Ankara | 21 Kasım 2005
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çizgimizin önümüzdeki dönemde de sür-
dürüleceği hususunda kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır. 2004 yılı için % 5 olarak he-
deflenen yıllık büyüme hızı % 9.9 olarak 
gerçekleşmiş; Türkiye, 2004 yılında da 
geçen yıl olduğu gibi dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yerini almıştır. 
Türk ekonomisi, bu alanda OECD ülkeleri 
arasında ilk sırayı korumuştur. 

Bazı analistlere göre, Türkiye’nin yüzde 
6’lık bir büyümeyi sürdürmesi duru-
munda, 12-13 yıl içerisinde GSMH’sı iki 
katına çıkabilecektir. Bu ise, Türkiye’nin 
GSYİH’sının Avrupa ortalamasına yaklaş-
ması anlamına gelmektedir. Faiz oranları, 
birçok Avrupa ülkesine kıyasla hala yük-
sek olmasına karşın, beklenmedik ölçüde 
düşmüştür. Ayrıca, büyümenin, mali 
genişleme ve gevşek para politikası izle-
meden ziyade, büyük ölçüde özel sektörün 
katkısıyla sağlandığını belirtmek gerekir. 

Geçtiğimiz yıllarda iki ve üç haneli rakam-
larla telaffuz edilen, gerek iş, gerek yatı-
rım çevreleri için caydırıcı bir görünüm 
yaratan enflasyon, 2004 yılı sonunda tek 
haneli (% 9.3) rakamlara inmiştir. Bu oran, 
hedeflenenin ötesinde olmasının yanı sıra, 
son otuz yılın en düşük seviyesidir. 2006 
yılı sonu itibariyle, bu rakamın % 5 seviye-
sine inmesini öngörmekteyiz. Temel hede-
fimiz ise, Türkiye’deki enflasyonun AB ül-
kelerindeki seviyelerde gerçekleşmesidir. 

Ekonomide yaşanan bu olumlu gelişmeler-
de, izlenen maliye politikası önemli paya 
sahiptir. Türkiye son iki yıldır yıllık büt-
çede öngörülen kıstaslara titizlikle riayet 

etmektedir. Bu yıl yüzde 4.5 ila yüzde 5 
arasında bir bütçe açığının gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Gelecek yılın bütçe açığı-
nın ise yaklaşık % 2 olması hedeflenmekte-
dir. Esasen, IMF öncülüğünde hazırlanan 
sıkı maliye politikası izlenmektedir. Mali 
disiplin, son iki yıldır ekonomide başarılı 
sonuçların elde edilmesinde uygulanan 
başlıca araç olmuştur.

Hükümetimiz, yapısal reform çalışmaları-
na büyük önem vermektedir. Bu bağlam-
da, özelleştirme sürecini hızlandırmakta, 
mali piyasalardan başlamak üzere, tarım, 
sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikas-
yon sektörlerinde önemli reformları başa-
rıyla gerçekleştirmektedir. Dış ticaretimiz 
de hızlı ve düzenli olarak gelişmeye devam 
etmektedir. 2004 yılında Türk lirasının 
değer kazanmasına rağmen ihracatımız, 
bir önceki yıla oranla % 30’dan fazla artış 
göstermiştir. Türkiye’nin toplam dış tica-
ret hacmi 2003 yılında ilk kez 100 milyar 
doları aşarak 117 milyar dolar olarak ger-
çekleşmişken 2004 yılında daha büyük bir 
atılım yaparak 160 milyar doları aşmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı 
son resmi verilere bakıldığında, bu eği-
limin devam ettiği görülmektedir. 2005 
yılının ilk dokuz ayında Türkiye’nin ihra-
catı 53 milyar dolara, ithalatı ise 85 milyar 
dolara yükselmiş; söz konusu dönemdeki 
dış ticaret hacmi 138 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu artışla Türkiye, dış 
ticaret hacmi ile dünyanın en fazla ticaret 
yapan 18. büyük ekonomisi haline gelmiş-
tir. Gayri Safi Milli Hasıla ise 301 milyar 
dolara yükselmiştir
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Hükümet olarak, Türkiye’deki yatırım 
ortamının iyileştirilmesi konusuna özel 
önem atfetmekte ve yatırımın önündeki 
engelleri kaldırmak konusunda tam bir 
kararlılık göstermekteyiz. Bu bağlamda, 
yatırım ortamını geliştirmeye ve ülkemiz-
de doğrudan yabancı yatırımları artırma-
ya yönelik çalışmalar aynı hızla devam 
etmektedir. Bu çerçevede hazırlanan yeni 
bir “Yabancı Yatırım Yasası” TBMM tara-
fından 5 Haziran 2003 tarihinde kabul 
edilmiştir. Bu yasa yabancı yatırımcılara 
eşit haklar sağlamakta ve bir yabancı 
yatırımcının sahip olması gereken en 
az sermaye miktarını, alması gereken 
özel izinleri ve yabancı gerçek ve hükmi 
şahısların Türkiye’de gayrimenkul edin-
melerinin önündeki engelleri ortadan kal-
dırmaktadır. Mesela, Türkiye’de bir firma 
açılmasına ilişkin işlemler artık bir günde 
tamamlanabilmektedir. 

Bu önlemler sayesinde Türkiye’ye giren 
yabancı sermaye miktarında önemli artış 
kaydedilmiştir. Söz gelimi, 1993 ila 2002 
yılları arasında Türkiye’ye giren yabancı 
sermaye miktarı yıllık ortalama 1 milyar 
dolar idi. Türkiye’nin dış ticaretiyle veya 
GSMH’sıyla kıyaslandığında bu oldukça 
düşük bir miktara karşılık gelmekteydi. 
2003’te bu rakam 1,7 milyar dolara çıkmış; 
2004’te de 2.6 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 2005 yılının ilk sekiz aylık dö-
neminde ise rekor sayılacak bir artışla 2,9 
milyar dolara yükselmiştir. 

İstikrarın, yabancı yatırımcıların aradığı 
önde gelen koşul olduğunu biliyoruz ve 
Türkiye’nin bu konuda başarıyı yakalamış 

olmasının yabancı yatırımcıların ilgisini 
Türkiye’ye yönelttiğini bu rakamlardan 
memnuniyetle görüyoruz. Türkiye, esasen, 
dinamik ekonomisi, büyük iç pazarı, reka-
bete açık endüstrisi, kalifiye iş gücü ve coğ-
rafi konumuyla yabancı yatırımcılara eşsiz 
imkanlar sunmaktadır. Türkiye’den sade-
ce 3,5 saatlik bir uçuşla 50 ülkenin baş-
kentine ulaşmak mümkündür. Türkiye’nin 
coğrafi konumu uluslararası yatırımcılara 
kolaylık ve etkinlik sağlamaktadır, faaliyet-
lerine hız kazandırmaktadır. 2005-2007 
yılları arasında ülkemize gelecek yabancı 
sermayenin 15 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Bir-
liği ile başlayan katılım müzakerelerinin, 
Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatı-
rımların artması açısından önemli bir rol 
oynayacağına inanıyoruz. 

Türkiye’deki özelleştirme çalışmaları son 
dönemde ivme kazanmıştır. Özelleştirilme 
sürecinde olan devlet kuruluşları arasında 
Türk Telekom, Tekel İşletmeleri, Türkiye 
Elektrik Kurumu, Türk Hava Yolları, de-
mir-çelik fabrikaları yer almaktadır. Son 
olarak, Türk Telekom’un yüzde 55 oranın-
daki kamu hissesinin 6.55 milyar dolara 
satış işlemleri tamamlanmıştır. 

Öte yandan, Türkiye, Hazar havzası, Orta 
Doğu ve dünya pazarları arasındaki do-
ğal kaynaklar bakımından zengin ülkeler 
arasında tabii bir köprü teşkil etmektedir. 
Hazar kıyılarında dünyanın en zengin 
petrol ve doğalgaz rezervlerinden birinin 
keşfedilmesi, Türkiye’nin stratejik önemi-
ni daha da artırmıştır. Doğu-Batı Enerji 
Koridoru, esas olarak Kafkas ve Orta Asya 
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enerji kaynaklarının güvenlikli şekilde ve 
alternatif yollardan batı pazarlarına ulaş-
tırılmasını hedef lemektedir. Doğu-Batı 
Enerji Koridoru, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
Ham Petrol Boru Hattı, Güney Kafkasya 
Doğalgaz Boru Hattı (Bakü-Tiflis-Erzurum 
Doğalgaz Boru Hattı) ve Türkmenistan-
Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru Hattı pro-
jelerini kapsamaktadır.

Öte yandan ,  Bulgaristan üzerinden 
Türkiye’den Avusturya’ya uzanacak olan 
Nabucco Boru Hattı projesinin gerçekleş-
tirilme çalışmaları devam etmektedir. Bu 
projelerin hayata geçirilmesi, Türkiye’nin, 
gelecek yıllarda, AB’nin dördüncü doğal-
gaz ana damarı haline gelmesine katkıda 
bulunacaktır. Türkiye, Kuzey-Güney ek-
senine de büyük önem atfetmekte ve bu 
yönde de transit ülke olarak rol oynamayı 
hedeflemektedir. BTC, Türkiye-Irak Pet-
rol Boru Hattı ve halen çalışmaları süren 
Samsun-Ceyhan Boru Hattı da göz önüne 
alındığında, dünya petrolünün yüzde 
6-7’sinin Türkiye’den geçmesi beklenmek-
tedir. Başka bir deyişle, dünya pazarlarına 
ulaşan her 16 varil petrolden 1’i Türkiye 
üzerinden geçecektir.

Değerli katılımcılar…

Sözlerime son verirken, önümüzdeki dö-
nemde Türkiye- AB bütünleşme sürecinde 
sizlere düşen önemli rolün bilincinde ol-
duğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. 
Bu yolda yürüttüğümüz çalışmalara ver-
diğiniz desteğe de bir kez daha teşekkür 
ederek sözlerime son veriyor, sizlere tekrar 
hoş geldiniz diyorum. 
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Değerli işadamları… değerli dostlar… Bu 
sabah kahvaltıda sizleri ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ederek söz-
lerime başlamak istiyorum. Bu vesileyle 
sizlere en kalbi duygularla ‘Türkiye’ye hoş 
geldiniz’ diyorum. Biliyorum ki Türkiye’de 
olup bitenleri, gerek siyasi gerekse ekono-
mik gelişmeleri yakından izliyorsunuz. 
Bugün Türkiye artık AB ile katılım müza-
kerelerini başlatmış bir ülkedir. Bir güven 
ve istikrar ülkesidir. Bu noktadan geriye 
gidiş de olmayacaktır. Zira Türkiye artık 
kritik eşikleri aşmış bulunuyor. 

Bunları sizlere uzun uzun anlatacak deği-
lim. Ancak ekonomimizin oturduğu sağ-
lam zemine işaret etmek üzere bazı temel 
verileri bir kez daha sizlere hatırlatmakta 
yarar görüyorum.

Değerli dostlar…

Hükümetimiz, ekonomide yapısal reform 
çalışmalarına büyük önem vermektedir. 
Bu bağlamda, özelleştirme sürecini hız-
landırmakta, mali piyasalardan başlamak 
üzere, tarım, sosyal güvenlik, enerji ve 
telekomünikasyon sektörlerinde önemli 
reformları başarıyla gerçekleştirmektedir. 

1993 ile 2002 yıllarında yıllık ortalaması 
sadece yüzde 2,8 oranında gerçekleşen bü-
yüme oranı 2003 yılında yüzde 5,9 olarak 
gerçekleşmiş, 2004 yılında ise yüzde 9,9 
düzeyine çıkmıştır. 2005–2007 dönemin-
deki yıllık ortalama büyüme oranını ise 
yaklaşık % 5 olarak planlıyoruz. 

Türk ekonomisi hızlı büyüme alanında 
OECD ülkeleri arasında önde gelen yerini 
korumaya devam edecektir. Faiz oranları, 
birçok Avrupa ülkesine kıyasla hala yük-
sek olmasına karşın, beklenmedik ölçüde 
düşmüştür. Ayrıca, büyümenin, mali ge-
nişleme ve gevşek para politikası izleme-
den ziyade, büyük ölçüde özel sektörün 
katkısıyla sağlandığını belirtmek isterim. 
Geçtiğimiz yıllarda iki ve üç haneli rakam-
larla telaffuz edilen, gerek iş, gerek yatırım 
çevreleri için caydırıcı bir görünüm arz 
eden enf lasyon, 2004 yılı sonunda tek 
haneli (%9.3) rakamlara inmiştir. Bu oran, 
hedeflenenin ötesinde olmasının yanı sıra, 
son otuz yılın en düşük seviyesidir. 2006 
yılı sonu itibariyle, bu rakamın % 5 seviye-
sine inmesini öngörmekteyiz. Temel hede-
fimiz ise, Türkiye’deki enflasyonun AB ül-
kelerindeki seviyelerde gerçekleşmesidir. 

İtalyan İşadamları ile Kahvaltı

Ankara | 23 Kasım 2005
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Ekonomide yaşanan bu olumlu gelişmeler-
de, izlenen maliye politikası önemli paya 
sahiptir. Türkiye son iki yıldır yıllık bütçe-
de öngörülen kıstaslara titizlikle riayet et-
mektedir. Bu yıl yüzde 4.5 ila yüzde 5 ara-
sında bir bütçe açığının gerçekleşmesini 
bekliyoruz. Gelecek yılın bütçe açığını ise 
yaklaşık % 2 olarak hedefliyoruz. Dış tica-
retimiz de hızlı ve düzenli olarak gelişme-
ye devam etmektedir. 2004 yılında Türk 
lirasının değer kazanmasına rağmen ih-
racatımız, bir önceki yıla oranla % 30’dan 
fazla artış göstermiştir. Türkiye’nin toplam 
dış ticaret hacmi 2003 yılında ilk kez 100 
milyar doları aşarak 117 milyar doları bul-
muş, 2004 yılında daha büyük bir atılım 
yaparak 160 milyar doları aşmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı 
son resmi verilere bakıldığında, bu eği-
limin devam ettiği görülmektedir. 2005 
yılının ilk dokuz ayında Türkiye’nin ihra-
catı 53 milyar dolara, yükselmiş; dış ticaret 
hacmi ise 138 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Bu artışla Türkiye, dış ticaret 
hacmi ile dünyanın en fazla ticaret yapan 
18. büyük ekonomisi haline gelmiştir. Gay-
ri Safi Milli Hasıla ise 301 milyar dolara 
yükselmiştir. 

Vurgulamak istediğim diğer bir konu da, 
Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde 
yeni ve gelişime açık pazarlara açılmak 
isteyen yatırımcılara sunduğu geniş pers-
pektiftir. Hükümet olarak, Türkiye’deki 
yatırım ortamının iyileştirilmesine özel 
önem atfediyoruz. Yatırımın önündeki 
engelleri kaldırmak konusunda tam bir 
kararlılık içindeyiz. Bu bağlamda, yatırım 

ortamını geliştirmeye ve ülkemizde doğ-
rudan uluslararası yatırımları artırmaya 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 
Ülkemizde, yerli ve uluslararası yatırım-
cı arasında hiçbir ayırım gözetmiyoruz. 
Yaptığımız çalışmalar etkisini göstermeye 
başlamış, gerek ulusal, gerek uluslararası 
yatırımlarda kayda değer artışlar elde edil-
miştir. 

Nitekim ekonomimiz, özel sektör yatırım-
larında olduğu kadar, doğrudan ulusla-
rarası yatırım girişlerinde de en yüksek 
düzeyine ulaşmıştır. Rakamlarla ifade 
etmek gerekirse, 2004 yılında doğrudan 
uluslararası yatırımlar, 2002 yılındaki 
seviyesinin iki katını aşarak 2.8 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 2005-2007 
yılları arasında ülkemize gelecek yabancı 
sermayenin 15 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği 
ile başlayan katılım müzakerelerinin de, 
Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımların 
artması açısından önemli bir rol oynayaca-
ğına inanıyoruz. 

Değerli dostlar…

Bir hususu daha özellikle ifade etmek 
istiyorum. Türk ve İtalyan firmalarının 
üçüncü ülkelerde de işbirliği imkanlarını 
araştırmaları ve ortak girişimler gerçekleş-
tirmelerini her iki tarafın da menfaatine 
olacaktır. Bu bağlamda, Türk firmalarının 
Rusya Federasyonu’nda, Afganistan’da, 
Kuzey Afrika’da ve Orta Asya ülkelerinde 
yatırım ve müteahhitlik alanındaki başarı-
ları, başka bölgelerde yapılacak çalışmalar 
için önemli bir referans teşkil edecektir. 
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Sizleri bu imkanı değerlendirmeye davet 
ediyorum. Türkiye’de sizlerin ilgisini çeke-
cek başka imkan ve fırsatlar da var. Bun-
ları da en iyi şekilde değerlendirdiğinize 
inanıyorum.

Türkiye’deki özelleştirme çalışmaları son 
dönemde ivme kazanmıştır. Özelleştirilme 
sürecinde olan devlet kuruluşları arasında 
Türk Telekom, TEKEL İşletmeleri, Türkiye 
Elektrik Kurumu, Türk Hava Yolları, de-
mir-çelik fabrikaları yer almaktadır. Son 
olarak, Türk Telekom’un yüzde 55 oranın-
daki kamu hissesinin 6,55 milyar dolara 
satış işlemleri tamamlanmıştır. Türkiye’de 
son yıllarda büyük altyapı projeleri başla-
tılmıştır. Bunların en büyüğünü Güneydo-
ğu Anadolu Projesi (GAP) oluşturmaktadır. 
GAP dünyadaki dokuz büyük çaplı proje 
arasında sayılmaktadır. 2005 yılı Ekim ayı 
itibariyle Güneydoğu Anadolu Projesi’nin 
yüzde 54’lük bölümü tamamlanmıştır. 

Son olarak ikili ticari ilişkilerimiz hakkın-
da da bir kaç şey söylemek isterim. İtalya, 
Türkiye’nin ilk üç büyük ticari ortağından 
birisidir. 2004 yılı itibariyle toplamda 
ikili ticaretimizdeki artış oranının % 32 
gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşmesi 
ve 12 milyar dolara yaklaşması memnun 
edici bir gelişmedir. 2005 yılında da ikili 
ticaretimizin toplam hacminin artma eği-
limini korumasından da memnuniyet du-
yuyoruz. Ancak ikili ticaretimizde Türkiye 
aleyhine 2 milyar doları aşan dengesizliğin 
İtalyan yatırımlarındaki artışla aşılabile-
ceğini, bunun da toplam ticaretimizdeki 
olumlu ivmeyi daha da artıracağını düşü-
nüyorum. 

1988 yılında Türkiye’de 17 İtalyan firması 
bulunurken, bu rakam 2005 yılında 355’e 
ulaşmıştır. Bunların 106’sı 2003 yılından 
sonra, yanı hükümetimiz işbaşına geldik-
ten sonra kurulmuştur. Türkiye’de İtalyan 
şirketlerinin yatırımı 2 milyar dolar sevi-
yesindedir. İtalyan şirketlerinin otomotiv, 
enerji, finans, bankacılık, eczacılık, gıda, 
telekomünikasyon, ulaştırma, liman işlet-
meciliği alanlarında cazip yatırım yapa-
bileceklerini düşünüyorum. Bu ziyaretin 
verimli sonuçlara vesile olmasını, İtalyan 
sanayinin en büyük firmalarını temsil 
eden sizlerin Türkiye’de yatırım yapmanı-
zı veya var olan yatırımlarınızı artırmanızı 
diliyorum. 

Türkiye, göreceli olarak kısa bir zamanda 
ekonomide önemli sonuçlar elde edebil-
miştir. Bu başarının arkasında “güven” ve 
“istikrar” yatmaktadır. Ekonomi politikası-
nı kararlılıkla uygulayan Hükümetimiz, iz-
lenen politikanın esaslarını şeffaf ve ayrın-
tılı biçimde paylaşmaktan kaçınmamıştır. 
Sonuç olarak, şeffaflık ve programa sadık 
kalma Türkiye’ye sadece iç pazarda değil 
yabancı iş çevreleri nezdinde de itibar ka-
zandırmıştır. Bu çizgimizin önümüzdeki 
dönemde de sürdürüleceği hususunda 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Tekrar 
hoş geldiniz diyor, selam ve sevgilerimi 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan ,  10.  AB-Akdeniz 
Zirvesi’nde bir konuşma yaparak terörle 
mücadelenin önemine değiniyordu. Terö-
rün dehşet duygusu uyandırmak amacıyla 
acımasızlığını en ileri boyutta sergilemek 
durumunda olduğunu kaydeden Erdoğan, 
‘‘Terör asla hoşgörülü davranmaz. Masum 
ayrımı yapmaz. Hedefi doğrudan insan ha-
yatıdır’’ diyerek şunları söylüyordu: 

‘‘Bunun aksini savunmak, kendimizi kan-
dırmak olur. Teröre prim vermek anlamı-
na gelir. Düşünce, ifade ve basın özgür-
lüğü, genç ihtiyar, kadın erkek demeden 
masum insanların kanını dökerek, dehşet 
duygusundan rant elde etmeye çalışan 
terör örgütlerinin sığınağı haline getirile-
mez. Terörün patronajındaki propaganda 
odaklarının ifade hürriyetini savunanlar, 

10. AB Akdeniz Zirvesi

Barcelona, İspanya | 27 Kasım 2005



77

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

kurşuna dizilen insanların yaşama hürri-
yetine, hayat hakkına sırt çevirdiklerini 
unutmamalıdırlar.’’ 

Erdoğan, bölgede barış ve istikrara hizmet 
eden EUROMED Süreci’nin 10 yıl önce 
başladığı Barselona’da, ev sahibi İspanya 
ve sürecin Dönem Başkanı İngiltere’ye 
teşekkür ediyordu. Türkiye’nin, başından 
itibaren EUROMED Sürecine destek ver-
diğini, aktif katkı sağladığını kaydeden 
Başbakan Erdoğan, sürecin daha etkin, 
daha verimli olmasına yönelik destek ve 
katkıların devam edeceğini bildiriyordu. 

EUROMED sürecinin siyasi ayağında yaşa-
nan tıkanıklığın ortada olduğunu belirten 
Erdoğan, ama bu zorluğun, kendilerini 
yeni açılımlar yapmaktan ve yeni faaliyet-
ler yürütmekten alıkoymaması gerektiğini 
kaydediyordu. Bu nedenle, siyasi boyuttan 
daha ziyade, ekonomik ve kültürel alanla-
ra önem verilmesi gerektiği düşüncesini 
dile getiren Başbakan Erdoğan, ekonomi 
ve kültür sahasında ortak paydalara ulaş-
manın daha kolay olacağını, sürece pra-
tiklik kazandırılması bakımından bunun 
daha verimli olacağına işaret ediyordu.

İspanyol meslektaşı Zapatero ile birlikte 
dün Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzey-
li Çalışma Grubu’nun açılış oturumuna 
katıldığını anımsatan Başbakan Erdoğan, 
Medeniyetler İttifakı Projesine bakışını 
dün yapılan Gayrı Resmi Toplantıda dile 
getirdiği için yeniden bu konuyla dönmek 
istemediğini söylüyordu. Sadece bu giri-
şimin başarıya ulaşmasına, özellikle tehli-
keli bir şekilde yaygınlaşan şiddet kültürü 

karşısında duyulan ihtiyacı hatırlatmak 
istediğini dile getiren Erdoğan, destek ve 
katkı istiyordu. 

EUROMED Süreci kapsamında gelecek 
dönemde yapılması gerekenin, mevcut 
sorunların işbirliğini yavaşlatmasına izin 
vermeden, uyum ve diyalog temalarını 
daha fazla ön plana çıkarmak olduğunu 
dile getiren Erdoğan, sözlerini, ‘‘Bu zir-
venin arzu edilen istikamette sonuçlar 
doğurmasını ümit ediyor, hepinizi daha 
mutlu, huzurlu ve barış içinde bir dünya 
temennisiyle selamlıyorum’’ diye tamam-
lıyordu.
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Başbakan Erdoğan, parlamento binasında 
düzenlenen Yeni Zelanda Türk İşadamları 
Toplantısı’na meslektaşı Helen Clark’la 
katılıyordu. Başbakan Erdoğan burada 
yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ortak 
yatırımların yapılabileceğini belirtiyor, 
Türkiye’nin artık güven ve istikrar ülkesi 
olduğunu söyleyerek Türk ekonomisinde-
ki gelişmeleri anlatıyordu. Enflasyonun 
da ciddi bir gerileme sürecinde olduğunu 
ifade eden Erdoğan, ekonomik hedeflerin 
bir bir gerçekleştiğini ifade ederek şöyle 
konuşuyordu: 

‘‘Göreve geldiğimiz yılda 9 milyon turist 
Türkiye’ye geliyordu. Şimdi 20 milyonu 
aşmış durumda. Yatak kapasitesi itibariyle 
ihtiyaca cevap veremiyoruz. İstiyoruz ki 
Yeni Zelanda ile müşterek adımlar atalım. 
Sadece Anzak törenlerine gelindiğinde 1-2 
günlük yolculuk yorucu olur. Türkiye’nin 
değişik yerlerini gezmekte fayda var. 
Bunun halklarımızın birbirini tanıması-
na da faydası olur. Medeniyetler beşiği 
Türkiye’yi daha yakından tanıma fırsatı 
yakalanır. Ben bunu özellikle kültürler ara-
sı dayanışmada önemsiyorum. Bildiğiniz 

gibi ekonomi artık siyasetin de yönlendi-
ricisi durumundadır. Bu bakımdan ekono-
miyi sıradan bir olay olarak göremezsiniz. 
Daha güçlü bir ekonomi için de tabii ki 
demokrasi sürecini güçlü kılmamızın öne-
mi var. Eğitim alanında da ortak adımlar 
atılabilir. Tarıma yönelik adımlar atabili-
riz. Bizim Güneydoğu Anadolu Projemiz 
var. Özellikle müşterek çalışma imkanımız 
olabilir.’’

Bu projenin bitmesi halinde 3.5 milyon 
insana iş sahası açılacağını işadamlarına 
anlatan Başbakan Erdoğan, bu nedenle 
projeyi çok önemsediklerini dile getiriyor-
du. Türkiye’nin atılım performansını böyle 
sürdürmesi halinde kısa bir süre sonra 
enerjide sıkıntı yaşayabileceğini kaydeden 
Erdoğan, bu konuda da tedbirlerin alındı-
ğını anlatıyordu. İki ülke arasındaki coğ-
rafi uzaklığın ilişkilerin geliştirilmesine 
engel olarak görülemeyeceğini söyleyen 
Erdoğan, artık dünyada ‘‘uzak’’diye bir 
kavramın olmadığını kaydediyordu. Her 
şeyin artık birbirine çok yakın olduğunu 
söyleyen Erdoğan, ‘‘İşte Türkiye’den kalk-

Türk ve Yeni Zelandalı 
İşadamlarıyla Toplantı

Yeni Zelanda | 4 Aralık 2005
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tık, 24-25 saatte buraya geldik’’diye konu-
şuyordu. Erdoğan şöyle devam ediyordu: 

‘‘Biz eskiden Türkiye’mizin içerisinde, kal-
kıp memleketimize giderken 24 saatte gi-
diyorduk. Ben İstanbul’dan memleketime, 
baba topraklarıma giderken 24 saatlik bir 
yolculuğumuz oluyordu ve çok da riskli 
yolculuklardı. Şimdi dünyanın bir ucun-
dan bir ucuna o saatler kadar bir sürede 
gelebiliyoruz.” 

Erdoğan, Yeni Zelanda’yla yeni bir kapıyı 
açmak istediklerini belirterek, artık sade-
ce Gelibolu’yu konuşmak istemediklerini, 
bunun dışında iki ülke arasında ekonomik 
ve ticari ilişkilerin de daha ileriye taşınma-
sı gerektiğini sözlerine ekliyordu. 
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Canterbury Üniversitesi’nin değerli men-
supları… saygıdeğer konuklar… Yeni 
Zelanda Güney Adası’nın en büyük kenti 
Christchurch’de, “Bahçeler Şehri” (Garden 
City) unvanına sahip bu güzel beldede 
bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. 
Ülkenizin modern ve seçkin eğitim ku-
rumlarından Canterbury Üniversitesi’nde 
sizlere hitap ediyor olmak benim için ay-
rıca bir mutluluk vesilesidir. Bu toplantıyı 
düzenledikleri için Üniversite yönetimine 
ve Avrupa Araştırmalar Merkezi yetkilileri 
başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür 
ediyorum.

Türkiye ve Yeni Zelanda büyük bir savaşın 
ardından dostluklarını güçlü temellere 
oturtabilmiş iki ülkedir. Atalarımızın 
Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıkları, 
bugünkü nesilleri güçlü ve duygusal bir 
bağ ile hem tarihlerine hem de birbirlerine 
bağlamaktadır. Türkiye, Çanakkale’den ta-
şıdığı mirası bölgesinde ve dünyada barış 
ve istikrar çabalarına destek olarak onur-
landırmaktadır. Bizim amacımız, küresel 
uyumun sağlandığı, savaşların, açlığın ve 
salgın hastalıkların insanlığın kaderine 

hükmetmediği bir dünya yaratılmasına 
katkıda bulunmaktır. Bu düşüncelerle 
sizlere, günümüz dünyasında Türkiye’nin 
yeri ve AB üyelik sürecimizin bu çerçevede 
taşıdığı önem hakkındaki düşüncelerimi 
aktaracağım.

Değerli konuklar…

Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslü-
man olan, 80 yıldır Cumhuriyetle yöneti-
len ve çağdaş değerleri temel ilke olarak 
benimsemiş demokratik bir ülkedir. Bu 
açıdan herhangi bir sınıflamaya dahil edi-
lemeyecek özel bir örnektir. Avrupa’da II. 
Dünya Savaşı sonrası oluşturulan tüm eko-
nomik, siyasi ve savunma örgütlerinde yer 
almıştır. Avrupa’nın temsil ettiği evrensel 
değerleri, katılımcı demokrasiyi, çoğulcu-
luğu, hukukun üstünlüğünü, insan hakla-
rını, laikliği, düşünce, vicdan ve teşebbüs 
özgürlüğünü benimsemiştir. Başka bir ifa-
deyle, Türk halkının büyük çoğunluğunun 
Müslüman olması, genelde Batıyla ve özel-
de Avrupa’yla yoğun etkileşime girmesine, 
Avrupa’daki kurum ve örgütlere etkin bir 
üye olarak katılmasına engel olmamıştır. 

Canterbury Üniversitesi’nde 
Yaptığı Konuşma

Yeni Zelanda | 6 Aralık 2005
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Türkiye, bir yandan Batı’yla karşılıklı 
yarar anlayışı temelinde kapsamlı bir 
entegrasyon sürecini hayata geçirirken, 
diğer yandan başka coğrafyalarla sahip 
olduğu tarihi bağlarını da korumuştur. 
Barışa, bölgesel ve küresel istikrara katkı, 
günümüz Türk dış politikasının belirleyici 
vurgusunu oluşturmaktadır. Bu, sadece 
değerlerimize bağlı bir seçenek değil, aynı 
zamanda, içinde bulunduğumuz zor böl-
gesel ve uluslararası ortamda, Türkiye’nin 
gelişimi ve halkımızın en üst siyasi, eko-
nomik ve sosyal standartlara erişebilmesi 
için şartların gerekli kıldığı bir hedeftir. 

Bu bağlamda, gerçekçilik, barışçılık, tu-
tarlılık, sağduyu ve uluslararası hukuka 
saygı ilkeleri çerçevesinde uygulanan dış 
politikamız, muasır medeniyet yolundaki 
yürüyüşümüzde, ülkemizin en önemli 
değerlerinden birini teşkil etmektedir. 
Bulunduğumuz noktada, AB’yle ortak 
değerler zemininde gerçekleştirilmekte 
olan katılım süreci; NATO ittifakı içindeki 
yerimiz; ABD’yle stratejik çıkarlar ve karşı-
lıklı saygı temelinde geliştirilen ortaklık ve 
müttefiklik ilişkisi; komşularımızla, yakın 
ve uzak çevremizdeki ülkelerle geliştiril-
meye çalışılan işbirliği, Türk dış politika-
sının birbirlerini tamamlayıcı temel ek-
senlerini oluşturmakta ve Türkiye’nin çok 
yönlü potansiyelini ortaya koymaktadır.

Değerli konuklar…

Günümüzde Türkiye üzerine yoğunlaşan 
dikkatin başlıca sebeplerinden biri, 11 Ey-
lül sonrası dünyasında Medeniyetler Arası 
Diyalogun artan öneminden ve bu çerçe-

vede coğrafi-kültürel olarak sahip olduğu-
muz özel konumdan kaynaklanmaktadır. 
Gerçekten de Türkiye, son olarak İspanya 
ile birlikte gündeme getirdiği ve Birleşmiş 
Milletler çatısı altında destek bulan “Me-
deniyetler İttifakı” girişiminde de görül-
düğü üzere, küresel barışa önemli katkılar 
yapan bir ülke konumundadır. 

Ta b i a t ı y l a  g ü n ü m ü z  d ü n y a s ı n d a 
Türkiye’nin önemi yalnızca değerler po-
litikası bakımından oynamakta olduğu 
rolden kaynaklanmamaktadır. Coğrafi 
konumumuzun sağladığı somut bir avan-
taj, belirgin bir şekilde ortaya çıkmış bu-
lunmaktadır. Türkiye, 21. yüzyılın yeni 
stratejik bölgesi Avrasya’nın kalbinde, 
enerji nakil hatlarının ve ulaşım yollarının 
merkezinde yer almaktadır. Enerji/ulaş-
tırma koridorlarının tesisi yoluyla Avrupa 
ve Asya’nın birleşmesi, bölgenin istikrara 
kavuşturulması ve ekonomik büyüme için 
yeni dinamiklerin yaratılması Avrasya viz-
yonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Enerji stratejimizi, Türkiye’nin Doğu-
Batı ve Kuzey-Güney ekseninde enerji 
koridoru ve transit ülke olması, Ceyhan 
Terminali’nin petrol ve doğal gaz ticaret 
merkezi haline dönüştürülmesi, Bakü-
Tiflis-Erzurum ve Hazar geçişli doğal gaz 
projelerinin gerçekleştirilmesi ile doğal 
gaz tedariki açısından AB’nin 4. ana arteri 
olunması şeklinde özetlemek mümkün-
dür. Karadeniz’den Kaf kaslara ve Orta 
Doğu’ya uzanan bölgede pozitif değişimi 
teşvik eden Türkiye, gerginlik ve çatışma 
yerine, işbirliğine olanak sağlayan bir or-
tam yaratmayı amaçlamaktadır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

82

Bu çerçevede bölgesel işbirliğini güven 
arttırıcı bir dinamik olarak görmekte ve 
karşılıklı bağımlılığın, karşılıklı anlayışı 
güçlendiren bir etki yaptığına inanmak-
tadır. Öte yandan Türkiye, kendisine uzak 
coğrafyalara da kayıtsız kalmamaktadır. 
Latin Amerika ve Afrika konusunda ha-
zırlanan eylem planları çerçevesinde geli-
şen ilişkiler dikkat çekicidir. Küreselleşen 
dünyanın bizleri birbirimize giderek yak-
laştırdığı bir dönemde, Pasifik bölgesiyle, 
özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya ile 
ilişkilerimizi de her alanda geliştirmek is-
tiyoruz. Ticaret potansiyelimizi arttıracak 
iradeye sahip bulunuyoruz. Ülkemizde 
Pasifik bölgesinden daha çok yatırımcı 
görmek istiyoruz. Günümüzün en önem-
li sorunlarından biri olan terörizmle 
mücadele alanında da, Yeni Zelanda ve 
Avustralya’yı etkin çaba gösteren, kararlı 
ve güçlü ülkeler olarak görüyoruz.

Gelibolu hatırasının aramızda yarattığı 
bağ çok özeldir. İlişkilerimize insani un-
suru vazgeçilmez bir biçimde eklemiş 
bulunmaktadır. Bu miras üzerinde geli-
şen ilişkilerimizin gelecekte her alanda 
kat edeceği mesafe de şüphesiz kayda 
değer olacaktır. Türkiye ayrıca, Güney-
doğu Asya’da ve Asya Pasifik bölgesinde 
güvenli ve barışçıl bir ortamın hüküm 
sürmesinin gerekliliğine yürekten inan-
maktadır. Barış ve istikrar bizim için vaz-
geçilmez önemde iki konudur. Bölgesel ve 
küresel barış ve istikrarın korunmasına 
aktif  biçimde katkı yapma yönündeki 
çabalarımız, kurucu üyesi olduğumuz 
BM Şartı’nda yer alan ideallerle de örtüş-
mektedir. Bu çerçevede Türkiye, ulusla-

rarası barış ve güvenliğin muhafazasını 
hedefleyen BM Güvenlik Konseyi’ne üye 
olarak aktif bir rol üstlenmek amacıyla, 
2009-2010 dönemi BMGK üyeliği için 
adaylığını açıklamıştır.

Değerli konuklar…

21. yüzyılın mevcut döneminin heyecan 
verici konularından biri de, şüphesiz 
Türkiye’nin AB üyeliğidir. Türkiye, son 
üç yıl zarfında inanılması güç bir sürat 
içinde gerçekleştirdiği reformlarla de-
mokratik ve özgür dünyanın saygın bir 
üyesi olarak önemli mesafeler almıştır. 40 
yıldır Avrupa Birliği’nin tam üyesi olma 
yolundaki çabalarını sabırla sürdüren 
Türkiye, artık bu yolun son dönemecine 
girmiştir. 3 Ekim tarihinde AB’ye katılım 
müzakereleri başlamıştır. Belirli bir tak-
vim içerisinde bir yılda tamamlanması 
planlanan Tarama Süreci de, 20 Ekim 
2005 tarihinde Brüksel’de yapılan Tanıtı-
cı Tarama Toplantısı ile başlamış bulun-
maktadır.

AB Katılım Müzakerelerinin hedefi tam 
üyeliktir. Özel statü gibi AB’yle aramız-
daki ilişkinin müktesebatına ve özüne 
uymayan seçenekleri kabul etmemiz söz 
konusu değildir. Biliyoruz ki, Avrupa 
Birliği, bir yandan, yapısal düzenlemeler, 
diğer yandan, genişleme sürecinin devam 
ettiği mevcut ortamda kendisine biçtiği 
etkin bir uluslararası aktör olma rolüne 
soyunmanın sancılarını da çekmektedir. 
Bugün birçok Avrupa Birliği ülkesinde, 
özellikle Fransa’da büyük tartışmalar ya-
şanmaktadır. 
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Bunlar, aslında, sadece Türkiye ile ilgili 
tartışmalar değildir. Avrupa’da genişleme-
den endişe duyan, Birliğin nereye gidece-
ğini tartışan bir toplum vardır. Öte yandan 
Türkiye’nin üyeliğini güçlü biçimde savu-
nan bir kesimin varlığı da açıkça ortada-
dır. Dolayısıyla, Avrupa’da AB üyeliğimiz 
konusundaki tartışmalar tek yanlı olarak 
değil, çok yanlı olarak devam etmektedir. 
Türkiye’nin AB ile ilişkilerindeki düsturu 
işbirliğidir. Önümüzdeki dönem boyunca, 
bu anlayış doğrultusunda hareket etmeyi 
sürdüreceğiz. Ayrıca, üyeliğimizin AB’ye 
yapacağı katkıları dile getirmeye devam 
edeceğiz. 

AB içinde her üye birbirinden farklıdır. 
Her ülke, kendi karşılaştırmalı üstünlü-
ğünü Birliğe taşımaktadır. AB’yi AB yapan 
da esasen bu özelliğidir. Birlik, kendisini 
oluşturan parçaların katkılarıyla güçlen-
mektedir. Elbette, Türkiye’nin de AB’ye 
kazandıracağı katma değerler bulunmak-
tadır. Size üç belirgin unsurdan bahsetmek 
isterim: İlk olarak Türkiye, dinamik ekono-
misiyle esaslı bir potansiyele sahiptir. Eko-
nomik kalkınmasını büyük ölçüde kendi 
kaynaklarıyla başarmış ve AB ile 10 yıldır 
Gümrük Birliği’ni sürdüren bir ülke ola-
rak AB ekonomilerine bugüne kadar net 
katkı sağlaya gelmiştir. Ekonomik alanda 
önümüzdeki dönemde de devam edecek 
yapısal reformlar sonucunda Türkiye, çok 
daha geniş ticaret imkanlarının ve yatırım 
potansiyelinin bulunduğu bir ülke haline 
gelecek ve Avrupa ekonomilerinin daha da 
büyümesinde rol oynayacaktır.

Dikkat çekmek istediğim ikinci husus, 
Türkiye’nin üyeliği ile AB’nin yeni böl-
gelere komşu olmasıdır. Esasen AB’nin, 
sınırdaş olsa da olmasa da, Türkiye’nin 
etrafındaki coğrafyada olup bitenlerden 
kendisini soyutlaması mümkün değildir. 
Avrupa’nın güvenliği potansiyel kriz böl-
gelerinde sağlanacak istikrar ile doğrudan 
bağlantılıdır. AB üyesi bir Türkiye’nin tari-
hi, kültürel ve sosyal anlamda çok iyi tanı-
dığı ve bir enerji terminali haline geldiği 
bu bölgelere ilişkin birikimi ve konumu-
nun Birliğin global aktör olarak rolünün 
artmasına önemli bir katkı sağlayacağı 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Son olarak, Türkiye’nin nüfusunun bü-
yük çoğunluğunun Müslüman olması 
da bir katma değer olarak görülmelidir. 
Zira Türkiye, aynı zamanda, Avrupa de-
ğerlerini yansıtan, demokratik ve laik 
bir hukuk devletidir. Bu eşsiz özelliğiyle, 
hem Avrupa’da, hem İslam dünyasında 
ayrıcalıklı bir yere sahiptir ve dünyanın 
en çalkantılı bölgesinde vazgeçilmez bir 
istikrar unsurudur. Günümüz dünyasında, 
yukarıda saydığım üç unsurun hiç de kü-
çümsenecek katkılar olmadığını herhalde 
kabul edersiniz.

Müzakere süreci kolay olmayacaktır. An-
cak Türkiye, süreci başarıya ulaştıracak 
iradeye sahiptir. AB üyeliğimiz, 200 yıllık 
modernleşme ve çağdaşlaşma çabalarımı-
zın doğal bir sonucunu teşkil edecektir. 
Tabiatıyla biz, son yıllarda gerçekleştir-
mekte olduğumuz ve uluslararası çevre-
lerde “sessiz devrim” olarak atıf yapılan iç 
reform ve yeniden yapılanma sürecimizi 
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aynı hız ve kararlılıkla devam ettireceğiz. 
Bu süreç, yalnızca yasalarda, söylemlerde 
değil, zihinlerde de reforma yer açmakla 
gerçek başarıya ulaşacaktır. Türkiye’nin 
üyeliği AB için bir fırsattır. Bu fırsatın 
değerlendirilmesi, Avrupa’nın çağdaş ve 
aydınlanmacı değerlerinin taçlanması an-
lamına gelecektir.

Değerli konuklar… 

Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasında 
gelenekleri, birikimi ve potansiyeli ile bir 
buluşma noktası olan Türkiye, kültür, din 
gibi değerlerin bölücü bir eksen teşkil 
etmeyebileceğini kanıtlayan özel bir ör-
nektir. Biz, dar görüşlülüğe ve korkuya da-
yanmayan, fanatizme karşı hümanizmi sa-
vunan bir anlayışın sahibiyiz; biz, her kim 
olursa olsun başkalarına saygı gösterilen, 
farklı inançların barış içinde bir arada ya-
şadığı bir dünyanın özlemini duyuyoruz. 
Biz, şiddet ve yok etme felsefesini reddedi-
yoruz. Ümitlerin olduğu, güneşin olduğu 
yöne doğru yürüyoruz. Biliyoruz ki, insan 
sevgisini merkez alan bir anlayış, küresel 
ölçekte aydınlık bir geleceği mümkün kıla-
caktır. Bu yönde atılacak her adıma sami-
miyetle katkıda bulunmaya hazırız. 

Güvensizlik çağını güven çağına, çatışma 
ortamını sevgi ve barış ortamına dönüş-
türmeyi amaçlayan çabaların amacına 
ulaşacağına duyduğum inançla sözlerime 
burada son veriyor, hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Değerli misafirler… Avustralya ve Türk 
iş aleminin değerli üyeleri… Öncelikle 
Avustralya’ya ziyaretimiz çerçevesinde dü-
zenlenen “Avustralya-Türkiye İş Forumu” 
nedeniyle bugün aranızda bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isti-
yorum. 

Bildiğiniz üzere, heyetimizde Bakanlarımız, 
Milletvekillerimiz, üst düzey bürokratları-
mız ve ülkemizin muhtelif sektörlerinden 
seçkin işadamlarımız yer almaktadırlar. 
Umut ediyor ve diliyorum ki, bu temaslar 
Türkiye ile Avustralya arasındaki ekono-
mik ilişkilerin daha da geliştirilmesine 

Türkiye-Avustralya  
İş Forumu Toplantısı

Avustralya | 7 Aralık 2005
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katkıda bulunacak; iki büyük ülkenin, iki 
büyük ekonominin potansiyelleriyle oran-
tılı bir ikili ticaret seviyesine en kısa sürede 
ulaşılmasını sağlayacaktır.

Değerli işadamları… 

Mevcut potansiyeli ortaya koymak bakı-
mından Türk Ekonomisi’nin genel yapısı 
ve ekonomi alanında son dönemde gerçek-
leştirilen bazı yapısal değişimlerle ilgili kısa 
bilgi vermek istiyorum. Türkiye de, Avust-
ralya gibi, bugün dünyanın en büyük yirmi 
ekonomisi içinde yer almaktadır. Genç ve 
kabiliyetli işgücüne, zengin doğal kaynak-
lara, gelişmiş sanayi alt yapısına ve üç kı-
tanın birleştiği noktada yer alan bir coğrafi 
konuma sahiptir. Bu özellikleriyledir ki, son 
dönemde gerçekleştirdiğimiz reform niteli-
ğindeki uygulamaların da sonucunda 2004 
yılı itibarıyla % 9.9 oranında bir büyüme 
hızı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkele-
rinden biri olmuştur. Buna göre, ülkemizin 
Milli Geliri 301 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. 

Satın alma gücü paritesine göre yapılan he-
saplamada ise bu değer yaklaşık iki katına 
çıkmaktadır. Ülkenin kronik sorunlarından 
biri olan enflasyon da, yine son yıllarda uy-
gulanan politikalarla tek haneli rakamlara 
indirilmiştir. Enflasyon alanında 2005 yılı 
hedefi olan % 8’lik oran, mevcut gidişat çer-
çevesinde, rahatlıkla gerçekleşecektir.

Değerli konuklar…

Bu arada, son üç yıldır hedeflenen oranlara 
ulaşıldığını da belirtmek isterim. Dolayı-

sıyla, Türkiye Ekonomisi bu dönemde hem 
yüksek oranda büyümüş, hem enflasyonu 
önemli ölçüde düşürebilmiş ve hem de 
dış ticaretini ciddi şekilde artırabilmiştir. 
Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerine de kı-
saca değinmek istiyorum. Türkiye, AB’ne 
kuruluşundan itibaren ilgisini göstermiş 
ve bu Birliğin bir parçası olmayı temel 
politikalarından biri olarak addetmiştir. 
Ülkemiz 1959 yılında Avrupa Ekonomik 
Topluluğu üyeliği için başvurmuştur. 
1963 yılında imzalanan ve 1964 yılında 
yürürlüğe giren Ankara Anlaşması ile bu 
süreç resmen başlamıştır. 

1987 yılında ise AB’ne tam üyelik için baş-
vurulmuş ve yaşanan inişli çıkışlı dönem-
lerden sonra 1996 yılında AB ile “Gümrük 
Birliği” uygulamasına geçilmiştir. AB’ne 
tam üye olmadan Gümrük Birliği Anlaş-
ması yapan, kendi pazarını AB ülkelerine 
açma cesareti gösteren Türkiye’den başka 
bir aday ülke olmamıştır. 3 Ekim 2005 
tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üye-
liğe yönelik müzakereler açılmıştır. Bugün 
gelinen noktada, Türkiye artık AB’ne ka-
tılım sürecine fiilen başlamış bir ülkedir. 
Katılım süreci ilerledikçe, halihazırda 
sürdürdüğümüz politikalara da paralel 
olarak, Türkiye ekonomik olarak daha da 
gelişecek ve AB’ne giriş için gerekli kriter-
leri tahmin edilen süreden çok daha önce 
karşılayabilecektir. 

İş dünyasının değerli temsilcileri…

Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştiril-
mesi alanında da önemli gelişmeler kayde-
dilmiştir. AB’ne üyelik konusundaki olum-
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lu gelişmelere de paralel olarak, Türkiye’ye 
giren “Doğrudan Yabancı Sermaye” mik-
tarında önemli artışlar görülmektedir. 
Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2004 
yılında doğrudan yabancı yatırımlar, 2002 
yılındaki seviyesinin iki katını aşarak 2,8 
milyar dolara ulaşmıştır. 2005-2007 yılları 
arasında ülkemize gelecek yabancı serma-
yenin 15 milyar dolar seviyesinde olması-
nı bekliyoruz.

Dış ticaretimizin yapısına bakıldığında ise, 
1980’li yılların başından itibaren başlatı-
lan “İhracata Dayalı Büyüme” modeli çer-
çevesinde ekonomide büyük bir değişim 
yaşanmıştır. Bu değişime paralel olarak, 
son 25 yılda ihracatımız 22 kat artarak 2.9 
milyar ABD dolarından 2004 yılı sonu iti-
bariyle 63 milyar ABD dolarına yükselmiş 
bulunmaktadır. Bu dönemdeki 97 milyar 
ABD doları ithalatı da dikkate alındığında 
Türkiye 160 milyar ABD doları dış ticaret 
hacmi ile artık uluslararası alanda global 
bir aktör olarak yerini almış bulunmakta-
dır. Toplam dış ticaret hacminde 2005 yılı 
için beklentimiz ise yaklaşık 190 milyar 
ABD dolarıdır.

Türkiye’nin dış ticaretindeki belli baş-
lı ülkelere baktığımızda ise, Almanya, 
İngiltere, ABD, İtalya, Fransa ve Rusya 
Federasyonu’nun ön sıralarda olduğunu 
görüyoruz. Maalesef Avustralya bu sırala-
mada oldukça gerilerde olup, Türkiye’nin 
hem ithalatı hem de ihracatı içinde ancak 
46. sırada yer almaktadır. Aynı durum aşağı 
yukarı Avustralya için de geçerlidir. Türki-
ye Avustralya’nın ihracatında 36, ithalatın-
da 37 ve toplam ticaretinde ise 40. sıradaki 

ticaret ortağı olmaktadır. Türkiye’nin 2004 
yılındaki 160 milyar ABD dolarlık dış tica-
ret hacminde Avustralya’nın payı sadece 
510 milyon ABD dolarında kalmıştır. Bu 
rakam iki ülkenin gerçek potansiyelini 
yansıtmaktan çok uzaktır. Her iki ülkenin 
ekonomik yapıları göz önüne alındığında, 
ikili ticaretin bugünkü düzeyinden çok 
daha ileriye götürülmesinin mümkün ol-
duğu görüşündeyim.

Esasen, geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz 
“2004-2006 Stratejik Planı” çerçevesinde 
ve Avustralya’yı da içine alan “Asya Pasifik 
Bölgesi Ülkeleri ile Ticaretin Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında, Avustralya ile olan 
ticari ilişkiler, Avustralya Hükümetinin 
de katkılarıyla son bir- iki yılda ivme ka-
zanmıştır. Daha birkaç ay önce dış ticare-
timizden sorumlu Devlet Bakanımız baş-
kanlığında bir ticaret heyeti Avustralya’yı 
ziyaret ederek, Melbourne ve Sidney’de 
seminerler ve ikili firma görüşmeleri ger-
çekleştirmiş, Canberra’daki temaslar esna-
sında ise iki ülke arasındaki ticari ilişkile-
rin alt yapısını oluşturacak anlaşmalardan 
biri olan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması” imzalanmıştır.

Öte yandan, 15 Kasım 2005 tarihinde 
Ankara’da yapılan V. Dönem Karma 
Ekonomik Komite Toplantısı ile taraflar 
özellikle ticarete konu malların çeşitlen-
dirilmesi, Türk serbest bölgelerinde iş-
birliğine gidilmesi, enerji, eğitim, turizm, 
sağlık, ulaştırma, bayındırlık, çevre ve 
ormancılık, küçük ve orta boy işletmeler 
başta olmak üzere sanayi ve tarım alan-
larında işbirliğinin daha da geliştirilmesi 
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konularında görüş birliğine varmışlardır. 
Avustralya ile hukuki alt yapının tamam-
lanması bakımından büyük önem arz 
eden Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat 
Zaptı’nın Avustralya’ya gerçekleştirdiğim 
bu ziyaret sırasında Canberra’da imzalana-
cak olmasından duyduğum memnuniyeti 
belirtmek isterim.

Değerli işadamları…

K o n u ş m a m ı n  b u  s o n  b ö l ü m ü n d e 
Türkiye’nin belirli ürün gruplarında dünya 
pazarındaki yerine işaret etmek istiyorum. 
Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri 
olan tekstil ve giyim sektörü, ihracatımız-
da da önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye 
giyim ürünlerinde Avrupa Birliği ülkeleri 
için 2. en büyük tedarikçi olurken, dünya 
sıralamasında 6. sırada yer almaktadır. 
Türkiye AB ülkelerine olan deri ürünleri 
ihracatında 2. sırada yer alırken, dünya 
sıralamasında 4. sıradadır. 

Son yıllarda en büyük atılım gösteren sek-
törümüzden biri otomotiv ve otomotiv yan 
sanayi ürünleri sektörüdür. Türkiye’de bu 
alanda çok sayıda üretim tesisi mevcuttur. 
Sektörün toplam üretim kapasitesi bir 
milyon iki yüz bindir. 2004 yılı itibarıyla 
ortalama % 72 kapasite kullanım oranıy-
la toplam 861 bin adet mal üretilmiştir. 
Türkiye’den 2004 yılında Avustralya’ya 
muhtelif kategorilerde 3.200 adet taşıt 
aracı ile 600 adet traktör ihracatı yapılmış 
olduğunu da belirtmek isterim.

Televizyon cihazları başta olmak üzere 
her türlü elektrikli ev aletleri üretimi keza 

Türkiye’nin son yıllarda önemli gelişmeler 
kaydettiği bir başka sektördür. Yıllık yakla-
şık 20 milyon adet civarındaki kapasitesi 
ile bugün Avrupa’da satılan neredeyse 
her iki televizyondan biri Türkiye’de üre-
tilmektedir. Kendi markalarının yanı sıra 
belli başlı dünya markalarına da üretim 
yapan sektör, artık tüm dünyada gerek 
pazar payı gerek teknoloji bakımından 
önemli bir konuma ulaşmıştır. Bu kapsam-
da 2004 yılında Avustralya’ya da yaklaşık 
45.000 adet televizyon ihracatı yapılmış 
olduğunu belirtebilirim. 

Türkiye zengin tarımsal altyapısı ve geliş-
miş “gıda işleme sanayi” ile işlenmiş gıda 
ürünleri ihracatında dünyada ilk 10 ülke 
arasındadır. Türkiye fındık, incir ve kayısı 
gibi ürünlerde gerek üretim, gerek ihracat 
bakımından dünya lideri konumundadır. 
Bir başka önemli ürün grubu zeytin ve 
zeytinyağıdır. Türkiye zeytinyağı ihraca-
tında dünyada 3. büyük ihracatçı olurken, 
sofralık zeytin üretiminde 4. sırada yer 
almaktadır.

Değerli işadamları, sayın misafirler… 

Müteahhitlik sektörü, ülkemizin büyük 
deneyimi ile 60’dan fazla ülkede 60 mil-
yar ABD dolarına tekabül eden 2.500’den 
fazla projeyi basarıyla gerçekleştirdiği 
bir sektördür. Bugün Türk müteahhitleri, 
dünyanın her bölgesinde maliyet, süre ve 
teknoloji bakımından çokuluslu şirketler-
le rekabet edecek bir birikime ulaşmışlar-
dır. Bu konuda da Avustralya ile işbirliği 
imkanının olabileceğini düşünüyorum. 
Türk müteahhitlik sektöründeki başarıya 
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paralel olarak, ülkemiz inşaat malzemeleri 
sektörü de büyük ilerleme kaydetmiştir. 

Sadece fikir vermesi bakımından, Türki-
ye’nin seramik üretiminde Avrupa’da 
3, dünyada 5. sırada olduğunu, mermer 
rezervleri açısından toplam dünya rezerv-
lerinin % 40’ına sahip olduğunu söyleyebi-
lirim. Türkiye, cam ve cam ürünleri alanın-
da da dünyanın önde gelen üreticilerinden 
biri olurken, Avrupa’ya olan ihracatta 5. 
sıradadır.

Türkiye’nin uluslararası piyasada söz sa-
hibi olduğu bir başka sektör mücevherat 
sektörüdür. Türkiye üretim açısından 
dünyada 6. sırada yer alırken, bu ürünle-
rin ABD’ye ihracatında İtalya’dan sonra 
2. sırada bulunmaktadır. Bu sektörle ilgili 
olarak, 2004 yılında Avustralya’dan 38 
milyon ABD doları değerinde altın ithalatı 
yapılırken, 9 milyon ABD doları değerinde 
mücevherat ihracatı yapılmıştır. Kimya 
sektörü son yıllarda gelişme gösteren bir 
başka sektörümüzdür. Özellikle temizlik 
ürünlerinde Türkiye iyi bir konumda olup, 
ihracat bakımından Avrupa’da 5., dünyada 
6. sıradadır.

Değerli işadamları…

Ticaret, ancak her iki tarafı da mem-
nun eden, dengeli bir yapıda olması 
halinde daha da gelişebilir. Türkiye’nin 
Avustralya’ya potansiyel ihracat imkanla-
rının yanı sıra, Avustralya’dan yapılabile-
cek ithalat ve ortak yatırımlar konusunda-
ki potansiyeli de değerlendirmekteyiz. İki 
ülkenin kendi iç pazarlarına ilave olarak, 

Avustralya’nın Türkiye üzerinden ticari 
ilişkilerinin nispeten az olduğu bir kısım 
Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Kaf-
kasya ve Orta Asya bölgesi pazarlarına açı-
lım yapması mümkün olabilir. Türkiye’nin 
de Avustralya üzerinden tüm Asya Pasifik 
Bölgesi pazarlarına daha güçlü bir şekilde 
ulaşma imkanı olabilir. 

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilme-
si amacıyla Avustralya Hükümeti ile yap-
makta olduğumuz resmi temaslara ilave 
olarak, bu alandaki işbirliğinin daha etkin 
bir şekilde yürümesini sağlayacak bir 
“Türk-Avustralya İş Konseyi”nin oluşumu-
na sizlerin de desteğini bekliyorum. Ancak 
siz değerli işadamlarımızın ilgi göstermesi 
sonucunda kurulabilecek İş Konseyi saye-
sinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 
daha da ileriye götürülebileceğini düşünü-
yorum. 

Sonuç olarak, Avustralya’ya yapmış ol-
duğumuz bu ziyaretin ve bugün burada 
yapılmakta olan iş forumunun gerek 
ülkelerimiz gerek siz değerli işadamları-
mız için verimli ve karlı sonuçlara vesile 
olmasını diliyor, hepinize teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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Sayın Belediye Başkanı… Avustralya Türk 
Toplumunun değerli üyeleri… sevgili va-
tandaşlarım ve soydaşlarım… Öncelikle, 
birkaç yıl önce birlikte olduğum sizlerle 
bugün, Başbakan olarak yeniden kucaklaş-
maktan duyduğum mutluluğu ifade etmek 
isterim. Sizlere güzel yurdumuzun güzel in-
sanlarından selam getirdim, sevgi getirdim. 

Sizleri, her geçen gün Avustralya toplumu 
ile daha fazla kaynaşmış, daha iyi örgüt-
lenmiş ve kendi temsilcilerini seçmiş, daha 
müreffeh ve içinde yaşadığınız topluma 
daha fazla katkıda bulunan bireyler olarak 
görmek bizleri mutlu etmektedir. Bundan 
37 yıl önce, elinde bir bavulla bu ülkeye 
gelip geleceğini arayan vatandaşlarımızın, 

Broadmeadows Belediye 
Salonunda Türk Vatandaşlarıyla 

Toplantı

Avustralya | 7 Aralık 2005



91

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

bugün artık eşit Avustralya vatandaşları 
olarak toplumda iyi bir yer edinmiş, kimi 
sanatçı, kimi bilim adamı, kimi işyeri sa-
hibi, kimi siyaset adamı olarak bu ülkenin 
geleceğini belirler hale gelmiş olması, bu 
mutluluğumuzu daha da artırmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde sizlerden birine, 
1987’de ülkemizden gelerek, burada 
Melbourne’da iş yerini kuran bir işada-
mımıza, Nu-Door’un sahibi Mehmet Ali 
Karamemiş’e, Avustralya Etnik İletişim 
Kuruluşu ETKOM tarafından layık görülen, 
“Orta ve Büyük İşletmeler Arası Ödülü” biz-
lere gurur verdiği gibi, toplumumuza da iyi 
bir örnek oluşturmuştur. 

Değerli vatandaşlarım…

Ortak tarihe sahip olduğumuz, iyi ilişkiler 
içinde bulunduğumuz Avustralya’nın zen-
gin ve gelişmiş, çok kültürlü ve hoşgörülü 
ortamından yararlanınız. Milli değerleri-
mize, milli benliğimize sahip çıkarak, bu 
toplum içinde layık olduğunuz yeri alınız. 
Bunun için de çocuklarınızı mümkün oldu-
ğunca en yüksek seviyede okumaya teşvik 
ediniz, onlara imkan sağlayınız. Avustralya 
yetkilileri kendi dilinizi, Türkçemizi öğ-
renmek için de güzel imkanlar sunmuştur. 
Bizler de ayrıca yardımcı olmaya çalışaca-
ğız. Sizler de sağlanan tüm bu imkanlardan 
mutlaka sonuna kadar yararlanınız. 

Türk Toplumunun değerli üyeleri… 

Hükümetimiz yurtdışında bulunan vatan-
daşlarımızın Türkiye’den kaynaklanabile-
cek sıkıntılarını asgariye indirgemek için 

elinden gelen çabayı göstermektedir. Son 
defa, bu yılın Temmuz ayında sizler için 
sorun olan askerlik süresini daha da kı-
salttık ve bedelli askerlik süresini 21 güne 
indirdik. Ayrıca, bu ülkede çalıştıktan sonra 
emekli olan ve yurdumuza dönmek isteyen 
vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz ve 
bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. 

Ancak, takdir edeceğiniz üzere, birden fazla 
ülkeyi ilgilendiren uluslararası nitelikli so-
runların çözümü, her iki ülkenin de ortak 
iradeye sahip olmaları ve asgari müşterekte 
birleşmeleriyle mümkündür. Yani çalışma 
sürelerinin birleştirilmesi, kesin dönüş 
yapılmaksızın emekli maaşı bağlanması ve 
gerekiyorsa buradaki emekli aylıklarınızın 
ülkemize aktarılabilmesi için Avustralya 
tarafının da bu olaya olumlu bakması gere-
kir. Bu konuları görüşüyoruz ve mutabakat 
sağlayıncaya kadar da görüşeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümetimiz, iktidara geldiğinden bu yana 
ekonomik, sosyal ve siyasal alanda başla-
tılan reformları sürdürmüş ve bu süreci 
hızlandırmıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen 
bu atılımlar sayesindedir ki, 3 Ekim’den bu 
yana Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir 
dönem başlamıştır. Avrupa Birliği’ne aday-
lık sürecinden çıkılarak tam üyelik için gö-
rüşmelere başlanmıştır. İçeride milletimi-
zin mutluluk ve refahı için gerçekleştirilen 
reformlar sonucu demokrasimiz güçlen-
dirilmiş, ekonomimiz istikrara kavuşmuş, 
kalkınma hızımız artmış ve dışarıda da o 
nispette uluslararası itibarımız yükselmiş, 
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Türkiye’miz artık örnek gösterilir, model 
bir ülke haline gelmiştir. 

Bugün Balkanlar ’da ,  Kaf kaslar ’da , 
Ortadoğu’da ve Orta Asya Cumhuriyetleri 
ile ilişkilerinde ülkemizin dostluğuna ihti-
yaç duyulur hale gelinmiştir. Farklılıkları-
mızın zenginliğimiz ve gücümüzün kayna-
ğı olduğunun bilincindeyiz. Yurdumuzdan 
binlerce kilometre uzakta dahi sizlerin bu 
zenginliğimizi yansıtıyor olduğunu gör-
mek şüphesiz ayrı bir mutluluk vesilesidir. 
Geldiğiniz yeri unutmadan, varmak iste-
diğiniz hedefe emin ve kararlı adımlarla 
yürümeliyiz. 

Gençlerimizin eğitim seviyelerini yükselt-
mek, insanımızın Avustralya toplumu için-
de bulunduğu konumu daha da yüceltmek, 
birlik ve beraberliğimizi unutmadan ba-
şarabileceklerimizin iyi bir muhasebesini 
yapmak durumundayız. Bizlerin elimizden 
geldiğince sizlerin yanında olduğunu unut-
mayınız. Uzun mesafeye rağmen gönlü-
müzde ayrı bir yeriniz bulunduğunu tekrar 
hatırlatıyor, en içten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Türk ve Avustralya iş dünyasının değerli 
üyeleri… Öncelikle Avustralya’da bu top-
lantı vesilesiyle aranızda bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isti-
yorum. 

Türkiye ile Avustralya arasındaki mevcut 
iş potansiyelini ortaya koymak bakımın-
dan, sizlere Türk ekonomisinin içinde 
bulunduğu durum ve Hükümetimizin ik-

tidarda bulunduğu üç yıl zarfında gerçek-
leştirdiği yapısal değişimle ilgili bazı özet 
bilgiler vermek istiyorum.

Türkiye ekonomisi Hükümetimiz idare-
sinde üç yılını doldurmuştur. Genel olarak 
bakıldığında, ekonomimizin bu üç yıllık 
süre zarfında güçlü bir performans sergile-
diği, kronikleşen sorunların çözüm yoluna 
konulduğu ve ekonomide tarihi başarılar 

Türk ve Avustralyalı İşadamları 
Ortak Toplantısı

Avustralya | 9 Aralık 2005
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elde edildiği görülmektedir. Enflasyonda, 
faizlerde, büyümede, bütçe hedeflerinin 
gerçekleşmesinde, borç yönetiminde, dış 
ticaret hacminde, özelleştirme gelirlerin-
de, uluslararası doğrudan yatırımlarda, 
turizm gelirlerinde ve benzeri birçok 
göstergede kimi zaman on yılların, kimi 
zaman da cumhuriyet tarihimizin rekor-
ları kırılmıştır. 2004 yılı için % 5 olarak 
hedeflenen yıllık büyüme hızı % 9.9 olarak 
gerçekleşmiş; Türkiye, 2004 yılında da 
geçen yıl olduğu gibi dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yerini almıştır. 
Türk ekonomisi, bu alanda OECD ülkeleri 
arasında ilk sırayı korumuştur. 

Ayrıca, büyümenin, mali genişleme ve gev-
şek para politikası izlemekten ziyade, bü-
yük ölçüde özel sektörün katkısıyla sağlan-
dığını belirtmek gerekir. Uzmanlara göre, 
Türkiye’nin Gayrı Safi Milli Hasılası, yüzde 
6’lık bir büyümeyi sürdürmesi halinde, 
12-13 yıl içerisinde iki katına çıkabilecek-
tir. Faiz oranları, birçok Avrupa ülkesine 
kıyasla hala yüksek olmasına karşın, bek-
lenmedik ölçüde düşmüştür. Geçtiğimiz 
yıllarda iki ve üç haneli rakamlarla telaffuz 
edilen, gerek iş, gerek yatırım çevreleri 
için caydırıcı bir görünüm yaratan enflas-
yon, 2004 yılı sonunda tek haneli (% 9.3) 
rakamlara inmiştir. Bu oran, hedeflenenin 
ötesinde olmasının yanı sıra, son otuz yılın 
en düşük seviyesidir. 2006 yılı sonu itiba-
riyle, bu rakamın % 5 seviyesine inmesini 
öngörmekteyiz. 

Ekonomide yaşanan bu olumlu gelişmeler-
de, izlenen maliye politikası önemli paya 
sahiptir. Türkiye son iki yıldır yıllık büt-

çede öngörülen kıstaslara titizlikle riayet 
etmektedir. Bu yıl yüzde 4.5 ila yüzde 5 
arasında bir bütçe açığının gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Gelecek yılın bütçe açığı-
nın ise yaklaşık % 2 olması hedeflenmekte-
dir. Esasen, IMF ile diyalog halinde hazır-
lanan sıkı maliye politikası izlenmektedir. 
Mali disiplin, son iki yıldır ekonomide 
başarılı sonuçların elde edilmesinde uygu-
lanan başlıca araç olmuştur.

Hükümetimiz, yapısal reform çalışmaları-
na büyük önem vermektedir. Bu bağlam-
da, özelleştirme sürecini hızlandırmakta, 
mali piyasalardan başlamak üzere, tarım, 
sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikas-
yon sektörlerinde önemli reformları başa-
rıyla gerçekleştirmektedir. Dış ticaretimiz 
de hızlı ve düzenli olarak gelişmeye devam 
etmektedir. 2004 yılında Türk lirasının 
değer kazanmasına rağmen ihracatımız, 
bir önceki yıla oranla % 30’dan fazla artış 
göstermiştir. Türkiye’nin toplam dış tica-
ret hacmi 2003 yılında ilk kez 100 milyar 
doları aşarak 117 milyar dolar olarak ger-
çekleşmişken 2004 yılında daha büyük bir 
atılım yaparak 160 milyar doları aşmıştır. 
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün açıkladığı 
son resmi verilere bakıldığında, bu eğili-
min devam ettiği görülmektedir. 

2005 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’nin 
ihracatı 53 milyar dolara, ithalatı ise 85 
milyar dolara yükselmiş; söz konusu 
dönemdeki dış ticaret hacmi 138 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artışla 
Türkiye, dış ticaret hacmi ile dünyanın en 
fazla ticaret yapan 18. büyük ekonomisi 
haline gelmiştir. Gayri Safi Milli Hasıla ise 
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301 milyar dolara yükselmiştir. Hükümet 
olarak, Türkiye’deki yatırım ortamının 
iyileştirilmesi konusuna özel önem atfet-
mekte ve yatırımın önündeki engelleri 
kaldırmak konusunda tam bir kararlılık 
göstermekteyiz. 

Bu bağlamda, yatırım ortamını geliştir-
meye ve ülkemizde doğrudan yabancı 
yatırımları artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan 
yeni bir “Yabancı Yatırım Yasası” TBMM 
tarafından 5 Haziran 2003 tarihinde 
kabul edilmiştir. Anılan yasa yabancı ya-
tırımcılara eşit haklar sağlamakta ve bir 
yabancı yatırımcının sahip olması gereken 
en az sermaye miktarını, alması gereken 
özel izinleri ve yabancı gerçek ve hükmi 
şahısların Türkiye’de gayrimenkul edin-
melerinin önündeki engelleri ortadan kal-
dırmaktadır. Örneğin, Türkiye’de bir firma 
açılmasına ilişkin işlemler artık bir günde 
tamamlanabilmektedir. 

Bu önlemler sayesinde Türkiye’ye giren 
yabancı sermaye miktarında önemli artış 
kaydedilmiştir. Örneğin, 1993 ila 2002 
yılları arasında Türkiye’ye giren yabancı 
sermaye miktarı yıllık ortalama 1 milyar 
dolar idi. Türkiye’nin dış ticaretiyle veya 
GSMH’siyle kıyaslandığında bu oldukça 
düşük bir miktara karşılık gelmekteydi. 
2003’te bu rakam 1.7 milyar dolara çıkmış; 
2004’te de 2.6 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. 2005 yılının ilk sekiz aylık döne-
minde ise 2.9 milyar dolara yükselmiştir. 
2005–2007 yılları arasında ülkemize 
gelecek yabancı sermayenin ise 15 milyar 
dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz.

İstikrarın, yabancı yatırımcıların aradığı 
önde gelen koşul olduğunu biliyoruz ve 
Türkiye’nin bu konuda başarıyı yakalamış 
olmasının yabancı yatırımcıların ilgisini 
Türkiye’ye yönelttiğini, bu rakamlardan 
memnuniyetle görüyoruz. Türkiye esasen, 
dinamik ekonomisi, büyük iç pazarı, reka-
bete açık endüstrisi, kalifiye iş gücü ve coğ-
rafi konumu ile yabancı yatırımcılara eşsiz 
olanaklar sunmaktadır. Türkiye’den en 
fazla 3.5 saatlik bir uçuşla 50 ülkenin baş-
kentine ulaşmak mümkündür. Türkiye’nin 
coğrafi konumu uluslararası yatırımcılara 
kolaylık ve etkinlik sağlamakta, faaliyetle-
rine hız kazandırmaktadır.

Avrupa Birliği ile 3 Ekim tarihinde başla-
yan katılım müzakerelerinin, Türkiye’ye 
yönelik doğrudan yabancı yatırımların 
artması açısından önemli bir rol oynaya-
cağına inanıyoruz. Türkiye’deki uluslara-
rası sermayenin dağılımına baktığımızda, 
Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir yere 
sahip olduğunu görüyoruz. 3 Ekim sonra-
sında Türkiye artık çok daha öngörülebilir 
bir ülke durumundadır. Uluslararası yatı-
rımcılar artık Türkiye’yi ayrı bir kategori-
de, ayrı bir ligde değerlendirmektedir. 

Türkiye’nin uzun vadede yönünü nereye 
çevireceği artık bellidir. Türkiye’nin beş yıl 
sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra nasıl bir 
ülke olacağı artık daha rahat kestirilebilir 
bir hale gelmiştir. Biz bu avantajlı yatırım 
ortamı içinde Avustralyalı yatırımcıları 
da ülkemizde görmeyi arzu ediyoruz. Tür-
kiye’deki özelleştirme çalışmaları son 
dönemde ivme kazanmıştır. Özelleştirme 
sürecinde olan devlet kuruluşları arasında 
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Türk Telekom, Tekel İşletmeleri, Türkiye 
Elektrik Kurumu, Türk Hava Yolları’, de-
mir-çelik fabrikaları yer almaktadır. Son 
olarak, Türk Telekom’un yüzde 55 oranın-
daki kamu hissesinin, 6.55 milyar dolara 
satış işlemleri tamamlanmıştır. 

Öte yandan, Türkiye, Hazar havzası, Orta 
Doğu ve dünya pazarları arasındaki do-
ğal kaynaklar bakımından zengin ülkeler 
arasında tabii bir köprü teşkil etmektedir. 
Hazar kıyılarında dünyanın en zengin 
petrol ve doğal gaz rezervlerinden birinin 
keşfedilmesi, Türkiye’nin stratejik öne-
mini daha da artırmıştır. Bölgeye en fazla 
yatırım yapan ülkelerden biri ve bölge 
ülkeleriyle yakın tarihi, kültürel ve ekono-
mik bağlara sahip bir ülke olarak Türkiye, 
konuya sadece ticari açıdan yaklaşma-
makta; bu projelerin, bölge ülkelerinin 
sosyal ve ekonomik yönden gelişmelerini 
destekleyici mahiyette olduklarını değer-
lendirmektedir.

Doğu-Batı Enerji Koridoru, esas olarak 
Kafkas ve Orta Asya enerji kaynaklarının 
güvenli şekilde ve alternatif yollardan batı 
pazarlarına ulaştırılmasını hedeflemekte-
dir. Doğu-Batı Enerji Koridoru; Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, 
Güney Kafkasya doğalgaz Boru Hattı (Ba-
kü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı) ve 
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz 
Boru Hattı projelerini kapsamaktadır.

Öte yandan ,  Bulgaristan üzerinden 
Türkiye’den Avusturya’ya uzanacak olan 
Nabucco Boru Hattı projesinin gerçekleş-
tirilme çalışmaları devam etmektedir. Bu 

projelerin hayata geçirilmesi, Türkiye’nin, 
gelecek yıllarda, AB’nin dördüncü doğal 
gaz ana damarı haline gelmesine katkıda 
bulunacaktır. Türkiye, Kuzey-Güney ekse-
nine de büyük önem atfetmekte ve bu yön-
de de transit ülke olarak rol oynamayı he-
deflemektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı, Türkiye-Irak Petrol Boru Hattı 
ve halen çalışmaları süren Samsun-Ceyhan 
boru hattı da göz önüne alındığında, dün-
ya petrolünün yüzde 6-7’sinin Türkiye’den 
geçmesi beklenmektedir. Başka bir deyişle, 
dünya pazarlarına ulaşan her 16 varil pet-
rolden 1’i Türkiye üzerinden geçecektir.

İş dünyasının değerli mensupları…

Türkiye’nin hızlı ve istikrarlı olarak geliş-
mekte olan ekonomik yapısı ve artan dış 
ticaretinin penceresinden Türkiye-Avust-
ralya ekonomik ve ticari ilişkilerine bak-
tığımızda, potansiyelin büyük olduğunu 
görüyoruz. Maalesef, coğrafi uzaklık, bilgi 
eksikliği, iki ülke iş çevrelerinin öncelikli 
faaliyet bölgelerinin farklı olması, Türkiye 
ile Avustralya arasındaki yasal ve hukuki 
altyapının yetersizliği ve benzeri sebep-
lerle bu potansiyelden bugüne kadar ye-
terince istifade edilememiştir. Avustralya, 
Türkiye’nin hem ithalatı hem de ihracatı 
içinde ancak 46. sırada yer almaktadır. 
Türkiye ise Avustralya’nın ihracatında 36, 
ithalatında 37 ve toplam ticaretinde 40. 
sıradaki ticaret ortağıdır. Türkiye’nin 2004 
yılındaki 160 milyar ABD dolarlık dış tica-
ret hacminde Avustralya’nın payı sadece 
510 milyon ABD dolarıdır. Bu rakamlar iki 
ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmak-
tan çok uzaktır. 
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Biz, Hükümet olarak Avustralya ile eko-
nomik ve ticari ilişkilerimizin geliştiril-
mesine önem veriyoruz. Avustralya’ya 
gerçekleştirdiğimiz bu resmi ziyaretin önde 
gelen hedeflerinden biri de aslında budur. 
Esasen, geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz 
“2004-2006 Stratejik Planı” çerçevesinde 
ve Avustralya’yı da içine alan “Asya Pasifik 
Bölgesi Ülkeleri ile Ticaretin Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında, Avustralya ile olan ti-
cari ilişkilerimiz, Avustralya Hükümetinin 
de katkılarıyla son bir- iki yılda ivme kazan-
mıştır. Daha birkaç ay önce iki ülke arasın-
daki ticari ilişkilerin alt yapısını oluştura-
cak anlaşmalardan biri olan “Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” 
imzalanmıştır.

Diğer taraftan, henüz birkaç hafta önce, 15 
Kasım 2005 tarihinde Ankara’da yapılan V. 
Dönem Karma Ekonomik Komite Toplantı-
sında, Türkiye ile Avustralya özellikle tica-
rete konu malların çeşitlendirilmesi, Türk 
serbest bölgelerinde işbirliğine gidilmesi, 
enerji, eğitim, turizm, sağlık, ulaştırma, 
bayındırlık, çevre ve ormancılık, küçük ve 
orta boy işletmeler basta olmak üzere sana-
yi ve tarım alanlarında işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi konularında görüş birliğine 
varmışlardır. Biz Hükümet olarak Türkiye 
ile Avustralya arasında tekstilden otomoti-
ve, tarımdan kimyaya kadar pek çok sektör-
de ticaret ve işbirliği olanaklarının büyük 
olduğuna inanıyoruz. Ancak, bu potansiyeli 
hayata geçirecek olanlar doğal olarak iş 
dünyasının siz değerli mensuplarıdır. 

İki ülke resmi makamları arasındaki yapı-
lan temaslar ve karşılıklı iyi niyet ifadeleri 

ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek 
için kafi gelmemektedir. Bugün burada 
birbirinizle yapacağınız temaslar, mevcut 
potansiyelin hayata geçirilmesi bakımın-
dan somut bir adım olacaktır. Umarım ki 
bu yöndeki adımlar bugünkü toplantıyla 
sınırlı kalmayacak, devamı da gelecektir. 
Biz Hükümet olarak bu süreçte sizlere ge-
reken desteği vermeye hazırız. 

Bu bağlamda, Türkiye ile Avustralya ara-
sındaki ticaret alanındaki işbirliğinin daha 
etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak 
bir “Türk-Avustralya İş Konseyi”nin olu-
şumunda yarar gördüğümü bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Ancak sizlerin ilgi 
göstermesi sonucunda kurulabilecek İş 
Konseyi sayesinde, iki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerin daha da ileriye götürüle-
bileceğini düşünüyorum ve sizleri oluştu-
rulması öngörülen İş Konseyine katılmaya 
davet ediyorum. Avustralya’ya yapmış 
olduğumuz bu ziyaretin ve bugün burada 
yapılmakta olan iş toplantısının verimli, 
kalıcı sonuçlara vesile olmasını diliyor, he-
pinize teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Avustralya Türk Toplumunun saygıdeğer 
temsilcileri… sevgili vatandaşlarım… sevgi-
li kardeşlerim… Geçtiğimiz Çarşamba günü 
başladığım Avustralya ziyaretimin sonunda 
sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk 
duymaktayım. 

Özellikle temaslarımız sırasında görüştü-
ğümüz Avustralyalı yetkililerden, buradaki 
Türk toplumu hakkında duyduğumuz öv-

güler mutluluğumuzu kat be kat arttırmış-
tır. Öte yandan, Büyükelçim Sidney’deki 
Türk toplumu içinde ödül almış, başarılı 
işadamlarımız, öğretim üyelerimiz, futbol 
takımlarımız, sporcularımız ve daha ni-
celerinin olduğundan söz etti. Bundan da 
ayrıca memnun oldum. Avustralyalı yetki-
lilerin, sizleri Avustralya’ya uyum sağlamış, 
çalışkan ve gelişen bir toplum olduğunu ni-
telendirmelerinden kıvanç duydum. Büyü-

Sydney’de Yaşayan 
Vatandaşlarımızla Toplantı

Avustralya | 10 Aralık 2005
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kelçimin verdiği bilgilerden gururlandım. 
Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ 
olun, var olun. 

Ziyaretim sırasında, yaptığım temaslarda, 
her ikisi de G20 üyesi olan, yani dünyanın 
20 büyük ekonomisi arasında yer alan 
Türkiye ve Avustralya’nın, benzer politi-
kalar izleyerek dünya barışına ve refahına 
katkıda bulunmaya çalıştıklarını, bir kere 
daha tespit ettim. Biraz önce belirttiğim 
gibi, sizlerin iki ülke ilişkilerine yaptığınız 
değerli katkıları memnuniyetle izliyorum. 
İlişkilerin daha da geliştirilmesi için atıla-
bilecek pek çok adım olduğunu biliyoruz. 
Bu alanda sizlerin de değerli katkılarınıza 
ihtiyacımız var.

Öncelikle yapılması gereken, içinde yaşa-
dığınız topluma entegre olarak, mutluluk 
ve refah içinde yaşamaktır. Her türlü hak 
ve olanaktan yararlanmalısınız. Bizim siz-
den istediğimiz budur. İçinde yaşadığınız 
topluma entegre olmanın yanında, birlik 
ve beraberliğin getireceği fırsatları da iyi 
değerlendirmeniz şart. Yani beraberliğinize 
önem vermeniz gerek. Bunun için burada 
sizleri birleştiren gazeteleriniz var. Televiz-
yonunuz var. Türkiye’yi televizyonlardan 
her gün izliyorsunuz. Bizim yaşadığımız 
gelişmeleri, sevinçlerimizi, sıkıntılarımızı 
paylaştığınızı bilmek, bizlere güç veriyor.

Biliyorsunuz Türkiye, son yıllarda çok 
önemli gelişmeler ve reformlar yaşamak-
tadır. Ülkemiz, bölgesinde ve genel olarak 
Avrasya coğrafyasında bir istikrar unsuru 
olmuş, son yıllarda hayata geçirdiğimiz 
enerji projeleri sayesinde anılan coğrafya-

nın enerji iletim merkezi haline gelmiştir. 
Hükümetimizin izlediği öngörülü ekonomi 
politikaları ve icraatları sayesinde Türkiye, 
on yıllardır ilk defa önemli oranda yabancı 
yatırımcı çekmeye başlamıştır, ekonomi-
miz yıllardır sağlanan yüksek büyüme 
oranları sayesinde önemli bir dönüşüm ge-
çirmiş, ihracatımız ise şimdiye kadar şahit 
olmadığımız düzeylere yükselmiştir. 

Ülkemizde sağlanan güven ortamı olmasay-
dı, yukarıda saydığımız gelişmelerin hiçbi-
rini gerçekleştirmek mümkün olmazdı. Bu 
sayededir ki, Türkiye ülkesi ve milletiyle 
hak ettiği yere emin adımlarla gelmektedir. 
Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde çok 
önemli bir mesafe kat etmiştir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne müstakbel tam üyeliği, 
Medeniyetler İttifakı’na en önemli katkı-
lardan biri olacaktır. İçinde yaşadığımız 
dönemde, iyi eğitilmiş insan en değerli un-
surdur. Biz Türkiye’de eğitime eskisinden 
daha çok önem veriyoruz. İki yıldır bütçe-
mizde eğitime ayrılan pay savunma için 
ayrılan paydan daha fazladır. Eğitime % 10 
ayırırken, savunmaya % 7 ayırıyoruz. Eğiti-
me sizlerin de daha fazla önem vermenizi 
bekliyorum. 

Refahla beraber ömürler uzadıkça, artık 
bir kere eğitim almak yeterli değil. Ömür 
boyu kendimizi yenilememiz lazım. Genç-
lerimizi, yerlerimizi alacak kuşakları daha 
iyi eğitmeliyiz ki ileri gidebilelim. İyi eğitim 
derken, elbette yaşadığınız ülkenin en ileri 
seviyede eğitiminden söz ediyorum. Ancak, 
bu yeterli değil. Çocuklarımıza Türkçeyi de 
unutturmamak, Türkiye ile gönül bağlarını 
kurmak da çok önemli. Çocuklarımıza gü-
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zel Türkçemizi öğretmeyi ihmal etmeyin ki, 
bizlerle bağları sağlamlaşsın. Bütün bunları 
yapmanız, Türkiye-Avustralya ilişkilerine 
de katkı anlamına gelecektir. 

Biliyorsunuz, iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi geçen yıl 460 milyon ABD doları 
oldu. Bu yıl ticaretin daha da artmasını bek-
liyoruz. Dış ticaretten sorumlu Devlet Ba-
kanımız Kürşat Tüzmen’in Haziran ayında 
Avustralya’yı ziyareti sırasında yaptığı te-
maslarda, ticaret hacminin çok kısa bir süre 
içerisinde bir milyar dolara çıkartılabilece-
ği tespit edildi. Ancak, bu rakama ulaşmak 
için sizlerin yardımına ve değerli çalışma-
larına ihtiyacımız var. Büyükelçimiz, bu-
rada birçok gıda maddesinin Türkiye’den 
geldiğini ve Türk bakkallarında satıldığını 
söyledi. Bunun yanında yemek kültürümü-
zü Avustralyalılara tanıttığınızı, çok sayıda, 
Türk lokantası olduğunu öğrendim. Sizle-
rin bu güzel alışkanlıklarınızı ve tanıtım ça-
balarınızı sürdürmeniz, Türkiye’den daha 
fazla ihracat anlamına gelecektir. Bu değerli 
katkılarınız için de teşekkür ediyoruz.

Bazı sorunlarınız, istekleriniz olduğunu 
biliyoruz. Bunlar üzerinde de çalışıyoruz. 
Bedelli askerlik süresini bu nedenle 30 gün-
den 21 güne indirdik. Bu ziyaretimizden 
mutlu anılar ve düşüncelerle Türkiye’ye 
dönüyoruz. Sizleri bir kez daha hasretle, 
muhabbetle kucaklıyor, saygılarımı sunu-
yorum.
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Değerli misafirler… Sözlerime başlarken 
sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Hükümetimizin Türkiye’yi yönetme so-
rumluluğunu aldığı geçen üç yıl içinde 
eğitim bizim için en önemli, en ağırlıklı 
hizmet alanlarından biri, hatta birincisi ol-
muştur. Eğitim sistemimizin bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek çağ-
daş bir yapıya kavuşturulmasının gereğini 
her vesileyle ifade ettik. Bu gereği sadece 
dile getirmekle kalmadık, bu hedefe ulaş-
mak için somut adımlar da attık.

Bugün öğrenci odaklı yeni ve modern bir 
eğitim sisteminin temeli atılmış, yeni bir 
müfredatın kabul edilmesiyle eğitimimi-
ze yeni bir vizyon kazandırılmıştır. 15 
milyondan fazla öğrencisi bulunan bir 
ülke için bundan daha hayati ne olabi-
lir? Hükümetimizin çok önem verdiği 
bir diğer konu, hepinizin de bildiği gibi 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan tam 
üyelik sürecidir. 

Son üç yıl içinde bu hususta da yoğun 
bir çaba sergilenmiş, neredeyse yarım 

yüzyıldır devam etmekte olan bu süreçte 
en önemli ilerlemeler bu dönemde sağ-
lanmıştır. Nihayet 3 Ekim 2005 tarihinde 
Türkiye’nin Avrupa Birliği yürüyüşünde 
en önemli eşik geçilmiş, tam üyelik müza-
kerelerine başlanması karara bağlanmıştır.

Burada tam üyelik müzakereleri ifadesi-
nin altını çizmek istiyorum. Biliyorum ki 
pek çok vatandaşımızın zihninden “Bizi 
Avrupa Birliği’ne alırlar mı?” sorusu ge-
çiyor. Biz ise diyoruz ki müzakerelerin 
başlamasıyla Türkiye zaten artık Avrupa 
Birliği’ne girmiştir. Saatimiz geri saymaya 
başlamıştır ve eninde sonunda bu iş ger-
çekleşecektir. Bizim asıl meselemiz Avru-
pa Birliği’nin de temelini oluşturan fikri 
hür, vicdanı hür bir toplum inşası hedefine 
ulaşabilmek için müzakere sürecinin ge-
rektirdiği reformları ve yapısal dönüşüm-
leri bir an önce tamamlamaktır.

Değerli misafirler…

Bugün Türkiye’nin son üç yılda yaşadığı 
büyük değişimde birinci dereceden roller 
almış bakan arkadaşlarım da burada bi-

Avrupa ve Hareketlilik Bilinci 
Toplantısı

Ankara | 28 Aralık 2005
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zimle beraber... Zaten bu toplantı da bu 
iki önemli konunun bir araya getirildiği 
çok önemli bir toplantıdır. Avrupa Birli-
ği ile müzakereler kamuoyu tarafından 
bugüne kadar “öteki ve bizler” kalıbı 
çerçevesinde ele alındı. Konu genellikle 
işin uluslararası politika bakımından 
yansımaları ve devletlerarası ilişkiler 
boyutuyla gündemde yer aldı. Bu sebeple 
kamuoyumuzun henüz Avrupa Birliği 
kavramını kendi içinde tecrübe etme fır-
satı olmamıştı. 

Şimdi artık bu konuyu bütün boyutlarıyla 
konuşmanın vakti geldi. Her şeyden önce 
her ne kadar karşılıklı müzakereler henüz 
tamamlanmamış olsa da şunu rahatlıkla 
söyleyebilirim ki Avrupa artık “öteki” 
değildir. Her vatandaşımız adı henüz tam 
konmamış olsa da artık bir Avrupa vatan-
daşıdır. Müzakereler tamamlandığında 
her bir Türk vatandaşının, Avrupa’nın 
ortak geleceği üzerinde görüş belirtme 
hakkı olacaktır. Ve şunu söyleyeyim ki 
Avrupa’daki en kuvvetli kamuoylarından 
biri de bugün 72, üyelik gerçekleştiğinde 
ise yaklaşık 80 milyon nüfusu olan Türk 
kamuoyunun sesi olacaktır.

Biz inanıyoruz ki bu süreçte her iki ta-
rafın da kazançlı çıkacağı bir geleceğin 
temelleri atılmıştır. Bu yolda ülke olarak 
kaybedeceğimiz hiç bir şey olmadığı gibi 
tam tersine kazanacak çok şeyimiz vardır. 
Çünkü biz kendimize, milletimize ve va-
tandaşlarımıza güveniyoruz. Dünya artık 
küresel bir köy olarak tanımlanıyor; dün-
yanın bir ucunda üretilen bir fikir saniye-
lerle ölçülebilecek bir sürede öbür ucun-

daki insanlarla paylaşılıyor. Dünya böyle 
dinamik bir hal almışken, ülke olarak biz 
bu sürecin dışında kalamayız. Her şeyden 
önemlisi artık bilim ve teknoloji de dahil 
olmak üzere hayatın her alanında büyük 
bir rekabet yaşanıyor. 

2000 yılında Portekiz’in başkenti Lizbon’da 
yapılan Konsey toplantısında 10 yıl içeri-
sinde Avrupa’yı dünyanın en rekabetçi bilgi 
toplumu haline getirmek için gerekli ön-
lemlerin alınmasına karar verilmiştir. Bu-
nun bir uzantısı olarak bir kaç yıldan beri 
“Yenilikçilik Endeksi” adıyla bir çalışma yü-
rütülmektedir. Avrupa bu tür araçlarla ken-
di hızını ölçmek ve rakipleri ile arasındaki 
farkın açılmamasını sağlamak derdindedir. 
Peki, bizim dertleneceğimiz hususlar yok 
mudur? Ne yazık ki vardır. 

Avrupa Birliği’ne üye veya aday ülkeler ile 
ABD, Japonya ve Çin gibi dünya devlerinin 
yer aldığı bu listede ülkemiz en son sırada 
yer almaktadır. Bu büyük ülkenin insanla-
rının bu durumu kabul etmesi mümkün 
değildir. Durum böyle devam ettiği sürece 
bizim millet olarak önümüze koyduğumuz 
“muasır medeniyet” seviyesini yakalama 
hedefimiz gerçeğe dönüşemeyecektir. 
Bunu bilmek, buna göre hareket etmek, 
asla yılgınlığa kapılmadan kaybettiğimiz 
zaman ve imkanları geri kazanmanın he-
sabını yapmak durumundayız. Şunu bili-
yoruz ki işin sırrı bilgiden ve bir an önce 
bilgi toplumu haline gelmekten geçmekte-
dir. Bilgi üretmiyorsanız, bugün insanlık 
için fazla bir anlam ifade etmiyorsunuz 
demektir. 
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Değerli misafirler…

Bugün burada toplanma sebebimiz bildiği-
niz üzere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programlarıdır. Bu programların varlık 
sebeplerinin başında bilgi toplumuna 
ulaşma hedefi gelmektedir. 1995-1999 
döneminde Avrupa’nın ortak eğitim politi-
kasına ayrılan miktar 1.9 milyar avro iken, 
2000-2006 bütçe döneminde bu rakam 
3,6 milyar avroya çıkarılmıştır. Geçtiğimiz 
günlerde uzun tartışmalar sonucunda üze-
rinde uzlaşmaya varılan 2007-2013 bütçe 
döneminde ise bu rakam yaklaşık 14 mil-
yar avro dolayında gerçekleşecektir. 

Eğitime verilen önemi görüyor musunuz? 
Bizim de hükümet olarak hedefimiz, ülke-
nin ekonomik yapısının güçlendirilmesine 
paralel olarak insanımızın en doğru şe-
kilde eğitilmesini, geleceğin bilgisiyle do-
nanmasını sağlamaktır. Kendine güvenini 
kaybetmiş, adeta kendi kendinden korkar 
bir toplum devralmıştık. Üç yıldan kısa bir 
zaman içerisinde milletimizin ortaya koy-
duğu ortak değişim iradesi de göstermiştir 
ki, o günler artık geride kaldı. Bizim gücü-
müz milletimizin büyük dinamizmidir.

Ekonomide teşebbüs hürriyetini esas 
alıyoruz; çünkü biliyoruz ki bir ülkenin 
en büyük gücü müteşebbisidir. Teşebbüs 
hürriyetinin önündeki engelleri birer birer 
kaldırdık ve kaldırmaya devam edeceğiz. 
Kapılarımızı dünyaya açarak Türkiye’ye 
küresel sistemin bir oyuncusu olma fırsa-
tını yakaladık. Türk müteşebbisi rekabete 
açık bu yeni ortamda her geçen gün daha 
da güçlenecek ve ülkenin hem ekonomik, 

hem de sosyal kalkınmasında itici güç ro-
lünü üstlenecektir.

Sayın misafirler…

Unutmamak gerekiyor ki tek teşebbüs 
türü ekonomik teşebbüs değildir; bir de 
fikri ya da entelektüel teşebbüs vardır. 
İşte bilimi, teknolojiyi, sanatı ve sosyal 
değişimi sağlayan da bu fikri teşebbüstür. 
Yani sadece ekonomik teşebbüsün önünü 
açıp ülkeyi zenginleştirmek tek başına bir 
anlam ifade etmemektedir; aynı zamanda 
biraz önce söylediğim gibi bilgiyi üretme-
niz de gerekmektedir. 

Peşinen söyleyelim ki nasıl devlet eliyle 
ekonomik faaliyetler tek merkezden yürü-
tülemiyorsa, fikri faaliyetler için de aynısı 
geçerlidir, geçerli olmalıdır. Her bir vatan-
daşımızın kendi mesleğinde veya yaşadığı 
sosyal çevrede yeni bir fikir, yeni bir proje 
üretmesinden bahsediyorum. Üniversite-
lerden ilkokullara, meslek örgütlerinden 
dernek ve vakıflara kadar artık bilgiyi bi-
reyler olarak bizzat kendimiz üretmek du-
rumundayız. Hepimiz içinde yaşadığı so-
kak, mahalle, köy veya şehirdeki sorunları 
gören, bunları tahlil eden ve etrafındaki-
lerle bir araya gelerek çözümler üretmeye 
çalışan insanlar olmak mecburiyetindeyiz. 

Sevgili misafirler…

Hükümet olarak düşünce özgürlüğünün 
ve üretme özgürlüğünün önündeki her 
türlü engeli kaldırmaya kararlıyız. Az önce 
anlattığım gibi dünya inanılmaz bir devi-
nim, bir dinamizm içinde hareket ederken, 
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benim ülkem korkularına yenik düşerek 
içine kapanamaz, kapanmamalı. Biz daha 
önce de insanlığa çok büyük katkılarda 
bulunduk ve bundan sonra da bunu yapa-
cak zenginliklere fazlasıyla sahibiz. Ancak 
bunu başarabilmemiz için artık kendi içi-
mizde yaşadığımız lüzumsuz tartışmaları, 
boş polemikleri bir kenara bırakmamız 
gerekmektedir. 

Bakın üniversitelerimiz araştırma yapmak 
için yeterli ödenek bulunmadığından 
yakınmaktadırlar. 6. çerçeveyi duyanlar 
vardır aranızda; Avrupa Birliği programla-
rından biri olan bu program kapsamında 
Türkiye’deki bilimsel araştırmalar için 
ayrılan para 200 milyon avro’nun üzerin-
de idi. Bizim araştırmacılarımız bunun ne 
kadarını kullanabildi, sadece % 6’sını… 
Kalan ödenek nereye gitti, Avrupa bütçe-
sine geri döndü. Para her şey değil, önemli 
olan o girişimci ruhun her alanda yay-
gınlaşmasıdır. Biz bunu önemsiyoruz. Bu 
yakalandığında hemen pozitif neticeler de 
arkasından geliyor.

Bakınız, eğitim ve gençlik programları-
mızda çok önemli başarılar elde ettik. 
Abdüllatif Bey’in öncülüğünde, Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ve 
bugün burada bizi misafir eden AB Eğitim 
ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlı-
ğının yönetiminde bu alanda büyük iler-
lemeler sağladık. 2005 Türkiye İlerleme 
Raporunda da açıkça belirtildiği gibi AB 
Eğitim ve Gençlik Programları konusunda 
Türkiye çok başarılı oldu. İki yıldan biraz 
fazla bir süre içerisinde Komisyonla imza-
lanan karşılıklı anlaşmalara dayanılarak 

oluşturulan idari yapılanma çerçevesinde 
ilkokuldan, liseye, oradan üniversite eğiti-
mine ve mesleki eğitime, gençlerden yetiş-
kinlerin eğitimine kadar pek çok konuda 
bini aşkın proje yapıldı. Bugüne kadar 
10.000’den fazla vatandaşımız bu projeler-
den yararlandı. 

Bunların kamu kurumları tarafından 
hazırlanmış projeler olmadığını, tam ak-
sine eğitimcilerimizin ve gençlerimizin 
doğrudan kendi başlarına hazırladıkları, 
yürüttükleri ve tamamladıkları projeler 
olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 
Biz sadece Avrupa Komisyonu’ndan ve 
kendi hazinemizden gelen fonları en iyi 
proje tekliflerine karşılıksız hibe niteliğin-
de dağıtarak bu projelerin gerçekleşmesini 
sağladık. Bize ulaşan bilgilere göre baş-
vuru sayısında, özellikle Mesleki Eğitim 
alanında bütün Avrupa’daki başvuruların 
üçte birine denk gelecek kadar başvuru 
gerçekleşmiş bulunuyor. 

Bizim de görmek istediğimiz şey işte bu 
girişimci ruhtur. Bu yoğun ilgi sayesinde 
geçen yıl tahsis edilen yaklaşık 14 milyon 
avroluk ödeneğin % 90’ı vatandaşlarımıza 
kullandırılmıştır. Bizi en çok sevindiren 
ise eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin 
ve de gençlerimizin bu konuda Türkiye’ye 
öncülük etmeleridir. Programlardan ya-
rarlanmakta olan binlerce eğitimcimiz ve 
gencimiz Türkiye’nin sesini tüm Avrupa 
ülkelerinde duyurmaktadır. Çünkü bu iliş-
kiler sadece devletlerarasındaki ilişkiler 
olmaktan çıkıp, toplumlar ve bireyler ara-
sındaki ilişkilere dönüşmüştür. 



105

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

İşin devletlerarası boyutunu halletmek 
hükümetin ve devletin görevidir ama in-
sanların kalbini devletler değil yine insan-
lar kazanır. Türkiye’nin tam üye olduğu 
ilk Topluluk Programı’nda da bulunan bu 
programlar sayesinde Türk insanı artık 
uzaktaki bir yabancı olmaktan çıkıp, daha 
görünür hale gelmiştir ve gelecektir. Bu 
programlar incelendiğinde görülecektir 
ki insanımıza katacağı pek çok şey bu-
lunmaktadır. Ancak Türkiye açısından en 
önemli faydası eğitim sisteminin kalite-
sinin artırılmasına yapacağı hızlandırıcı 
etki olacaktır. 

21. yüzyılın Türkiye’si, insanlarının ken-
dilerini özgürce ifade edebildikleri, her 
alanda uluslararası rekabete açık, bilgi ve 
teknoloji üreten bir ülke olmak zorunda-
dır. 2007 yılında başlayacak olan Avrupa 
Birliği’nin yeni bütçe döneminde az önce 
de bahsettiğim gibi Eğitim ve Gençlik 
Programlarına yaklaşık 14 milyar avro 
ayrılmış bulunmaktadır. Bu yeni dönem-
de programlara verilen isim “Hayat Boyu 
Öğrenim” olmuştur. Bu aynı zamanda 
Avrupa’nın ve bizim önümüzdeki dönem-
de eğitime bakış açımızı yansıtan bir slo-
gan olacaktır. Artık herkes, her yerde ve 
her yaşta eğitim alabilecektir. Bireysel ge-
lişimin önünde hiç bir sınır kalmayacaktır. 

2013 yılı sonuna kadar ki 10 yıllık dönem-
de yaklaşık 350-400 bin vatandaşımızın 
bu programlardan yararlanmasını, yurt 
dışına meslek ve eğitim ziyaretlerine git-
mesini bekliyoruz. Bu sebeple eğitimcisi, 
öğrencisi, yöneticisi, okulu ve üniversite-
si ile bütün eğitim camiasının harekete 

geçmesini istiyoruz. Düşünmesi, fikir 
üretmesi, Avrupalı meslektaşlarınız ile ile-
tişim kurması ve proje oluşturması sizden, 
bütün bunları gerçekleştirmek için gerekli 
olan para hem de karşılıksız olarak bizden. 

Bu arada yerel yönetimlerimizi ve sivil 
toplum kuruluşlarını da harekete geç-
meye çağırıyorum. Bu programlar bütün 
Türkiye’ye bir şeylerin değiştirilebileceği-
ni ispatladı. Maddi imkânsızlıkları da artık 
mazeret olarak kabul etmiyoruz. Unutma-
yın ki bu programlara ayrılan paranın % 
65’i Avrupa Birliği’nden gelirken, % 35’i 
de Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağ-
lanmaktadır. Onun için proje hazırlayıp, 
projesi kabul edilenler kendilerine verilen 
karşılıksız maddi desteği en yüksek verim-
le kullanmak, meslektaşlarına ve öğrenci-
lerine olabileceğin en fazlasını verebilmek 
için çabalamalıdırlar. 

Vakit çalışma vaktidir, yapılacak çok iş 
var. Bakın bugün Avrupa’da eğitim sistemi 
üniversite sonuna kadar öğrenciye en az 
iki yabancı dil öğretilmesini şart koşmak-
tadır. Bizde ise hala bir yabancı dilin bile 
etkin olarak öğretildiği söylenemez. Hangi 
meslek grubundan olursa olsun, ister ev 
hanımı isterse şirket patronu olsun, bütün 
vatandaşlarımızı en az bir yabancı dil bilip 
tüm dünya ile özellikle kendi mesleklerini 
ilgilendiren konularda iletişim kurabilir 
hale getirmemiz gerekmektedir. 

Bu saatten sonra biz de küresel rekabette 
Avrupa ile aynı trende bulunuyoruz. Öğre-
neceğimiz ve değiştireceğimiz pek çok şey 
olduğu gibi, öğreteceğimiz ve göstereceği-
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miz de pek çok şey var. Kendine güvenen 
insanlardan oluşan, kendine güvenen bir 
ülke olma yolunda hızla ilerliyoruz. 15 
milyon gencimizi de aynı motivasyon ile 
yetiştirmeliyiz. Çünkü onlar 20 yıl sonra-
sının Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, 
Avrupa Komisyonu bürokratları ve de en 
önemlisi gelişen Avrupa’nın vatandaşları 
olacaklardır. Türkiye müzakere süreci içe-
risinde bütün sosyal katmanları ile ayağa 
kalkacak ve ben buradayım diyecektir. 
Çabalarınız için sizleri kutluyor, teşekkür 
ediyorum. 
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Sayın Başbakan… Öncelikle size ve değerli 
heyetinize ülkemize bir kez daha hoşgeldi-
niz demek istiyorum. 15 yıl sonra Japonya 
Başbakanını ülkemizde görmekten mutlu-
luk duyuyoruz. 

Sayın Başbakan…

Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkiler 
köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. 1924 yı-

lında birbirleriyle diplomatik ilişki kurma 
kararı alan ülkelerimiz, geçmişten gelen 
ilişkilerini, devletler ve halklar arasında-
ki karşılıklı saygı, dostluk ve dayanışma 
içerisinde geliştirerek sürdürmüşlerdir. 
Japonya, geleneksel değerlerle çağdaş uy-
gulamaların başarılı bir sentezini oluştur-
ması bakımından Türk halkı tarafından 
her zaman takdir edilmiş bir ülkedir. Hal-

Japonya Başbakanı Onuruna 
Verilen Akşam Yemeği

Ankara | 10 Ocak 2006
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kım bugün de ülkenizin ekonomik ve tek-
nolojik başarılarını yakından takip etmeyi 
sürdürmektedir. 

Sayın Başbakan…

Geçtiğimiz iki yıl, ülkelerimiz arasında-
ki kültürel yakınlaşmanın mutlulukla 
müşahede edildiği bir dönem olmuştur. 
Bu çerçevede, 2003-2004 döneminde 
Japonya’da benim de katıldığım Türkiye 
yılı faaliyetleri gerçekleştirildi. 2005 AYİ-
Çİ dünya sergisinde Türk pavyonu kendi 
kategorisinde altın madalya kazandı. 30 
Eylül 2005 tarihinde Kaman-Kalehöyük 
Arkeoloji Merkezi’nin açılış törenine Altes 
Prens Tomohito ve İmparatorluk Ailesinin 
değerli mensuplarıyla birlikte katıldık. 
Bunlar ülkelerimiz arasındaki kültürel 
yakınlaşmayı gösteren pek çok örnekten 
sadece bir kaçı. İlişkilerimizin ticari ve 
ekonomik alanlarda da arzu edilen seviye-
ye çıkartılması bakımından bu ziyaretinizi 
önemsiyor, yeni girişimlere vesile teşkil 
etmesini temenni ediyorum. Bu konuda 
dirayetli önderliğiniz Türk ve Japon giri-
şimcilere ışık tutacaktır. 

Hükümetimiz, ülkemizde faaliyet göstere-
cek Japon girişimcilere her türlü yardımı 
yapmaya hazırdır. İşbirliğimizin olumlu 
sonuçlarına örnek olarak Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ve şimdi de Boğaz De-
miryolu Tüp Geçiş Projesi gibi büyük pro-
jeleri sayabilirim. Ayrıca Avrupa, Rusya ve 
Orta Asya pazarına yönelerek, geçtiğimiz 
yıl yatırımlarını genişletme kararı alan 
Türkiye’deki Toyota tesislerinin ulaştığı 
yüksek üretim kalitesi de başarılı ikili 

işbirliğimizin önemli bir örneğidir. Bu 
başarılar Japon finansmanını ve ileri tek-
nolojisiyle; Türkiye’nin kalifiye iş gücü ve 
tecrübeli işadamlarının bir araya gelme-
siyle ortaya çıkmıştır. 2005 yılında Orta-
doğu bölgesinde en önemli altyapı projesi 
olan Dubai Metrosu ihalesinin Türk ve 
Japon firmaların oluşturduğu bir ortaklık 
tarafından kazanılması, üçüncü ülkelerde 
de birlikte iş yapabileceğimize örnek teşkil 
eden bir gelişmedir. 

Sayın Başbakan…

Günümüz dünyasında kalıcı istikrar ve 
refahın temini, uluslararası aktörlerin so-
rumluluklarının bilincinde olarak toplum 
hayatını ilgilendiren her alanda birbirle-
riyle içten ve yapıcı işbirliğinde bulunma-
larıyla mümkündür. Türkiye ve Japonya, 
çeşitli alanlarda sahip oldukları potansi-
yelle bölgesel ve uluslararası dengelerin 
oluşumuna olumlu katkılar yapabilme 
yeteneğine sahip ülkelerdir. Bu vesileyle 
ülkeleremizin uluslararası meselelere yak-
laşımlarında birçok benzerlik bulundu-
ğunu da müşahede etmekten duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başbakan…

İnsanlığın bugün karşı karşıya bulunduğu 
pek çok sorunun çözümü için devlet yöne-
ticilerinin daha fazla çaba sarf etmesine ve 
sorumluluk üstlenmesine ihtiyaç vardır. 
Bu ziyaretinizin, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Türk-
Japon birlikteliğinin bölgesel ve uluslara-
rası barış ve refaha yapacağı yeni katkılar 
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açısından da bir dönüm noktası olması, 
hükümetimizin ve tüm Türk halkının en 
içten arzusudur. Türkiye’ye yaptığınız zi-
yaretin ilişkilerimizin güçlendirilmesi sü-
recinde yeni başlangıç olmasını diliyorum. 
El ele vermemiz halinde, Türk ve Japon 
halklarının 21. yüzyılda pek çok başarıya 
birlikte imza atacağı inancımı da bir kez 
daha dile getirmek istiyorum. 

Sayın Başbakan…

Ziyaret programınız çerçevesinde yarın 
bu toprakların arkeolojisini Paleolitik 
çağdan başlayarak sergileyen Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’ni gezme fırsatı 
bulacaksınız. Burada izleri binlerce yıl 
öncesinden günümüze uzanan Hitit, Frig-
ya, Lidya ve Roma gibi farklı kültürlerin 
zengin örneklerini göreceksiniz. Bugün 
modern Türkiye olarak adlandırdığımız 
geniş Anadolu coğrafyası, sadece kıtaların 
değil, birçok medeniyetin ve felsefi dü-
şünce sistemlerinin de kesişme noktasını 
teşkil etmiştir. Daha sonra geçeceğiniz ve 
Osmanlı İmparatorluğu’na 600 yıl baş-
kentlik yapmış olan İstanbul’da da, Asya 
ve Avrupa kıtalarını ayıran boğazın ilham 
verici güzelliğiyle kısa süre de olsa yor-
gunluğunuzu giderebilmenizi diliyorum. 
Sözlerime son verirken, Türk ve Japon 
halkları arasındaki sıcak dostluk ilişkile-
rinin geleceğine yönelik en kalbi duygu ve 
temennilerimle size ve heyetinize bir kez 
daha hoş geldiniz diyorum. 
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Sayın Başbakan, değerli misafirler… 
Sözlerime Sayın Başbakan ve heyetini 
ülkemizde ağırlamaktan duyduğum mut-
luluğu belirterek başlamak istiyorum. 
Türk-Bulgar ilişkileri bugün tüm bölge 
ülkelerine örnek teşkil edebilecek bir dü-
zeye ulaşmıştır. Avrupa’yla bütünleşme 
yönünde ortak vizyona ve uluslararası 
konularda benzer yaklaşımlara sahibiz. Bu 

durum işbirliğimizin daha ileri taşınması 
açısından geniş imkanlar sağlamaktadır. 
Sahip olduğumuz işbirliği potansiyelini, 
en iyi şekilde değerlendirmeye devam ede-
ceğimize inanıyorum. Karşılıklı üst düzey 
ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere 
önemli katkılar sağlamaktadır. Bu ziyare-
tin de, ilişkilerimizdeki olumlu gidişe yeni 
bir ivme kazandıracağını umuyorum. 

Bulgaristan Başbakanı Onuruna 
Verilen Yemek

Ankara | 17 Ocak 2006
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Sayın Başbakan, değerli misafirler…

Ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliği-
miz, ilişkilerimizin önemli bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Son beş yılda 3 kat artan 
ticaret hacmimiz, 2005 yılı sonunda da 
% 25 oranında artarak 2.3 milyar dolara 
ulaştı. Bu durum, ikili ticaretimizin izledi-
ği dinamik seyrin önemli bir göstergesidir. 
Ayrıca, son dönemlerde girişimcilerimizin 
Bulgaristan’daki faaliyetlerini yoğunlaş-
tırdıklarına ve büyük yatırımlar gerçek-
leştirdiklerine şahit oluyoruz. Bugün, 
Bulgaristan’da faaliyet gösteren Türk ve 
Türk-Bulgar ortaklığı firma sayısı 2000’i 
aşmıştır. Bu firmaların yaptığı yatırımla-
rın toplam değerinin 500 milyon dolara 
yaklaşmış olması da sevindirici bir geliş-
medir. 

Bu noktada, Ticari ve ekonomik ilişkileri-
mizde yakalanan ivmenin daha da ileriye 
götürülmesindeki kararlılığımızı vurgu-
lamak isterim. Görüşmelerimiz sırasında 
bu iradenin Sayın Başbakan tarafından da 
paylaşıldığını gördüm. Siyasi ve ekonomik 
ilişkilerimize paralel olarak, toplumları-
mız arasındaki insani ve kültürel bağların 
geliştirilmesine de ayrı bir önem veriyo-
ruz. Bu amaçla sanat ve spor faaliyetleri-
nin teşvik edilmesinin yararlı olacağını 
düşünüyorum. Turizmin de halklar arası 
etkileşimin önemli bir unsuru olduğu ka-
naatindeyim. 

Bu bağlamda Türkiye’nin, Bulgar vatan-
daşlarının seyahat tercihleri arasında 
birinci sırada yer almasını memnuniyetle 
karşılıyorum. Dostluk ve işbirliğimizin 

geliştirilmesinde, ortak hedef ler kadar, 
kökleri geçmişe uzanan insani ve kültürel 
bağlar da önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, ülkenizdeki Türk asıllı Bulgar 
vatandaşlarını, ilişkilerimizi güçlendiren 
bir dostluk köprüsü olarak değerlendiri-
yorum. Onların siyasi ve sosyal hayatta gi-
derek daha fazla yer alarak Bulgaristan’ın 
kalkınmasına katkıda bulunmaları bizleri 
sevindirmektedir. 

Sayın Başbakan, değerli misafirler…

Ülkelerimiz, geleceklerini birleşmiş bir 
Avrupa’da gören önemli iki müttefiktir. 
Türkiye ve Bulgaristan, Avrupa-Atlantik 
coğrafyasında stratejik konumlarıyla 
bölgenin barış ve istikrarına katkıda bu-
lunmaktadır. Türkiye ve Bulgaristan’ın 
bölgesel işbirliği süreçlerinde gösterdikle-
ri dayanışma, Balkanlar’da istikrar, güven 
ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesine de 
değerli bir katkı sağlamaktadır. Balkanlar, 
Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği’nin ge-
leceği ile Kosova’nın nihai statüsünün be-
lirlenmesine yönelik gelişmelerin beklen-
diği yeni bir dönemin eşiğindedir. Böyle 
bir dönemde, sergilediğimiz dayanışma ve 
işbirliği, bölgemiz için daha da büyük bir 
önem kazanmaktadır. Bulgaristan’ın yakın 
gelecekte Avrupa Birliği’ne katılacak olma-
sı tüm bölge bakımından ayrı bir öneme 
sahiptir. Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve 
elde ettiğiniz başarıları yakından izliyor ve 
takdir ediyoruz. Bu vesileyle, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine verdiği-
niz destek için de teşekkür ediyorum. Av-
rupa Birliği’yle bütünleşme süreçlerimiz, 
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hiç şüphesiz, ikili ilişkilerimiz üzerinde de 
tamamlayıcı bir rol oynayacaktır. 

Sayın Başbakan, değerli misafirler…

Bugün yaptığımız görüşmelerde bölgemi-
zi ilgilendiren gelişmeleri de ayrıntılı bir 
şekilde gözden geçirme fırsatı bulduk. İliş-
kilerimize hakim olan karşılıklı anlayış ve 
güvenin, ele aldığımız konulara samimi-
yetle yaklaşmamızı sağladığını görmekten 
mutluluk duydum. Bu tutum, ilişkileri-
mizin sağlıklı bir zemin üzerinde olduğu-
nun da önemli bir göstergesidir. Burada 
bizlere düşen görev, bu sağlam temelden 
güç alarak ilişkilerimizi her alanda daha 
da geliştirmektir. Ziyaretiniz, Türkiye ve 
Bulgaristan arasındaki dostluğa yeni bir 
sayfa eklemiştir. Bu düşüncelerle, tekrar 
hoş geldiniz diyorum.
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Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar… Ge-
leneksel hale gelen bu yemeklerde sizlerle 
bir araya gelmekten memnuniyet duyuyo-
rum. Bu vesileyle, gecikmeli de olsa yeni 
yılınızı kutluyor, ülkelerinize 2006 yılı için 
en iyi dileklerimi iletmenizi istiyorum. 

Hatırlayacağınız gibi en son geçtiğimiz 
Haziran ayında buluşmuştuk. O görüş-
memizde ülkemizde yaşanan gelişmeleri 
özetlemiştim. Özellikle de 3 Ekim tarihin-
de Türkiye ile müzakerelere başlanması 
kararının alınması yönündeki beklenti-
mizi dile getirmiştim. Bugün ise katılım 
müzakerelerine başlamış bir ülkenin Baş-
bakanı olarak sizleri ağırlamaktan ayrı bir 
mutluluk duymaktayım. 

Hükümetimizin üç yılı aşkın süredir 
gösterdiği irade, Meclisimizin gerekli ya-
saları çıkarmaktaki özverili çalışması ve 
halkımızın desteği sayesinde, AB üyeliği-
ne doğru kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. 
3 Ekim’le başlayan müzakere sürecinin 
uzun ve zaman zaman zorlu olacağını bi-
liyorum. Ancak, bizim azim ve kararlılığı-
mız ile sizlerin göstereceği işbirliğinin bu 
süreçte karşılaşacağımız zorlukları birlik-
te aşmamızı sağlayacağından hiç şüphem 

yok. Müzakerelerin başlaması kararı her 
bakımdan tarihi bir karardır. Müzake-
reler sonucunda tam üyelik dışında bir 
yönelimi kabul etmeyeceğimizi de burada 
tekrar hatırlatmak istiyorum. Evrensel 
değerlerle şekillenen Avrupa’nın, dünya 
halklarına örnek teşkil edecek bir mede-
niyet havzası olması bakımından önemli 
bir anlamı vardır. Bu açıdan bakıldığın-
da, Türkiye ile müzakerelerin başlaması 
kararı, AB’nin vizyonu hakkında tüm 
dünyaya ve özellikle de yakın çevremize 
verilen olumlu bir mesaj niteliğindedir. 
Bu tutum, AB’nin önemli kararlar alma 
aşamasında gerekli cesaret ve iradeyi 
gösterebileceğini ortaya koymuş olması 
bakımından da önemlidir. Müzakerelerin 
açılması amacıyla harcadığı yoğun çaba-
lar için İngiliz Dönem Başkanlığına bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

İngiliz Dönem Başkanlığının uzlaştırı-
cı ve yapıcı yaklaşımı, Başbakan Sayın 
Tony Blair ve Dışişleri Bakanı Sayın Jack 
Straw’un kişisel gayretleri bu sonucun 
alınmasında önemli rol oynamıştır. Bü-
yükelçi Sayın Westmacott’un özverili 
çalışmalarını da takdirle karşıladığımızı 
belirtmekte fayda görüyorum. Ayrıca, 

AB Büyükelçileri ile Yemek

Ankara | 20 Ocak 2006
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3 Ekim kararının alınmasında tarihi 
sorumluluk bilinciyle gerekli kararlılığı 
sergileyen tüm AB liderlerine buradan bir 
kez daha teşekkür etmek istiyorum. İngi-
liz Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye-
AB ilişkileri açısından alınan önemli 
mesafenin, Avusturya ve sonrasında Fin-
landiya Dönem Başkanlığı sırasında daha 
da ileriye taşınmasını bekliyorum. Gerek 
Avusturya, gerek Finlandiya Dönem Baş-
kanlıklarıyla yakın işbirliğimizin sürece-
ğine olan inancımı tekrar ifade ediyorum. 

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Müzakerelerin başlaması  kararının 
alınması sonrasında hem tarama süreci 
üzerinde yoğunlaştık hem de Kopenhag 
Siyasi Kriterleri çerçevesinde gerçekleş-
tirdiğimiz reformların uygulanmasını iz-
leme hususundaki kararlılığımızı sürdür-
dük. Bildiğiniz gibi, fiili olarak tarama 20 
Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Tarama 
toplantılarına Başmüzakerecimiz Devlet 
Bakanı Sayın Ali Babacan ve taraması ya-
pılacak fasıllarla ilgili kurumlarımız ka-
tılmaktadır. Sayın Babacan ve ekibine gü-
venimiz ve desteğimiz tamdır. Bu süreci 
başarıyla tamamlayacaklarından eminiz. 
Tarama sürecinin 2006 yılı içinde tamam-
lanmasını bekliyoruz. “Bilim ve Araştırma” 
ile “Eğitim ve Kültür” gibi taraması biten 
fasıllarda Avusturya Dönem Başkanlığı sı-
rasında fiili müzakerelere başlamayı arzu 
ediyoruz. Dönem Başkanı Avusturya’nın, 
gerekli hazırlıkları ve düzenlemeleri yapa-
cağına da samimiyetle inandığımı belirt-
mek istiyorum. 

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Siyasi reformlar konusundaki çalışmala-
rımızın yavaşladığı ya da kararlılığımızın 
azaldığı hususunda zaman zaman dile 
getirilen endişeler olduğunu biliyoruz. 
Burada, reform çalışmalarımızın daha da 
hızlanarak süreceğini kuvvetle vurgula-
mak istiyorum. Önümüzdeki aylarda fiili 
müzakerelerin başlaması, reform gayret-
lerimize de ivme kazandıracaktır. İki yıl 
önce bulunduğumuz yeri hatırlayın. Son 
iki yılda çok ciddi reformlar gerçekleştir-
miş olduğumuzu göreceksiniz. Birçok yeni 
yasayı uygulamaya koymanın yanı sıra, 
Ceza Kanunu ve bağlantılı temel kanunları 
yeniledik. Uygulamada henüz istediği-
miz noktaya geldiğimizi iddia etmiyoruz. 
Ancak, sizlerin de kabul edeceği gibi uy-
gulama, uygulayıcılar açısından yeni bir 
anlayışı, düşünce biçimini ve alışkanlığı 
gerektirmektedir. Bunun gerçekleşmesi 
için her yerde olduğu gibi burada da zama-
na ihtiyaç vardır. 

Yeni bir “kurumsal kültür” oluşturmak, 
eski yaklaşım ve davranışları değiştirmek 
eğitimle ve yeni yapılanmalarla mümkün-
dür. Bizim yaptığımız da budur. Yargı men-
suplarının Avrupa hukuku konusundaki 
eğitimlerinin daha da yoğunlaştırılması 
için çalışmalarımız devam ediyor. Yargının 
etkinliğinin artırılmasını sağlamak için de 
AB Komisyonu ve bazı AB ülkelerince de 
desteklenen çeşitli faaliyetleri sürdürüyo-
ruz. Bu alanda her türlü işbirliğine açığız. 
Bütün eski genelgeleri yürürlükten kaldı-
ran Adalet Bakanlığımız, usul konuların-
dan aile içi şiddete kadar birçok hususta 
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reform yasalarına açıklık kazandıracak 
yeni genelgeler yayınladı. 

Bununla, yeni yasal düzenlemelerin yargı 
erki tarafından doğru yorumlanmasını 
ve etkin biçimde uygulanmasını sağla-
mayı amaçladık. 8.500 hakim ve savcıya 
yönelik genelgelerde, Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerin üs-
tünlüğüne ilişkin Anayasanın 90’ncı 
maddesine atıf la, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin karar ve içtihatlarının 
temel alınması hususu vurgulanmakta-
dır. Ayrıca, Adalet Bakanlığımız, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde alınan 
ihlal kararları doğrultusunda ülkemizin 
ödeyeceği tazminatların, soruşturma 
evresindeki uygulamalarında eksik yada 
yanlışı bulunan savcılara rücu edebile-
ceği yönünde yeni bir genelge yayınladı. 
Bununla da uygulamanın eksiksiz bir 
şekilde yerine getirilmesini hedefledik. 
Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, 
Adalet Bakanımız ile Devlet Bakanımız 
ve Başmüzakerecimiz’den oluşan Reform 
İzleme Grubu, reformların uygulanması-
nı yakından takip etmektedirler. Reform 
İzleme Grubunun etkinliği, reformların 
uygulanmasındaki kararlılığımızın gös-
tergesidir. 

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Bütün kurumlarımız gerekli düzenleme-
lerin yapılması ve etkin olarak uygulan-
ması hususundaki çalışmalarına devam 
etmektedir. Vakıf lar Yasası TBMM’nin 
ilgili komisyonunda görüşülmektedir. 
Gerek Meclisimiz gerek Hükümetimiz 

üçüncü şahısların mülkiyetine geçmiş 
vakıf  malları meselesinin çözüme ka-
vuşturulması gerektiğinin bilincindedir. 
Yeni kurulan İstinaf Mahkemeleri 2007 
içinde Ankara, Diyarbakır ve Erzurum’da 
faaliyetlerine başlayacaktır. Ombuds-
manlık kurumuyla ilgili kanun TBMM’ye 
sevk edilmiştir. Engellilere İlişkin yasa 
Temmuz 2005’te resmi gazetede yayınla-
narak yürürlüğe girmiştir. Kontrollü Gö-
zetim Merkezlerine ilişkin yasa Temmuz 
2005’te yürürlüğe girmiştir. Çocukların 
Korunması Hakkında Kanun Temmuz 
2005’te Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Kadın’ın Statüsü Konusundaki Danışma 
Kuruluna ilişkin yönetmelik Ağustos 
2005’te resmi gazetede yayınlanarak yü-
rürlüğe girmiş ve Kurul faaliyete geçmiş-
tir. Meclis’te kadın hakları konusunda bir 
alt komisyon kurulması amacıyla çalış-
malar devam etmektedir. İşkence ve Diğer 
Zalimane, Gayrı-insani ve Küçük Düşürü-
cü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşmeye 
Ek İhtiyari Protokol 14-16 Eylül 2005 
tarihlerinde yapılan BM Zirvesi sırasında 
imzalanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin 13 numaralı protokolü Ekim 
2005’te yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş 
Milletler Medeni ve Siyasal Hakları Söz-
leşmesinin 2’nci İhtiyari Protokolü Kasım 
2005’te yürürlüğe girmiştir. Bildiğiniz 
gibi, Radyo Televizyon Üst Kurulu’na 12 
özel kanal Türkçe dışındaki dillerde ve 
lehçelerde yayın yapma başvurusunda 
bulunmuştur. Gerekli evrakları tamam-
layan yayıncı kuruluşlara yayın hakkı 
verilecektir. 
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Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Maalesef, bu gelişmeler gerek Türk gerek-
se Avrupa basınına her zaman yeterince 
yansımamaktadır. Bizim de onaylamadığı-
mız münferit bazı gelişmeler, ülkemizdeki 
birçok ilerlemenin göz ardı edilmesine 
yol açmaktadır. Daha önce de söylediğim 
gibi, Hükümetimizin temel amacı Türk 
halkını çağın en yüksek standartlarına 
ulaştırmaktır. Sürdürülen reformların en 
gözle görünür sonucu ülkemizde gittikçe 
gelişen özgür tartışma ortamıdır. Pek çok 
tabu yıkılmış, birçoğu da yıkılmaktadır. 
Sivil toplum görüş ve taleplerini her geçen 
gün daha özgürce dile getirmektedir. Bu 
ortam, meselelerin daha şeffaf bir biçimde 
tartışılmasına imkan sağlamaktadır. Yeni 
Ceza Kanunu’nun bazı maddeleri ile ilgili 
tartışmalara gelince: Söz konusu kanun 
yürürlüğe gireli henüz altı ay olmuştur. 

Hatırlayacağınız üzere Ceza Kanunumuz, 
Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde ve ilgili 
bütün sivil toplum kuruluşlarımızın gö-
rüşleri alınarak hazırlanmıştır. O dönem-
de dile getirilen bütün eleştiri ve öneriler 
yapılan çalışmalarda dikkate alınmıştır. 
Yürürlüğe konan yeni yasaların uygula-
mada yarattığı bazı sıkıntıların görmezden 
gelinmemesi gerektiğini kabul ediyorum. 
Ancak, Ceza Kanunumuz hakkında yorum 
yapabilmek için henüz daha çok erkendir. 
Mahkemelerimizin verecekleri kararları 
ve bu kararların oluşturacağı içtihatları 
izlemenin ve buna göre hareket etmenin 
daha uygun olacağını düşünüyorum. Uy-
gulayıcıların yeni Ceza Kanunu’nu daha 
doğru yorumlayabilmelerini sağlamaya 

yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışma-
larımız da devam edecektir. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin içtihatlarına atıfta 
bulunulan Mahkeme kararları giderek 
artmaktadır. Bu durum, yolumuzun doğru 
bir yol olduğunu da açıkça göstermektedir. 
Zamanla reformların ruhu insanlara ve 
kurumlara daha iyi sinecek ve karşılaşılan 
sorunların üstesinden gelmek gittikçe ko-
laylaşacaktır. 

Daha önce de söylediğim gibi, gerçekten 
yasaların özünden kaynaklanan bir takım 
sıkıntılar olduğunu görürsek, Hükümet 
ve Meclis olarak gerekli düzenlemeleri 
süratle yaparız. Bundan da kimsenin şüp-
hesi olmasın. Bütün bireylerin yasalar ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin lafzı 
ve ruhu çerçevesinde kendilerini özgürce 
ifade etmeleri için benimsediğimiz taviz-
siz yaklaşımdan herkesin emin olmasını 
isterim. Türkiye’yi hak ve özgürlükler 
açısından en ileri düzeye ulaştırmak bi-
zim temel politikamızdır. Reformları bu 
anlayışla ve öncelikle de kendi milletimiz 
için gerçekleştiriyoruz. Meclisimizin ve 
Milletimizin bu yönde verdiği destek ve 
reformları sahiplenme duygusu en önemli 
itici gücümüzdür. Bu bilinçle Reformların 
tam olarak uygulamaya geçirilmesinin so-
nuna kadar takipçisi olacağız. 

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Türkiye son yıllarda büyük bir ekonomik 
atılım içerisine girmiştir. Ekonomimiz 
dünyanın en büyük 18’nci ekonomisidir. 
Ayrıca, dünyada en çok ihracat yapan ülke-
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ler sıralamasında 22’nciyiz. En çok ithalat 
yapan ülkeler sıralamasında ise 14’üncü-
yüz. Türkiye artık küresel bir yatırım üssü 
haline gelmektedir. Dünya Bankasına göre 
2006 yılı içinde ülkemize giren doğrudan 
yabancı sermaye yatırımı üç kat artacak-
tır. Enflasyon tüketici fiyatları bazında % 
7.72’ye gerileyerek son 37 yılın en düşük 
seviyesine inmiştir. Son dönemde gerçek-
leştirdiğimiz büyük özelleştirmeler ve 
uluslararası yatırımcıların bu özelleştir-
melere gösterdiği ilgi, reform çalışmala-
rına devam etme konusunda bizi daha da 
cesaretlendirmektedir. Hatırlayacağınız 
gibi, Avrupa Komisyonu da Kasım ayında 
Türkiye’ye “İşleyen Piyasa Ekonomisi” sta-
tüsü tanımıştır. Bu olumlu gidişi perçinle-
mek ve daha da ileriye taşımak amacıyla, 
ekonomimizde yapısal reformlara aynı 
kararlılıkla devam edeceğiz.

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Hükümetim, göreve geldiğinden bu yana 
hemen hemen her konuda sorun çözücü 
bir anlayış içinde olmuştur. Kıbrıs mese-
lesinde de yapıcı bir yaklaşım ve tarihi 
sorumluluk duygusuyla hareket ettik. 
Ada’daki atmosferi olumlu yönde değiş-
tirmek için her türlü gayreti gösterdik. 
Siyasi risk almak suretiyle, Hükümetim 
Annan Planını tüm eksikliklerine rağmen 
destekledi. Sonuçta Kıbrıslı Türkler kul-
landıkları oylarla barışı ve Adanın bölün-
müşlüğüne son vermeyi tercih ettiklerini 
bütün dünyaya göstermiş oldular. Kıbrıslı 
Rumlarsa AB tarafınca da desteklenen 
planı reddettiler. 

Rum kesiminin olumsuz tavrına rağmen, 
sorunun çözümüne ilişkin yapıcı tutumu-
muzu muhafaza ettik. Dışişleri Bakanımız 
Sayın Abdullah Gül, 30 Mayıs 2005 tari-
hinde Kıbrıs’ta her iki tarafa uygulanan 
kısıtlamaların tüm ilgili taraf larca aynı 
anda kaldırılması çağrısında bulundu. 
AB’li ortaklarımızın bu öneriyi ciddi bir 
şekilde incelemeleri gerektiğini düşünü-
yorum. Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olması, 
Rum yönetiminin uzlaşmaz tutumu kar-
şısında sessiz kalınmasına gerekçe olarak 
kullanılmamalıdır. Bu durumun çözüme 
hiçbir katkısının olamayacağı aşikardır. 
Aksine AB’ye karşı bir kuşku ve güvensiz-
lik yaratmaktadır. 

Şunu unutmayınız ki, Kıbrıs Türk tarafı 
sosyal, siyasi, ekonomik her türlü ambargo 
ve izolasyonla hala cezalandırılmaktadır. 
Bunun ne denli adaletsiz bir manzara ol-
duğunu sizlerin takdirine bırakıyorum. 
Kıbrıs sorununun çözüm zemini Birleşmiş 
Milletlerdir. Hepimiz Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’nin çabalarını destekle-
mek durumundayız. Türkiye, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri’nin iyi niyet mis-
yonu temelinde ve Birleşmiş Milletler’in 
öngördüğü parametreler çerçevesinde 
Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm 
bulunmasından yana olmaya devam ede-
cektir. AB’li ortaklarımızın da bu doğrultu-
da hareket edeceklerine inanıyorum. 

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

2005 yılı AB açısından gerçekten zorlu 
bir yıl olmuştur. AB Anayasası Fransa ve 
Hollanda’da yapılan referandumlarda 
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reddedilmiş, ardından da 2007-2013 büt-
çesiyle ilgili anlaşmazlıklar yaşanmıştır. 
Ancak bu anlaşmazlıklar, AB liderlerinin 
sağduyulu yaklaşımlarıyla giderilmiştir. 
AB’nin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi 
için, mümkün olduğunca geniş kitlelerin 
bu sürece katılımı hayati öneme sahiptir. 
Avrupa Komisyonunun AB Anayasası 
konusunda başlattığı “3D: Democracy, Di-
alogue, Debate-Demokrasi, Diyalog, Tartış-
ma” başlıklı çalışmanın bu yönde atılmış 
olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye-AB ilişkileri bağlamında ise, bi-
reyler ve sivil toplum kuruluşları ile her 
düzeyde artan oranda karşılıklı diyalog ve 
işbirliği ortamının yaratılması önem arz 
etmektedir. Özellikle, AB kamuoylarının 
ve Türk kamuoyunun karşılıklı olarak 
birbirleri hakkında daha iyi bilgi sahibi 
olmalarının, önyargıların ve yanlış algı-
lamaların giderilmesi açısından gittikçe 
artan bir oranda önem kazandığını düşü-
nüyorum. Bu çerçevede, AB Komisyonu 
tarafından yayınlanan ‘Sivil Toplum Diya-
logu Belgesi’ni önemsiyorum. Bu diyaloga 
içerik kazandırdığımız ve yaygınlaştırdığı-
mız ölçüde müspet sonuçlar elde edeceği-
mizden eminim. 

Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar…

Katılım müzakerelerini başarıyla sonuç-
landırmak için kararlığımızın hiç azalma-
dan sürdüğünün altını bir kez daha çizmek 
istiyorum. Bu konuda, her şeyden önce 
ülkeme ve milletime güveniyorum. Ancak, 
AB’nin de, başlayan bu müzakere sürecini 
rayında tutma sorumluluğu bulunduğunu 
unutmamak gerekiyor. Bu sürecin her-

hangi bir nedenle kesintiye uğramasının 
Türkiye’ye olduğu kadar AB’ye de olumsuz 
yansımaları olacaktır. Zira böyle menfi bir 
gelişmenin AB’ye yönelik küresel beklenti-
ler açısından izahı mümkün olmayacaktır. 
Bildiğiniz gibi, bardağın boş yarısını mı 
dolu yarısını mı gördüğümüz meseleye 
nasıl yaklaştığımıza bağlıdır. Ben şahsen 
Türkiye-AB ilişkileri açısından bardağın 
sadece dolu yarısını değil dolmaya devam 
ettiğini de görüyor ve bundan mutluluk 
duyuyorum. Sizin de bu sürece gereken 
katkıları vermekten geri durmayacağınızı 
biliyor, bu düşüncelerle hepinize teşekkür 
ediyorum.
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Sayın Büyükelçiler, değerli konuklar… Ge-
leneksel hale gelen bu yemeklerde sizlerle 
bir araya gelmekten memnuniyet duyuyo-
rum. Bu vesileyle, gecikmeli de olsa yeni 
yılınızı kutluyor, ülkelerinize 2006 yılı için 
en iyi dileklerimi iletmenizi istiyorum. 

Hatırlayacağınız gibi en son geçtiğimiz 
Haziran ayında buluşmuştuk. O görüş-
memizde ülkemizde yaşanan gelişmeleri 
özetlemiştim. Özellikle de 3 Ekim tarihin-
de Türkiye ile müzakerelere başlanması 
kararının alınması yönündeki beklenti-

Dünya Ekonomik Forumu 
“Yeni Mukayeseli Üstünlükler” 

Oturumu

İsviçre | 26 Aralık 2006
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mizi dile getirmiştim. Bugün ise katılım 
müzakerelerine başlamış bir ülkenin Baş-
bakanı olarak sizleri ağırlamaktan ayrı bir 
mutluluk duymaktayım. 

Hükümetimizin üç yılı aşkın süredir 
gösterdiği irade, Meclisimizin gerekli ya-
saları çıkarmaktaki özverili çalışması ve 
halkımızın desteği sayesinde, AB üyeliği-
ne doğru kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. 
3 Ekim’le başlayan müzakere sürecinin 
uzun ve zaman zaman zorlu olacağını bi-
liyorum. Ancak, bizim azim ve kararlılığı-
mız ile sizlerin göstereceği işbirliğinin bu 
süreçte karşılaşacağımız zorlukları birlik-
te aşmamızı sağlayacağından hiç şüphem 
yok. Müzakerelerin başlaması kararı her 
bakımdan tarihi bir karardır. Müzake-
reler sonucunda tam üyelik dışında bir 
yönelimi kabul etmeyeceğimizi de burada 
tekrar hatırlatmak istiyorum. Evrensel 
değerlerle şekillenen Avrupa’nın, dünya 
halklarına örnek teşkil edecek bir mede-
niyet havzası olması bakımından önemli 
bir anlamı vardır. Bu açıdan bakıldığın-
da, Türkiye ile müzakerelerin başlaması 
kararı, AB’nin vizyonu hakkında tüm 
dünyaya ve özellikle de yakın çevremize 
verilen olumlu bir mesaj niteliğindedir. 
Bu tutum, AB’nin önemli kararlar alma 
aşamasında gerekli cesaret ve iradeyi 
gösterebileceğini ortaya koymuş olması 
bakımından da önemlidir. Müzakerelerin 
açılması amacıyla harcadığı yoğun çaba-
lar için İngiliz Dönem Başkanlığına bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

İngiliz Dönem Başkanlığının uzlaştırı-
cı ve yapıcı yaklaşımı, Başbakan Sayın 

Tony Blair ve Dışişleri Bakanı Sayın Jack 
Straw’un kişisel gayretleri bu sonucun 
alınmasında önemli rol oynamıştır. Bü-
yükelçi Sayın Westmacott’un özverili 
çalışmalarını da takdirle karşıladığımızı 
belirtmekte fayda görüyorum. Ayrıca, 
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Değerli misafirler… Sizleri sevgiyle selam-
lıyorum. 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgü-
tü verileri açık bir gerçeği ortaya koyuyor: 
21. Yüzyıl yaşlıların yüzyılı olacak. Bu ger-
çekten hareketle bütün toplumların çok 
boyutlu olarak kendi değerlendirmelerini 
yapmaları, önlemlerini almaları ve yaşlan-
ma problemini sosyal hassasiyetleriyle ele 
alarak hal çareleri üretmeleri gerekmekte-

dir. Bu gerçekten kaçamayacağımıza göre, 
bununla yaşamayı hepimizin öğrenmesi 
gerekiyor. Sizlerin meseleye bütün boyut-
larıyla hakim olduğunuzdan hiç şüphem 
yok. Bu sebeple konunun teknik boyut-
larını kongre oturumlarına bırakmayı 
uygun görüyorum. Ancak bir siyasetçi ve 
bir idareci olarak, konuya ilişkin bazı ka-
naatlerimi sizlerle paylaşmayı da gerekli 
görüyorum. 

1. Ortadoğu Yaşlanma Kongresi

İstanbul | 16 Mart 2006
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Ait olduğum ve sanıyorum Ortadoğu kav-
ramı çerçevesinde hepimizin bir parçası 
olduğu medeniyet ve kültür değerleri yaş-
lılık konusunda önemli birikimler ortaya 
koymuş, önemli değerler üretmiştir. Gele-
cekte çok daha ciddi boyutlar kazanacağı 
anlaşılan yaşlanma gerçeğini, çok boyutlu 
bir problem olarak görmek mümkündür. 
Ekonomi, üretim, çalışma hayatı, sosyal 
devlet ve daha pek çok açıdan bu sıra dışı 
yaşlanma tablosu elbette üzerinde dikkatle 
durulması gereken sıkıntılar ortaya çıka-
racaktır. Ancak ilerleyen zamana mahkum 
insanlar olarak, yaşlılığın insani ve duygu-
sal boyutlarını hassasiyetle aklımızda tut-
mamızda çok büyük faydalar görüyorum. 

Modern süreçlerin ekonomik ve teknolo-
jik dönüşümlerle insanoğluna çok önemli 
kazanımlar getirdiği inkar edilemez. An-
cak hepimiz şunu kabul edelim ki, aynı 
modern süreçler toplumların yabancılaş-
ması, insanın yalnızlaşması, aile kavra-
mının zayıflaması, sosyal beraberliklerin 
çözülmeye yüz tutması gibi sonuçlar da 
üretmiştir. Öyle sanıyorum ki hepimiz in-
sani ilişkilerin çok daha samimi, çok daha 
sıcak, çok daha zengin olduğu günleri ha-
tırlıyoruz. Yine de insanlığın son yüzyılda 
elde ettiği siyasi, ekonomik, teknolojik 
kazanımlardan vazgeçme lüksümüz olma-
dığını biliyoruz. 

Şimdi yapabileceğimiz şey; dönemsel 
gerçeklerle insani gerçekleri örtüştürecek 
yeni bir zihinsel derinlik yakalamak olma-
lıdır. Ortadoğu coğrafyasının hem sorunun 
çapı ve büyüme potansiyeli bakamından, 
hem de bu sorunla baş edecek kültürel de-

rinlik bakımından son derece zengin oldu-
ğunu düşünüyorum. Ortadoğu dünyanın 
geleceğine damgasını vuracağı anlaşılan 
yaşlanma problemi konusunda denebilir 
ki hem kilit, hem de anahtar niteliği taşı-
yan bir coğrafyadır. Ancak bugün kesin 
olan bir şey var, bu coğrafyada yaşayan 
herkes, dünyanın geri kalanıyla birlikte bir 
an önce bu problemin, bütün boyutlarıyla 
birlikte farkına varmalıdır. İnanıyorum ki 
büyük bir şerefle ev sahipliği ettiğimiz 1. 
Ortadoğu Yaşlanma Kongresi, bu hassas 
konunun bölgesel tarihi açısından bir mi-
lat değeri taşıyacaktır. 

Değerli konuklar…

Büyük bir ülkenin yönetim sorumluluğu-
nu taşıyan bir siyaset adamı olarak çok 
önemli, çok hayati görevlerim olduğunun 
farkındayım. Siyasetçiler olarak bu soru-
nun farkına varmakla yetinme lüksümüz 
olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bizler 
zengin bir projeksiyonla bu önü alınamaz 
gidişin en ince hesaplarını yapmak, en 
insancıl çözümlere ulaşmak zorundayız. 
Konunun uzmanları olarak bütün değerli 
bilim adamları da bizimkine benzer bir 
sorumluluk taşımaktadırlar. 

Bugünün dünyasında gündelik sorunları 
çözmek ne yöneticiler, ne bilim adamları 
için başarı anlamı taşımamaktadır. Asıl 
başarı, gündelik problemlere ilave olarak, 
geleceğin ihtiyaçlarına da bugünden çö-
zümler üretmekle yakalanabilir. 2004 yılı 
istatistiklerine göre Türkiye’de 65 yaş üstü 
insanlarımızın sayısı 7.5 milyon civarında-
dır. Bu sayı her geçen gün artıyor. Uzman-
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lar bu sayının 2050 yılında 18 milyona 
yükseleceğini söylüyorlar. Üstelik bu soru-
nun istatistiklere yansımayan, rakamlarla 
açıklanamayacak sosyal derinlikleri de 
var. Maalesef bizim toplumsal yapımızda 
uzun zaman boyunca bu sorunun hisse-
dilmesinin önünde bir engel olarak duran 
kültürel faktörler yavaş yavaş çözülmekte-
dir. 

Son yıllarda geniş aile modelinin terk edi-
lerek çekirdek aile modelinin yaygınlaş-
masıyla birlikte önemli sosyal arızaların 
ortaya çıktığını kabul etmek durumunda-
yız. Henüz kişi başına geliri yeterli seviye-
lere gelmemiş olan Ortadoğu toplumları 
için bu sosyal arızalar ne yazık ki tolere 
edilebilir değildir. Bu çerçevede sorunun 
sadece merkezi yönetimin üreteceği çö-
zümlere terk edilmesi büyük bir hata olur. 
Meselenin toplumun ortak sorumluluğu 
olduğu bilincini yaygınlaştırmamız gerek-
mektedir. Burada dile getirilecek fikirlerin 
bu açıdan da bu problemin çözümü konu-
sunda önemli ufuklar açacağına inanıyo-
rum. 

Değerli dostlarım…

Bugünün gençleri yarının yaşlıları olacak. 
Herkes bu merdivenin basamaklarından 
ağır ağır çıkacak. Küreselleşmeden, bilgi 
çağından, kültürel yakınlaşmalardan, 
medeniyetler arası diyalogdan söz etti-
ğimiz böyle bir zamanda, yaşlanma me-
selesinin son derece hayati bir insanlık 
sınavı olduğu kanaatindeyim. Bu önemli 
sınavı önce gönüllerimizde, kalplerimiz-
de kazanmalıyız. 

Yaşlılarımıza verdiğimiz değer, insana, 
dolayısıyla kendi varlığımıza verdiğimiz 
değeri ortaya koyacaktır. Bizim medeniye-
timiz yaşına, ırkına, rengine bakmaksızın 
insana “eşref-i mahlukat” payesini uygun 
görmüştür. Bu ölçü insana dair, insanla 
ilgili her problemin mihengi olacak de-
rinlikte bir ölçüdür. Yaşlanma problemini 
akılcı biçimde ele alarak çözüm yolunda 
adımlarımızı atalım. Ancak bütün bunla-
rı masumiyete gölge düşürmeden, insan 
onurunu zedelemeden, yaşlılarımızın bize 
emanet olduğu bilincini asla kaybetmeden 
yapalım. Bunun üstesinden gelemezsek 
belki yaşlanma sorununun maliyetini ha-
fifletecek çareleri buluruz, ama bu büyük 
insanlık sınavını başarıyla vermiş olmayız. 

Ben inanıyorum ki insanı kazanabilirsek, 
pek çok problem kendiliğinden hallolacak-
tır. Hayatı koruyabilirsek, geleceği de bü-
tün tehlikelerden korumuş oluruz. Çocuk, 
genç yada yaşlı, bütün insanları mübarek 
bilelim. Yunus Emre’nin, o büyük gönül 
dostunun dediği gibi: “Sevelim sevilelim, 
dünya kimseye kalmaz,”. Bu temenniyle 
sözlerime son veriyor, sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, değerli katılım-
cılar, değerli çiftçi kardeşlerim… Dünya 
Çiftçi Günü’nün ülkemize ve çiftçilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bildiğiniz gibi tarım, İstihdam ve Gayri 
Safi Milli Hasıla içindeki payı bakımından 
ülkemizin en büyük sektörüdür. Bu büyük 
sektör AB üyelik sürecimizin de önemli bir 
gündem maddesidir. Üye olabilmek için, 

35 başlık altında Avrupa Birliği müktese-
batına uyum sağlamak, standartlarımızı 
her alanda Birlik standartlarına yükselt-
mek zorundayız. 

Burada bizi en çok zorlayacak, belki en 
çok vaktimizi alacak başlık, tarımdır. Nite-
kim üye olan diğer ülkelerle de bu fasılda 
müzakerelerin çok uzun sürdüğünü görü-
yoruz. Tarım sektörümüzün büyüklüğü-

“Türkiye-AB Entegrasyonunda 
Tarım” Konferansı

İstanbul | 30 Nisan 2006
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nü dikkate alırsak, bizim bu konuda çok 
daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiği 
ortadadır. Açığı kapatmak için canla başla 
çalışmalıyız. 

2004 yılı oranlarına baktığımızda, ülke-
mizde yüzde 11.2 olan Tarımın Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıladaki payı, AB 15’te (son 
genişlemeden önceki 15 üye ülkenin orta-
laması) 1.6’dır. Yine tarımın toplam istih-
dam içinde payı bizde yüzde 34; AB 15’te 
yüzde 3.8. Bütün bunlara rağmen tarımın 
toplam ihracat içindeki payı bizde yüzde 
4.1; AB 15’te yüzde 6. Sadece bu üç göster-
ge üzerinden yaptığımız karşılaştırma bile, 
çarpıklığı ortaya koymaya yetiyor. 

Değerli katılımcılar…

Biz Avrupa Birliği üyeliği konusunda, bili-
yorsunuz yoğun bir gayret gösterdik. Bu-
nun sonuçlarını da hem 17 Aralık’ta, hem 
de geçtiğimiz yıl 3 Ekim’de aldık. Bizim 
Avrupa Birliği yolculuğumuzu, ısrarımı-
zı, çabamızı yeterince idrak edemeyenler, 
yanlış değerlendirenler oldu. Bunun geçi-
ci bir heves olduğunu iddia edenler oldu. 
Heyecanımızın azaldığını, sürecin yavaş-
ladığını söyleyenler oldu. 

Bir kez daha vurgulamak isterim ki, 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik, bize dı-
şarıdan dayatılan bir hedef  değildir. 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kendi iradi tercihidir. 
Bu hedef, Cumhuriyetimizin kuruluş fel-
sefesinin tabii bir uzantısıdır. Türkiye’nin 
evrensel siyasi ve iktisadi standartları 
yakalama iradesinden kaynaklanan bir 

tercihtir. Avrupa Birliği hedefi, öncelikle 
milletimizin hak ettiği özgürlük ve refah 
ikliminin tesisine yöneliktir. Bundan do-
layıdır ki hükümetimiz bu hedefin arka-
sında kararlılıkla durmaktadır. 

Değerli katılımcılar…

Şimdi tarım konusundaki şu biraz önce 
arz ettiğim çarpık tabloya bakınız. Avrupa 
Birliği’nin bu konuda kat ettiği mesafe-
ye, ulaştığı standartlara bakınız. Sonra 
başınızı iki elinizin arasına alıp lütfen 
samimiyetle düşününüz. Benim ülkemin 
nüfusunun büyük bölümü tarımda çalı-
şacak. Ülkemin gayri safi milli hasılasının 
önemli bölümü tarımdan karşılanacak. 
Dünyanın en güzel iklimine, en bereketli 
topraklarına, en zengin su kaynaklarına 
sahip olacağız. Bütün bunlara rağmen 
herkesten fazla ithalat, herkesten az ihra-
cat yapacağız. 

Bunu kabullenmemiz, bu tabloyu devam 
ettirmemiz mümkün değildir. Bugüne 
kadar uygulanmış yanlış politikaları sür-
dürmemiz mümkün değildir. İşte bunun 
için Avrupa Birliği asla geçici bir istek, 
geçici bir heyecan olamaz. Sadece tarım 
ölçeğinde bile Avrupa Birliği standartla-
rına ulaşmanın insanımız için ne kadar 
önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yüz-
den bu konuda samimi, kararlı ve acele-
ciyiz. Bunun yanında çevre var, ulaştırma 
var, sağlık var, eğitim var, bilim-araştırma 
var… 35 fasılda ülkemizin standartlarını 
bugünkünden çok daha ileriye götürecek 
bir hedef var. 
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İşte bu nedenledir ki, iktidara geldiğimiz 
andan itibaren Avrupa Birliği hedefine 
yönelik girişimlerimize hemen başladık. 
Yoğun bir ziyaret trafiği gerçekleştirdik. 
Kıyasıya mücadele ettik. Türkiye’nin tez-
lerini, Türkiye’nin kaynak ve imkanlarını 
her platformda anlattık. Türkiye’nin başını 
dik tutmak için, itibarını yükseltmek için 
azami çaba saffettik. Türkiye’nin de içinde 
yer aldığı bir Avrupa Birliği’nin geleceğin 
dünyasının kaçınılmaz kompozisyonu 
olduğunu tüm üye ülkelere elimizden gel-
diğince anlattık. Bunun küresel barış ve 
istikrar açısından önemine ısrarla dikkat 
çektik. 

Bir yandan bunu yaparken, bir yandan 
da siyasi kriterleri uygulamaya geçirdik. 
İnsan hakları, demokratikleşme, adalet ve 
özgürlük alanlarında tarihi reformlar ger-
çekleştirdik. Bunların neticesinde de önce 
17 Aralık’ta, ardından 3 Ekim’de, önemli 
virajları döndük ve nihayet Türkiye’yi ka-
tılım sürecindeki ülke konumuna yükselt-
tik. Bugün ilk günkü heyecanla, ilk günkü 
kararlılık ve dinamizmle yolumuza devam 
ediyoruz. Şu ana kadar 18 fasılda tanıtıcı, 
14 fasılda da ayrıntılı taramayı tamamla-
mış durumdayız. 

Değerli davetliler…

Bakınız, bir konuya özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: Daha önce üye olmuş 
ülkelerin sadece tarama süreçleri bile orta-
lama 18-20 ay sürüyordu. Biz, tarama süre-
cini inşallah 12 ay gibi çok kısa bir sürede 
bitirmiş olacağız. Neden? Çünkü hazırlıklı-
yız. Tarama sürecinde iki taraf arasındaki 

mevzuat farkları ortaya çıkıyor. Bakıyoruz, 
bizim mevzuatımız AB müktesebatından 
öyle çok uzakta değil. Bazı fasıllarda sade-
ce birkaç düzenleme yapmakla bile mev-
zuatımızı AB mevzuatına yakınlaştırmış 
oluyoruz. 

Şimdi fiili müzakerelere de başlıyoruz. 
Önce bilim ve Araştırma faslında, ardın-
dan Eğitim ve Kültür faslında fiili müzake-
relere geçiyoruz. Bu müzakereler sırasında 
Türkiye’nin AB heyecanının sarsılmadan, 
gevşemeden, gerilemeden devam ettiği de 
bariz bir şekilde görülecektir. Çok daha 
fazla kişi, kuruluş, sivil toplum örgütü 
artık sürece dahil olacak; her şeyden önce 
Türkiye’nin standartlarının değişmeye 
başladığı çok daha somut biçimde hissedil-
meye başlanacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Ülkemizde, tarımın milli gelir içindeki 
payı hızla azalmakla birlikte, nüfusumu-
zun önemli bir kısmı geçimini tarımdan 
sağlamaya devam ediyor. Biraz önce de 
belirttiğim gibi bu konuda Avrupa Ülkele-
riyle aramızda ciddi bir mesafe bulunuyor. 
Tarım sektörümüzde 2005 yılı itibarıyla 
yaklaşık 6.5 milyon kişi istihdam ediliyor. 
Bu rakam, neredeyse AB’nin toplam tarım 
istihdamı kadar. Tarımda dönüşümü sağ-
lamak için hükümet olarak çok önemli 
adımlar attık. 

Biliyorsunuz, “Tarım Stratejisi 2006-2010” 
Belgesi ve Tarım Kanunu ile sektörde 
önemli bir reform hareketini başlattık. 
Böylece tarım sektörümüzün AB’ye uyu-
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mu konusunda bir temel yaklaşımı ortaya 
koymuş olduk. 35 müzakere faslından 3 
tanesi doğrudan tarım sektörünü ilgilen-
diren fasıllar. “Tarım ve Kırsal Kalkınma”, 
“Balıkçılık”, “Bitki ve Hayvan Sağlığı ile 
Gıda Güvenliği” adı altında üç fasılda doğ-
rudan tarım sektörümüzle ilgili müzakere 
yapacağız. 

Her üç fasılda da uzun bir geçiş sürecine 
ihtiyacımız olacak. Çünkü bu kadar yoğun 
istihdamı barındıran, GSYİH’da bu kadar 
büyük payı olan bir sektörde, bir anda 
uyumu gerçekleştirmemiz takdir edersiniz 
ki mümkün değildir. Biz ön etki çalışma-
larını yapacağız: Katılım sürecinde tarım 
sektörümüz ne gibi olumsuzluklara maruz 
kalabilir? Bu olumsuzlukları nasıl gidere-
biliriz? Bunları tespit edip, buna göre uyu-
mu zamana yayacağız. Zaten müzakere 
dediğiniz şey de budur. 

Biz, şunları yaparız, bunları yapmayız 
deme şansına sahip değiliz. Avrupa Birliği 
müktesebatına tam olarak uyum sağla-
mak zorundayız. Müzakereleri, sadece 
bu uyumun süresi konusunda yapacağız. 
Yani örneğin, tarım konusunda biz birden 
bire bu uyumu sağlayamayız, bundan çok 
olumsuz etkileniriz, bize şu kadar süre 
verin diyeceğiz ve bunun müzakeresini 
yapacağız. “Bitki ve Hayvan Sağlığı ile Gıda 
Güvenliği” faslındaki uyumun zor olaca-
ğını düşünüyoruz. Hem maliyet, hem de 
süre açısından bizi zorlayacak bir fasıl. 

Bu fasılda Avrupa Birliği çok katı kurallar 
koymuş durumda. Bunların müzakereleri 
çetin geçecek; ancak sonuçta mutlaka Tür-

kiye kazanacak. Her vatandaşımız korkma-
dan, tereddüt etmeden temiz ve güvenilir 
gıdaya ulaşabilir hale gelecek. Maliyeti ne 
olursa olsun, bunu sağlamak zorundayız. 
Aslında bunu Avrupa Birliği’ne uyum için 
değil, kendimiz için, kendi insanımız için 
bile sağlamak zorundayız. 

Bir başka konu, ulusal düzeyde bir kırsal 
kalkınma planını oluşturarak AB’nin kır-
sal kalkınma politikalarına uyum sağla-
mamız. Bu konuda, 2006 yılında, Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Hakkında Karar ile Bütçe’den 250 milyon 
YTL’lik bir kaynak ayrılmıştır. Böylece 
kırsal tarım yatırımlarının desteklenmesi 
için adım atmış bulunuyoruz. AB’den 2007 
sonrası sağlanacak destekle birlikte, kırsal 
kalkınma politikalarının ülke genelinde 
pilot çalışmasını da yapmaya başlayacağız. 

Yine, ‘‘Kırsal Kalkınma Destekleme ve 
Ödeme Kurumu’’ adıyla bir ajansın kurul-
ması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız 
tarafından bir kanun tasarısı taslağı 
hazırlanmıştır. Bu ajansımız proje teklif-
lerini toplayacak, puanlama yöntemi ile 
değerlendirecek ve uygulama sürecini 
yürütecek. 

Değerli katılımcılar…

Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Tarım sektö-
rümüzdeki mevcut sorunları gidermek ve 
çiftçimizin yaşam standardını yükseltmek 
için zaten yoğun bir mücadelenin içinde-
yiz. Burada tarım konusunda yaptıkları-
mızı bir kez daha tekrar edecek değilim. 
Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, mazot 
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yardımı, kredi borçlarının yeniden yapı-
landırılması, ucuz ve yaygın kredi gibi doğ-
rudan yada yapısal birçok uygulamayı kısa 
sürede hayata geçirdik. Çiftçimizi, köylü-
müzü rahatlatmak için acil önlemler aldık. 

Şimdi çok daha büyük bir yapısal dönüşü-
mün arefesinde bulunuyoruz. Türk çiftçi-
sinin dünyayla rekabet edebilecek hale gel-
mesi, hem ülkemizin hem çiftçilerimizin 
gelirlerinin artması, tarım ürünlerimizin 
değerlenmesi, verimliliğin artırılması, 
gıda güvenliğinin sağlanması gibi çok ge-
niş bir yelpazede ülkemizin yüzünü güldü-
recek bir süreci başlatıyoruz. 

Bu dönüşüm zaman zaman sancılı olabilir; 
ama sonucunda hepimiz kazanacağız. AB 
standartlarında bir tarım sektörüne sahip 
olacağız. Verimli topraklarıyla, sulanabilir 
arazileriyle, planlı-programlı, sağlıklı üre-
timiyle Türkiye, hem Avrupa’nın hem de 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer 
alacak. Türkiye bu potansiyele fazlasıyla 
sahiptir. Avrupa Birliği’ne katılım süreci, 
bu hedefi yakınlaştıracak, dönüşümün sü-
recini hızlandıracaktır. 

Burada son olarak bir noktaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Bu dönüşüm süreci, ne 
kadar uzun olursa olsun, ne kadar sancılı 
olursa olsun, sonuçta mutlaka ve mutlaka 
Türkiye’nin lehine olacaktır. Müzakere sü-
recinde olsun, uyum sürecinde olsun hiç 
kimsenin dışarıda kalması da söz konusu 
değildir. Biz bu değişimi, bu dönüşümü, 
bizzat çiftçimizle, köylümüzle, hayvan-
cımızla, sektörümüzün tüm aktörleriyle 
istişare ederek, konuşarak, el ele vererek 

gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye, 
pek çok meselenin üstesinden geldiği gibi 
Tarım’da da bunu da başaracak, hak ettiği 
seviyeyi en kısa zamanda yakalayacaktır. 
Sözlerimin sonunda bir kez daha Dünya 
Çiftçi Günü’nüzü kutluyor, sizleri sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanla-
rı, değerli meslektaşlarım… Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin Devlet 
ve Hükümet Başkanları’ndan oluşan seç-
kin bir topluluğa hitap etmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, ev sa-
hibimiz Yunanistan’ı bu başarılı organizas-
yondan dolayı kutluyor, bizlere gösterilen 
konukseverlik için teşekkür ediyorum. 

Değerli meslektaşlarım…

Balkanlar, sadece içinde bulunduğumuz 
siyasi bir coğrafya değildir. Yakın tarihi, 
kültürel ve insani bağlarımız olan; soy-
daşlarımızla dost ve kardeş toplumların 
birlikte yaşadığı bir bölgedir. Bu nedenle, 
Balkanların Türk halkının gönlünde özel 
bir yeri vardır. Bu sıcak duygular, Balkan 

“Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci” 9. Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi

Selanik, Yunanistan | 4 Mayıs 2006
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ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da geliştir-
me isteğimizi güçlendiriyor. 

Burada, öncelikle Balkanların güvenlik, is-
tikrar ve barış içinde olmasına verdiğimi-
zin önemin altını çizmek istiyorum. Tüm 
Avrupa için stratejik öneme sahip olan bu 
bölgede kalıcı istikrar ve barışın sağlanma-
sı için her türlü çabayı göstermeye devam 
edeceğiz. Bu nedenle gerek ikili, gerekse 
çok taraflı işbirliklerine önem veriyoruz. 

Balkan ülkeleri bugün yakın ilişki ve işbir-
liğinde kayda değer bir seviye yakalamış, 
bölge hala kırılgan da olsa önemli ölçüde 
istikrara kavuşmuştur. Güneydoğu Avru-
pa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin Girit’te 9 
yıl önceki ilk toplantısında, Bunları hayal 
etmek dahi zordu. O dönemde, savaş, ça-
tışma ve anlaşmazlıkların neden olduğu 
acılar hala tazeydi. Balkanlar’ın istikrar-
sızlık, gerginlik ve çatışmalarla anıldığı 
dönem artık geride kalmıştır. Bir zamanlar 
“Avrupa’nın barut fıçısı” olarak adlandırı-
lan bölgemizde sağlanan uzlaşma ve ulaş-
tığımız işbirliği düzeyi, dünyanın diğer 
bölgelerine örnek olabilecek durumdadır. 
Pek çok ortak noktaya sahip Balkan halk-
larının önünde enerjiden ticarete, ulaşım-
dan iletişime, çevreden kültüre uzanan 
geniş bir fırsatlar yelpazesi bulunmakta-
dır. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, bu 
fırsatların tartışılıp değerlendirilebileceği 
önemli bir siyasi platformdur. 

Değerli meslektaşlarım…

Bölgemizdeki işbirliği alanlarının başında 
altyapı ve enerji gelmektedir. Bu alanlarda 

yapılacak çalışmalar, sadece bölgesel işbir-
liğini sağlamakla kalmayacak, aynı zaman-
da doğrudan dış sermaye yatırımları için 
teşvik edici bir unsuru olacaktır. Ortaya 
çıkacak yeni ve büyük istihdam imkanları 
da istikrar ve kalkınmanın itici gücünü 
oluşturacaktır. 

Orta Doğu ve Kafkaslar ile Orta Asya’daki 
doğalgaz ve petrol kaynaklarına yakın olan 
Türkiye, nakil hatları bakımından stratejik 
bir konuma sahiptir. Bu nedenle, enerji 
alanında yapılacak işbirliğine büyük önem 
veriyor, gerçekleştirilecek projelerden 
bütün bölgenin kazançlı çıkacağına ina-
nıyoruz. Nitekim Yunanistan’la Haziran 
2005’te imzaladığımız doğalgaz boru hattı 
anlaşması, bu alandaki işbirliğinin somut 
bir örneğidir. 

NABUCCO projesi Hazar Havzası doğal-
gazının, Türkiye ve Romanya üzerinden 
Orta ve Batı Avrupa’ya naklini öngörmek-
tedir. Proje hem güzergah, hem kaynak 
çeşitlendirmesi bakımından Avrupa’nın 
enerji arz güvenliğine önemli katkılarda 
bulunacaktır. Aynı şekilde, Türkiye-Yuna-
nistan-İtalya interkonnektörüne de önem 
veriyoruz. Her iki projenin bir an önce iş-
lerlik kazanmasını sağlamak üzere gerekli 
çalışmaları ilgili ülkelerle işbirliği içinde 
titizlikle yürütüyoruz. 

Bölge ülkeleri arasında önemli bir işbirliği 
projesi olan “Güneydoğu Avrupa Enerji 
Topluluğu” Anlaşması’nın imzalanmasını 
da memnuniyetle karşıladık. Bildiğiniz 
gibi Türkiye, bazı teknik nedenlerle bu 
anlaşmayı imzalamamıştır. Bu konuda 
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Avrupa Birliği Komisyonu ile devam eden 
görüşmelerimizin kısa sürede sonuçlana-
cağını ümit ediyorum. Böylece, aslında 
hazırlık çalışmalarına aktif olarak katıl-
dığımız anlaşmayı imzalayabileceğimizi 
düşünüyorum. 

Bölgemizi Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ekse-
ninde kesecek ulaştırma koridorlarının bir 
an önce tamamlanmasına, gerek istihdam 
gerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya et-
kileri bakımından önem veriyoruz. Bu ko-
ridorlar vasıtasıyla gelişecek olan turizm, 
halklarımızın birbirlerini daha iyi tanıma-
larını sağlayacaktır. Böylece istikrarsızlık 
ve gerginliklerin ortadan kaldırılması 
daha da kolaylaşmış olacaktır. Bu bakım-
dan, turizmi ciddi bir işbirliği alanı olarak 
gördüğümüzü belirtmek istiyorum. 

Diğer bir konu da, sınır aşan özelliği nede-
niyle önemli olan çevrenin korunması ala-
nında yapılabilecek işbirliğidir. Bu alanda 
hem bizlere hem de vatandaşlarımıza ve 
sivil toplum örgütlerine büyük sorumlu-
luklar düşmektedir. 

Değerli meslektaşlarım…

Toplantıdan önce ikili ve çok taraflı tica-
ret rakamlarını inceledim. Görülen o ki, 
ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkiler, son 
yıllarda artmakla birlikte, mevcut potansi-
yelimizin oldukça altında seyretmektedir. 
Karşılıklı ticaretimizin geliştirilebilmesi 
için öncelikle yasal ve bürokratik engelle-
rin kaldırılması, işadamlarımızın teşvik 
edilmesi ve vize kolaylıkları sağlanması 
gerekmektedir. Bölge ülkeleri arasında 

ikili ve çok taraflı tercihli ticaret anlaşma-
ları imzalanması da ticaretin geliştirilmesi 
bakımından önemlidir. 

Değerli meslektaşlarım…

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecine 
dahil olan tüm ülkelerin, gerekli şartları 
bir an önce tamamlayarak, Avrupa ve Av-
rupa-Atlantik yapıları içinde hak ettikleri 
yeri almalarını samimiyetle destekliyoruz. 
Gerçekleştirilecek işbirlikleri barış içinde 
bir arada yaşama kültürünü kuvvetlendi-
recek, ortak değerlerin yayılmasını sağla-
yacak, ekonomik ve sosyal kalkınmaya yar-
dımcı olacaktır. Böylece bu alanda atılacak 
adımlar ortak çıkarlarımıza hizmet ede-
cektir. Bu nedenle AB’nin de, genişlemeye 
dar bir vizyonla yaklaşmaması ve ülkeleri 
teşvik edici açılımlarda bulunması isabetli 
olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, 3 Ekim 2005’te alınan ka-
rarla artık Türkiye-AB ilişkilerinde yeni 
bir sayfa açılmıştır. Adil ve sürdürülebilir 
bir müzakere süreci, ortak amacımıza 
ulaşmak için şarttır. 20 Ekim’de başlayan 
tarama sürecini bu yıl içinde tamamlama-
yı öngörüyoruz. Hükümet olarak, katılım 
müzakerelerine başlanması kararıyla ivme 
kazanan reform çalışmalarımızı sürdürme 
konusunda kararlıyız. 

Değerli meslektaşlarım…

Bölgesel işbirliği çerçevesindeki kazanım-
larımızı daha ileriye taşıyabilmek için 
güvenlik ve refahımızı ilgilendiren konu-
larda sorumluluk üstlenmeye hazırlıklı 
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olmalıyız. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci’nin en önemli özelliği, böl-
genin kendi içinden çıkan yegane işbir-
liği süreci olmasıdır. Kesintisiz bir siyasi 
danışma forumu niteliği taşıyan Süreç, 
esnek yapısını koruyarak, bundan sonra 
da bölgenin gerçek sesi olmaya devam 
etmelidir. Bölgedeki gelişmeler ve artan 
işbirliği ihtiyacı dikkate alındığında, bun-
dan en iyi şekilde yararlanmak gerektiği 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu çer-
çevede, kurucu belgemiz Bükreş Şartı’nın 
sağladığı mekanizmaları tam olarak 
kullanmalı, esnek yapının imkanlardan 
bütünüyle yararlanmalıyız. 

Değerli meslektaşlarım…

Troyka’yı teşkil eden ülkelerin, Dönem 
Başkanı’nın başkentinde düzenli olarak 
bir araya gelmelerinin bu aşamada en uy-
gun seçenek olacağını düşünüyoruz. Bu, 
gerek Sürecin etkinliğini artırmak, gerek-
se takip edilecek konuların devamlılığını 
sağlamak bakımından önemlidir. Böylece 
sürekli bir istişare mekanizması da oluş-
turulmuş olacaktır. Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin gelecekteki 
rol ve yapısı tespit edilirken, bölgemizde-
ki benzer oluşumların da dikkate alınma-
sında fayda görüyoruz. 

Bu çerçevede, özellikle İstikrar Paktı 
üzerinde durmamız gerekiyor. Pakt, Bal-
kanlarda savaş sonrasında istikrarın sağ-
lanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi bakımından önemli 
projelere imza atmıştır. Son dönemde 
Paktı’nın geleceği yönelik tartışmalar yo-

ğunlaşmıştır. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci’nin İstikrar Paktı ile kay-
naştırılması imkanlarını değerlendirmek, 
sınırlı ve değerli kaynaklarımızın iyi kul-
lanılabilmesi bakımından gereklidir. 

İstikrar Paktı’nın tecrübesinden ve ope-
rasyonel kapasitesinden yararlanılması-
na imkan verecek bir dönüşüm, Güney-
doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’ni 
çok daha etkin hale getirecektir. Şüphesiz 
önümüzdeki dönemde, ihtiyaçlar da dik-
kate alınarak titiz bir çalışma sonucunda 
görev tanımı, mali kaynakları ve statüsü 
tam olarak belirlenmiş bir operasyonel 
yapının oluşturulması, Güneydoğu Avru-
pa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin etkinliğini 
artıracaktır. Ayrıca, Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin, AB Komis-
yonu nezdinde bir temsilci görevlendir-
mesinin de büyük yarar sağlayacağına 
inanıyoruz. 

Değerli meslektaşlarım…

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Sü-
reci gerekli vizyon ve anlayışa sahip oldu-
ğu takdirde, mevcut imkanlarıyla önemli 
açılımlar gerçekleştirebilir. Troyka’nın 
geçtiğimiz Kasım ayında önce Priştine 
ardından da Belgrad’a gerçekleştirdiği 
ziyaretler bunu ortaya koymuştur. Bu 
ziyaretler, Sürece üye ülkelerin bölge so-
runlarına bölge içinde çözüm bulunması 
arzusunun açık bir delili olmuştur. Bu zi-
yaretleri gerçekleştirerek siyasi sorumlu-
luk çıtasını yükselten Yunanistan Dönem 
Başkanlığını tebrik ediyorum. 
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Kosova, bölgemizde dikkatle takip edil-
mesi gereken meselelerin başında gel-
mektedir. Kosova ile köklü tarihi, kültürel 
ve beşeri bağlara sahibiz. Kosova’da Türk 
azınlık, Türkiye’de de çok sayıda Kosova 
kökenli vatandaşımız, bulunmaktadır. Bu 
nedenle Kosova’daki gelişmeleri çok daha 
yakından takip ediyoruz. 

Kosova’da 1999 öncesine dönülmesi 
veya mevcut durumun korunabilmesinin 
mümkün olmadığı genel kabul görmekte-
dir. Bu bakımdan, nihai statü görüşmele-
rinin Şubat ayı itibariyle başlamış olma-
sından memnuniyet duyuyoruz. Nihai 
statü görüşmelerinin, Kosova’da yaşayan 
bütün halkların üzerinde uzlaşacağı bir 
çözümle sonuçlanması temel beklenti-
mizdir. Varılacak nihai çözüm ne olursa 
olsun, yeni anayasada Kosova’nın çok 
kavimli, çok kültürlü, ademi merkeziyet-
çi yapısı teyit edilmelidir. Türkler dahil 
tüm halkların yerel ve merkezi yönetim 
organlarında hakça temsil edilmeleri sağ-
lanmalıdır. 

Yine, Karadağ’da 21 Mayıs’ta yapılacak 
referandumun sonucu da hem ilgili taraf-
lar, hem de uluslararası toplum tarafın-
dan kabul edilmelidir. Bu, bölgede yeni 
gerginliklere yol açılmaması bakımından 
gereklidir. Sözlerimin sonunda, Dönem 
Başkanı olarak Süreci etkinleştirmeye 
yönelik başarılı çalışmalarından dolayı 
Yunanistan’ı bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Dönem Başkanlığını Yunanistan’dan 
devralan Hırvatistan’a da başarılar diliyor, 
tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, saygıdeğer Devlet ve Hükü-
met Başkanları, değerli katılımcılar… 9. 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi 
vesilesiyle böyle seçkin bir topluluğa hitap 
etmekten büyük mutluluk duyuyorum. 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’i Zirve Dö-
nem Başkanlığını üstlenmesinden dolayı 
kutluyorum. Bu vesileyle önceki Dönem 
Başkanı Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın 

Rahmanov’a değerli katkılarından ötürü 
teşekkür ediyorum. 

Değerli katılımcılar…

2004’te Duşanbe’de yapılan son Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı Zirvesinden bu yana 
gündemimiz fazlaca değişmemiştir. Hala 
ekonomilerimizi geliştirmeye, küreselleş-
menin sorunlarıyla baş edip fırsatlarını 

9. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(EİT) Zirvesi

Bakü, Azerbaycan | 5 Mayıs 2006



135

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

değerlendirmeye çalışmakla meşgulüz. 
Bölgesel işbirliğinin bunları başarmamız-
da önemli bir yeri olduğuna, Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı’nın bu bakımdan büyük 
bir potansiyeli bulunduğuna inanıyorum. 

Bölgemizin zengin enerji kaynakları ve 
bunları nakil imkanları düşünüldüğünde, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın gereği ve 
yararı daha iyi anlaşılacaktır. Eksik yönü-
müz birlik ve etkinliktir. Gerçekten ister-
sek bunları da aşabilir, varlığımızı daha 
güçlü bir şekilde gösterebiliriz. Bunu yapa-
bileceğimizi kendi tecrübemle biliyorum. 
Türkiye buna iyi bir örnektir. 

Daha birkaç yıl önce ekonomik kriz ve 
siyasi karmaşa içindeydik. Bugün ise dün-
yanın 17. büyük ekonomisiyiz. Gayri safi 
milli hasılamız 350 milyar doları geçti. Son 
dört 4 yıldır artan oranlarda büyüyebildik. 
Bu dönemde Türkiye % 30 büyümüştür. 
Sadece 2005 yılında ülkemize 22 milyo-
nun üzerinde turist geldi. Avrupa Birli-
ğiyle tam üyelik müzakerelerine başladık. 
Bu, Türkiye’de ekonomi ve idareyi önemli 
ölçüde etkileyecek bir süreçtir. 

Bu noktaya çatışmayla değil işbirliğiyle 
gelebildik. Onun için diyorum ki, refah ve 
ilerleme için işbirliğine de reform süreçle-
rine de mutlaka ihtiyacımız var. Küreselleş-
menin sorunlarıyla baş etmek ve sunduğu 
fırsatlardan yararlanmak için elimizdeki 
en değerli kaynak insan gücümüzdür. Bu 
potansiyeli layıkıyla değerlendirebilmek 
için serbest, açık ve katılımcı yapılar kur-
malı, olanları da güçlendirmeliyiz. Refah 
ve istikrar bizatihi önemli olmakla beraber 

demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 
hakları ve iyi yönetimle desteklenmelidir. 

Sadece reel politik bütün ihtiyaçlarımızı 
karşılamaya yetmez. Fikirleri, modelleri ve 
değerleri de uluslararası politikanın önem-
li unsurları olarak hesaba katmalıyız. Bana 
göre değerler arası bir soğuk savaş tehlike-
siyle karşı karşıya bulunuyoruz. Kültürler 
arasında önyargıları, yanlış anlamaları ve 
kutuplaşmayı gidermek için kararlı bir 
duruş geliştirmemizi şart görüyorum. Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin hima-
yesinde İspanya’yla birlikte yürüttüğümüz 
“Medeniyetler İttifakı” girişimimiz bu teh-
likeyi önleyebilecek en uygun vasıtalardan 
biridir. 

Değerli katılımcılar…

Avrasya, dış politikamızda önemli bir yer 
tutmaktadır. Asya ülkeleriyle ilişkilerimi-
zi ve işbirliğimizi geliştirmek, Avrupa ve 
Asya’yı enerji koridorları ve ulaşım hatla-
rıyla birbirine bağlamak, bölgesel işbirliği 
için yeni dinamikler oluşturmak Avrasya 
vizyonumuzun temel unsurlardır. Ekono-
mik işbirliğini ve kalkınmayı teşvik, bölge 
ülkeleri arasında düzenli ve kurumsal 
diyalogu gerektirmektedir. Bu bakımdan 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, temel bölge-
sel forum durumundadır. Ancak, özel sek-
törün etkin katılımı olmadan ekonomik 
kalkınma mümkün değildir. 

Hepimiz tecrübeyle biliyoruz ki, Hükü-
metler özel sektörün gelişmesi ve iş ya-
pabilmesi için uygun ortamı ve çerçeveyi 
hazırlamalıdırlar. Bazı başarılı bölgesel 
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bütünleşmeler açıkça göstermektedir ki, 
ticaretin önündeki engellerin giderilmesi, 
ülkelerarası ticaretin teşviki, pazarların 
entegrasyonu, ekonominin dengeli bir 
şekilde serbestleştirilmesi ve özelleştirme, 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ko-
laylaştırmaktadır. 

Bunlar aslında Ekonomik İşbirliği Teşki-
latı’nın da temel hedefleridir. Bu nedenle 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bölgede eko-
nomik işbirliği ve kalkınmanın kolaylaş-
tırılmasında önemli rol oynayabilecek 
durumdadır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Ticaret Anlaşması ile Transit Taşıma Çer-
çeve Anlaşmasının yakında uygulamaya 
konacağını umuyorum. Böylece Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı’nın yararı daha somut 
bir biçimde görülecektir. Bu, bölgesel işbir-
liğine yeni bir güç kazandıracaktır. 

Ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ti-
caret ve Kalkınma Bankasının hiç vakit 
kaybedilmeden kurulması ve faaliyetle-
rine başlamasının önem taşıdığını düşü-
nüyorum. Banka bölgesel projelerin ve iş 
bağlantılarının geliştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Afganistan’daki olumlu gelişmeleri mem-
nuniyetle karşılıyor, Cumhurbaşkanı Ha-
mid Karzai yönetimine desteğimizi tekrar 
ifade etmek istiyorum. Onun liderliğinde 
Afganistan’ın gösterdiği gelişme ve perfor-
mans takdire şayandır. Afganistan’ın ye-
niden imarı hayli önemli bir meseledir ve 
bu konuda uluslar arası toplumun yardımı 
mutlaka gereklidir. Türkiye’nin Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı Afganistan’ın Yeniden 

İmarı Özel Fonuna 2.5 milyon dolar katkı-
da bulunacağını bildirmekten memnuni-
yet duyuyorum. Afganistan’a ikili planda 
yapmakta olduğumuz yardımları da sür-
düreceğiz. 2006 yılında bu çerçevede 16 
milyon dolar harcamayı öngörüyoruz. Ay-
rıca Afganistan’ın Vardak bölgesinde Yeni-
den İmar faaliyetlerini bu yıl üstleneceğiz. 
Bu amaçla orada bir ekip kurarak gerekli 
işleri yerine getireceğiz. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın bölgesel 
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin 
gelişmesinden de memnuniyet duyuyo-
ruz. Örgütün etkin çalışması için bunun 
gerekli olduğunu düşünüyorum. Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı 2015 Vizyon Belgesi 
ile Akil Adamlar Grubunun Tavsiyelerinin 
benimsenmesini de çok olumlu bir geliş-
me olarak karşıladık. Türkiye bunları tam 
olarak uygulamaya hazırdır. Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı, sektörel Bakanlar top-
lantılarının düzenli hale getirilmesinde 
büyük mesafe kat etmiştir. Bu toplantılar 
işbirliğimizi ilerletmede son derece yararlı 
ve verimli olmaktadır. 

Ticaret, ulaştırma ve enerji gibi öncelikli 
işbirliği alanlarına ilaveten sanayi ve tarım 
üzerinde yoğunlaşabileceğimizi düşünü-
yorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Böl-
gesel Gıda Güvenliği Programının kabulü 
bu yönde atılmış olumlu bir adımdır. Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Sanayi 
İşbirliği Stratejisini de vakit geçirmeksizin 
sonuçlandırmalıyız. Zirve’nin bölgesel 
refah ve istikrara önemli katkılar sağla-
yacağına inanıyor, burada sözlerime son 
verirken, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer hanımlar, değerli misafirler… 
Öncelikle Azerbaycan ve Gürcistan’dan 
gelen bütün dostlarımıza hoş geldiniz di-
yorum. 

Bildiğiniz gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı, yaşadığımız coğrafyanın üç 
önemli ülkesini ticari ve stratejik olarak 
yakınlaştıran dev bir işbirliği projesidir. 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiyeli hanım-
lar bu önemli ticari ve stratejik yakınlaş-

mayı bir dostluk girişimiyle taçlandırdılar. 
21. yüzyılın ilk on yılı Birleşmiş Milletler 
tarafından “Barış on yılı” ilan edilmiştir. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Dost-
luk Girişimi, barışa adanmış bu on yılın 
anlamına uygun bir buluşmayı gerçekleş-
tirerek dünyanın diğer ülkelerine de örnek 
olacaktır. Bu vesileyle bu değerli dostluk 
girişiminin hayata geçmesinde emeği olan 
herkesi can-ı gönülden kutluyorum. 

“BTC Petrol Boru Hattı Dostluk 
Girişimi” Toplantısı

Adana | 6 Mayıs 2006
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Değerli misafirler… 

Bugün maalesef dünyada barış ve dost-
luk değil, acı ve şiddet hüküm sürüyor. 
İnsanlık olarak yaşadığımız bütün bu 
acılar, uzun yıllar boyunca dünyanın ba-
rış düşüncesi, gelir adaleti ve demokrasi 
kültürü konusunda gerekli hassasiyeti 
geliştirememesinden kaynaklanmaktadır. 
Yeryüzünde sevginin, huzurun ve barışın 
yeniden yeşerebilmesi için herkesin aklı 
selim içinde hareket etmesi ve çareler üret-
meye çaba harcaması gerekiyor. 

Bugün, insan tabiatına ve medeniyete ya-
kışan barışçı fikirlerle kucaklaşmaya her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 
Ancak o zaman insanlığın gerçek bir geliş-
me kaydetmeye başladığını söyleyebiliriz. 
Günümüz dünyasında maalesef güç kav-
gaları, menfaat savaşları ve sonu gelmeyen 
hırslar, insanlığın hep birlikte huzura 
kavuşmasına engel oluyor. Vakit çok daha 
geç olmadan insani hassasiyetlere, medeni 
değerlere sahip çıkmalıyız. Barış, demok-
rasi ve adaleti yeryüzüne hakim kılmanın 
yollarını birlikte bulmalıyız. 

Türkiye olarak son dönemde, uluslararası 
her zeminde barışı yüksek sesle savunu-
yor, bu konuda aktif bir tutum izliyoruz. 
Bu anlamda Dostluk Girişimi adıyla haya-
ta geçirilen bu etkinliği son derece önemli 
bulduğumu ifade etmek istiyorum. Aynı 
coğrafyayı paylaşan toplumların birbirle-
rini tanımak; imkan ve fırsatlarını birlikte 
değerlendirmek üzere bir araya gelmesi 
heyecan verici bir gelişmedir. Buluşmanın 
içeriğinin petrolle bağlantılı olması da 

ayrıca manidardır. Çünkü bugün yaşanan 
pek çok çatışmanın altında dünya doğal 
kaynaklarının, özellikle de petrolün payla-
şımıyla ilgili çekişmeler yatmaktadır. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı baş-
tan beri bölgesel dostluk ilişkileri temelin-
de ilerleyen bir proje olmuştur. Bu dostluk 
girişimini de, mevcut atmosferin insani 
bir açılımla zenginleştirilmesi olarak gö-
rüyoruz. Bugün bölgemizin ve dünyanın, 
barış ve dostluk adına ortaya çıkacak her 
vesilenin azami şekilde değerlendirilme-
sine ihtiyacı vardır. İnanıyorum ki hanım-
larımızın öncülük ettiği ve bölgemizdeki 
üç halkı birbirine yakınlaştıran bu güzel 
girişim dünyadaki pek çok ülkeye de ilham 
verecektir. Dostluğumuz daim olsun diyor, 
bütün katılımcıları sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkan-
ları, değerli meslektaşlarım… Gelişen 
Sekiz Ülke (D-8) Devlet ve Hükümet 
Başkanları’ndan oluşan seçkin bir top-
luluğa hitap etmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Bu vesileyle, ev sahibimiz 
Endonezya’yı gerçekleştirdikleri başarılı 
organizasyondan dolayı kutluyor, bizlere 
gösterilen konukseverlik için teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye olarak, D-8 üyeleri arasındaki 
işbirliğine büyük önem atfediyor, İstan-

bul Deklarasyonu’nun hedef ve ilkelerine 
bağlılığımızı muhafaza ediyoruz. Hepimiz, 
D-8’in geniş doğal kaynakları ve insan gü-
cünün oluşturduğu zengin potansiyelin 
farkındayız. D-8 projesini başlattığımızda 
ortak amacımız, işbirliği yaparak ekono-
milerimizi güçlendirmek ve halklarımızın 
refahını artırmaktı. Bunlar bugün de te-
mel hedeflerimiz olmaya devam ediyor. 

Bununla birlikte ilk dokuz yılda, 1997’de 
İstanbul Deklarasyonu’nu imzalarken 
tasarladıklarımızın pek çoğunu gerçek-

D-8 5. Zirvesi

Endonezya | 13 Mayıs 2006
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leştiremediğimizi kabul etmeliyiz. Ancak 
oluşumun bu kadar kısa bir sürede, kısıtlı 
mali imkan ve kurumsal eksikliklerle iş-
levlerini tam anlamıyla yerine getirmesi 
de zaten beklenemezdi. Dünyada bunu 
başarabilecek bir örgüt de bulunmamak-
tadır. D-8’in Yazmanlık hizmetleri, görevi-
ne bağlı az sayıda personelle çalışan İcra 
Direktörlüğü Ofisi tarafından yürütül-
mektedir. Bana göre, son yıllarda D-8 faa-
liyetlerinin tedrici olarak artması, yeterli 
sayıda uzmana sahip, küçük ama etkin 
bir Daimi Yazmanlık kurmamızı zorunlu 
kılmaktadır. 

Değerli meslektaşlarım…

Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize doğru 
ilerlemeye devam etmemiz gerektiğine 
samimiyetle inanıyorum. “Ticaret” ve 
“yatırım” D-8’in iki öncelikli çalışma alanı 
olmalıdır. Bu iki alanda atılacak adımlar 
işbirliğimizin geliştirilmesinin itici gücü 
olacaktır. Bildiğiniz gibi, milletler arasın-
daki en önemli bağ ticarettir. Ticaretin, 
uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde 
önemli bir işlevi vardır. Modern piyasa 
ekonomisi açısından da uluslararası ti-
caret halen önemli bir unsurdur. Hatta 
küreselleşen dünyada bu önem daha da 
artmıştır. Zira mal ve hizmetlerin dolaşı-
mı bakımından dünya artık düzdür. 

Uluslararası şirketler, yerini önce ulus-
laşan şirketlere bırakmıştı. Şimdi ise en 
doğru tanım bana göre “küresel şirketler” 
olacaktır. Bu, yeni bir durumdur. İletişim 
devrimiyle başlayan bu süreç, soğuk sa-

vaşın sona ermesiyle daha da hız kazan-
mıştır. 

Kabul etmeliyiz ki küreselleşme, karşıtları-
nı da içine çeken bir dalgaya dönüşmüştür. 
Bu durumda ancak değişim ve adaptasyon 
kabiliyeti olanların ayakta kalacağını, ayak 
uyduramayanları da zor bir sürecin bekle-
diğini unutmamalıyız. Onun için diyorum 
ki, bırakalım serbestlik olsun. Sadece fikir, 
inanç ve teşebbüs hürriyetiyle iç dinamik-
lerimize yenilenme imkanı tanımakla da 
kalmayalım. Bunun da ötesine geçerek, 
dış politikalarımıza esas teşkil eden para-
metrelerimizi de güncelleyelim, diyorum. 
Mesela artık “yabancı sermaye” gibi eski 
dönemin kavramlarını terk edelim, “küre-
sel sermaye” anlayışını benimseyelim. 

Bu alanda kendi tecrübelerimizi de bu-
rada sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye 
küresel ticaretin imkanlarından yararlan-
makta göreceli olarak geç kalmıştır. Ancak 
1980’lerden sonra ihracata dayalı büyüme 
politikalarını uygulamaya koyabilmiş, dış 
ticarete öncelik vermeye başlamıştır. Yine 
de firmalarımızın önleri açıldığında dün-
ya pazarlarındaki rekabette hayli başarılı 
olduklarını görüyoruz. 

Sadece son üç yılda, iktidarımız dönemin-
de 2 katın üzerinde bir artışla, dış ticare-
timiz 87.6 milyar dolardan, 189.9 milyar 
dolara yükselmiştir. Bu süreçte Türkiye 
dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmayı 
başarmıştır. Hedefimiz 2012’de ilk 10’a 
girmektir. 2003 yılına kadar Türkiye’ye 
gelen toplam küresel sermaye ( yabancı 
sermaye demiyorum), istisnai durumlar 
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dışında yıllık 1 milyar doları aşmazken, 
2005’te 9.7 milyar dolarla rekor düzeye 
ulaşmıştır. 

Türkiye işte sağladığımız bu açılımla 3 yıl 
gibi kısa bir zamanda bir fırsatlar ülkesi 
haline gelmiştir. Bu nedenle, D-8 kapsa-
mında ticaretin serbestleştirilmesi ve ti-
carette tarife dışı engellerin tedrici olarak 
kaldırılmasını tüm gücümüzle destekliyo-
ruz. Bunun üye ülkeler arasındaki ticaret 
hacmini artıracağına inanıyoruz. 

Bugün, iki önemli Anlaşmayı başarıyla 
sonuçlandırdığımızı görmekten mutluluk 
duyuyorum. “Tercihli Ticaret Anlaşması” 
ve “Gümrük Alanında İdari İşbirliği Çok 
taraflı Anlaşması”nı bugün imzalıyoruz. 
Anlaşmaların onay işlemlerinin de hızlı 
bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. 
Biliyorsunuz ki, Tercihli Ticaret Anlaşma-
sı, Menşe Kuralları Anlaşmasının tamam-
lanmasıyla bir anlam ifade edecektir. Bu 
nedenle, Menşe Kurallarına ilişkin mü-
zakerelerde de bu olumlu ivmeyi sürdür-
meliyiz. Ticari ilişkilerimizi, D-8’in gerçek 
potansiyelini yansıtacak hale getirmenin 
zamanı artık gelmiştir. 

Önümüzdeki dönemde, ticari heyetler, ser-
giler, seminerler, konferanslar düzenleme-
li, ticareti teşvik edici faaliyet ve toplantıla-
ra öncelik vermeliyiz. Aramızdaki ticareti 
ve yatırımları artırmamızda özel sektör-
lerimizin çok önemli rolü bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Zirve Toplantımız sırasında 
düzenlenen “D-8 Ticaret Fuarı” ve “İş Fo-
rumu” gibi etkinlikleri teşvik etmeye de-
vam etmeliyiz. Bu tür etkinliklerin, somut 

işbirliği imkanlarının oluşturulması için 
önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. 

Bu noktada, uzun bir süre önce imzaladı-
ğımız, ancak henüz onaylamadığımız “D-8 
İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Basitleş-
tirilmesi Anlaşması”na dikkatinizi çekmek 
istiyorum. Eğer özel sektör kuruluşlarımıza 
olumlu bir işaret vermek istiyorsak, bu An-
laşmanın onay sürecini hızlandırmalıyız. 

Türkiye olarak, sanayi konusunda araş-
tırma ve geliştirme, finans ve bankacılık, 
özelleştirme, çevre, turizm ve gemicilik 
alanlarındaki D-8 işbirliğine büyük önem 
veriyoruz. İlgili kuruluşlarımızı D-8 pro-
jelerine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştır-
maları ve D-8 toplantılarına aktif olarak 
katılmaları için teşvik etmeliyiz. 

Değerli meslektaşlarım…

Bir taraftan küreselleşmenin getirdiği teh-
like ve risklerle baş etmeye çalışırken, bir 
taraftan da sunduğu imkan ve fırsatları 
değerlendirmenin yollarını birlikte arama-
lıyız. Bakınız AB ile ilişkilerimizde 3 Ekim 
2005’te geldiğimiz nokta, farklı kültür 
ve inançlar arasında aşılmaz karşıtlıklar 
bulunduğunu savunanlara da güçlü bir 
cevap niteliğindedir. AB ile geliştirdiğimiz 
siyasi, insani ve ticari ilişkilerle ortak de-
ğerlerimizi küreselleştirmenin önünü de 
açmış olacağız. Üyeliğimiz İslam dünyası 
ile Batı arasındaki köprü konumumuzu 
pekiştirecek, her iki tarafa da gerek kültü-
rel, gerekse ekonomik faydalar sağlayacak-
tır. Tecrübelerimiz, barış ve işbirliğinin, 
geleneksel değerlerimizi evrensel ilkelerle 
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uyumlu hale getirmekten geçtiğini gös-
termiştir. AB üyeliğimiz bunun en çarpıcı 
örneği olacaktır. 

İnsanlık tarihinin bu kritik dönemecinde, 
farklı din ve kültürler arasındaki şüphe ve 
yanlış anlamaları önleyecek girişimlerde 
bulunmanın tüm ulusların ortak sorum-
luluğu olduğuna inanıyorum. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin himayesinde 
İspanya’yla birlikte yürüttüğümüz “Mede-
niyetler İttifakı” girişimimiz bu bakımın-
dan son derece önemlidir. Girişimin, farklı 
kültürleri ortak evrensel değerler etrafın-
da buluşturarak barış içinde, müreffeh bir 
dünyanın kurulmasına öncülük edeceğini 
düşünüyorum. Bu, savaşın değil barışın 
küreselleştirilmesi için önemli bir fırsattır. 
Sizlerinde bu girişimi desteklediğinize ina-
nıyorum. 21. yüzyılda ilerlemenin itici gü-
cünün çatışma ve savaşlar değil, uzlaşma 
ve yapıcı rekabet olması gerektiğini asla 
unutmamalıyız. 

Değerli meslektaşlarım…

Doha Kalkınma Gündemi müzakerelerine 
büyük önem veriyoruz. Müzakerelerin za-
manında ve adil bir biçimde tamamlanma-
sı gerektiğine inanıyoruz. Ancak ne yazık 
ki, son beş yıldır yoğun biçimde sürdürü-
len Doha çok taraflı ticaret müzakerelerin-
de hala başarılı bir sonuca ulaşılabilmiş 
değildir. Bunun, uluslararası kurallarla 
ulusal kurallar arasında bir dengenin ku-
rulamamış olmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum. Ulusal politikaların daha 
baskın gelmesi, kaçınılmaz olarak ticaret 
müzakerelerinin gidişatını da menfi etki-

liyor. Maalesef bu da, uluslararası ticaretin 
serbestleşmesini yavaşlatıyor. 

Hong Kong Bakanlar Konferansı bütün 
beklentilerimizi karşılayamamıştır. Özel-
likle, Doha Raundu’nun başarılı biçimde 
tamamlanması için atılması gereken 
adımlar belirlenememiştir. Yine de, uz-
laşma için gerekli temellerin atıldığını 
söyleyebiliriz. Hong Kong Bakanlar Konfe-
ransından önce, Konferansın başarısızlıkla 
neticelenmesi durumunda bölgesel işbir-
liği girişimlerinin, Dünya Ticaret Örgütü 
sisteminin önüne geçeceği yönünde bazı 
düşünceler mevcuttu. Beklentilerin aksine 
Konferansın başarılı biçimde tamamlan-
ması, Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin çok 
taraflı ticaret sistemine olan bağlılıklarını 
teyit etmiştir. Bununla birlikte, bölgesel iş-
birliği, diğer birçok ülke gibi, bizim dış po-
litikamızın da önemli unsurlarından birini 
oluşturmaktadır. Ayrı bloklar ortaya çıkar-
madığı sürece, bölgesel işbirlikleri küresel 
ticareti genellikle olumlu etkilemektedir. 
Bunların çok taraflı küresel ticaret sistemi-
ni tamamlayıcı araçlar olarak görülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Sözlerime son verirken önceki dönem 
başkanı İran Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmedinejad’a değerli katkılarından ötü-
rü teşekkür ediyorum. Endonezya’ya da 
D-8 dönem başkanlığında başarılar diliyor, 
başkanlıkları süresince her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu özellikle be-
lirtmek istiyorum. Zirve’nin ülkelerimizin 
kalkınmasına, halklarımızın refahına kat-
kı sağlayacağına inanıyor, tüm katılımcıla-
rı saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başbakan, Cezayir ve Türk özel 
sektörünün değerli temsilcileri… Dost ve 
kardeş Cezayir’de bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Burada sizlere, ekonomi ve dış ticaretimiz-
de son dönemde yaşanan gelişmelerden 
söz etmek istiyorum. Türkiye, son yıllarda 
uluslararası sermayenin en çok ilgisini 

TOBB Türkiye-Cezayir 
İşadamları Toplantısı

Cezayir | 22 Mayıs 2006
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çeken yatırım merkezlerinden biri olarak 
giderek daha fazla ön plana çıkmaya baş-
lamıştır. 

Geçen yıl ülkemize gelen küresel serma-
ye, son on yılda gelen dış yatırımlardan 
birkaç kat daha fazla olmuştur. Ekonomik 
istikrarımızın en temel göstergesi, enflas-
yonun üretici fiyatlarında % 3’ler seviye-
sine inmesidir. Son üç yılda kaydettiğimiz 
ortalama % 8’lik büyüme ile dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline 
geldik. Yine son üç yılda iki katın üzerinde 
artarak yıllık 73 milyar dolar düzeyine ula-
şan ihracatımızla dünya sıralamasında 22. 
sıraya yükselmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca, 2005 yılında 117 milyar dolar olan 
ithalatımız da bizi en büyük 14. ithalatçı 
konumuna getirmiştir. Türkiye, 360 mil-
yar doları bulan Gayri Safi Milli Hasılası 
ile dünyanın 17. büyük ekonomisidir. Dış 
ticaret hacmimiz 190 milyar doların üze-
rine çıkmış ve 2005 yılında Türkiye’yi 22 
milyon turist ziyaret etmiştir. 

Tüm bu olumlu gelişmeleri, kamu maliye-
si, finans sektörü, yatırım ve özelleştirme 
mevzuatı başta olmak üzere birçok alanda 
gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlarla 
destekleyerek ekonomik istikrarımızı 
kalıcı hale getirme yolunda önemli bir 
mesafe aldık. 2004’te ikili ticaret hacmi-
miz 424. 7 milyon dolar Cezayir lehine 
olmak üzere, toplam 2 milyar 26 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2005’te 
ise bu rakam 2 milyar 482 milyon dolara 
yükselmiştir. Ancak yine 875 milyon dolar 
Cezayir lehine gerçekleşmiştir. İkili ticaret 

hacmimizin her iki ülke lehine dengeli ola-
rak yükselmesini arzu ediyoruz. Cezayir, 
Türkiye’nin Afrika kıtasında en çok yatı-
rım yaptığı ülkelerin başında gelmektedir. 
Bugün Cezayir, Afrika’daki bir numaralı 
ticaret ortağımız haline gelmiştir. 

Değerli katılımcılar… 

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliş-
tirilmesinin zeminini oluşturan hukuki 
altyapının tamamlanmasına yönelik çalış-
malarımız da devam etmektedir. Ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin daha da ileri bir 
seviyeye taşınmasında siz özel sektör tem-
silcilerine önemli görevler düşmektedir. 
Bu anlayışla, Cezayir’de iş yapmak isteyen 
firmalarımızı gönülden destekliyoruz. Bu 
itibarla, ziyaret vesilesiyle yapacağınız te-
masların, dost ve kardeş iki ülkenin ticari 
ve ekonomik ilişkilerinin seyrine olumlu 
katkılarda bulunacağına inanıyorum. 

Halklarımız arasındaki, köklü kardeşlik 
bağları, biz devlet adamlarına işbirliğimi-
zi daha da derinleştirme imkanı veriyor. 
Bildiğiniz gibi, yurtdışı müteahhitlik hiz-
metleri, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi 
geliştirmek için sahip olduğumuz en güçlü 
araçlardan biridir. Müteahhitlik şirketle-
rimizin son yıllarda uluslararası alanda 
giderek daha fazla sayıda ihale kazanmala-
rını, böylece çeşitli ülkelerin kalkınmasına 
katkıda bulunmalarını memnuniyetle izli-
yoruz. Cezayir’de 2005 yılı sonu itibarıyla 
müteahhitlik firmalarımızın üstlendikleri 
projelerin değeri yaklaşık 460 milyon do-
lardır. Ayrıca bu ülkede yaklaşık olarak 



145

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

150 milyon dolarlık doğrudan Türk yatırı-
mı bulunmaktadır. 

Cezayir’in 2005-2009 dönemini kapsayan 
80 milyar dolarlık “Büyümeye Destek Ek 
Programı” çerçevesinde, bayındırlık ve 
konut inşası alanlarında sürdürülen proje-
lerde Türk müteahhitlik sektörünün daha 
çok yer almasını arzu ediyoruz. Burada 
faaliyet gösteren firmalarımızın teminat 
mektupları konusunda yaşadıkları güç-
lükleri biliyoruz. Bu tür sorunların Türk 
şirketlerinin Cezayir firmalarıyla ortaklık 
kurmaları durumunda aşılabileceğini 
ümit ediyoruz. 

Buradaki müteahhitlik firmalarımızın 
sorunlarını ele alacak bir Ortak Komite ku-
rulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Karşılıklı ticarimizin daha geniş bir yelpa-
zede değerlendirilmesini arzu ediyoruz. 
Özellikle, sağlık ve denizcilik sektörlerin-
de işbirliği imkanlarının geliştirilmesini 
destekliyoruz. İşbirliği yapabileceğimiz bir 
başka alan da fosfat sektörüdür. Bu alanda 
Türkiye’de ortak yatırımlara gidilebilece-
ğini düşünüyorum. Cezayir’in ekonomik 
yeniden yapılanma çalışmalarında, özel-
leştirme, küçük ve orta ölçekli işletmeci-
lik başta olmak üzere her alanda bilgi ve 
tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Bu 
çerçevede, siz işadamlarının karşılıklı 
temaslarının son derece faydalı olacağını 
düşünüyorum. 

Değerli işadamları… 

Türk iş dünyasının Cezayir’de etkin olması 
kadar, Cezayirli işadamları ve yatırımcıla-

rın da Türkiye’de faaliyette bulunmalarını 
istiyoruz. Sizleri ülkemizde görmekten 
büyük memnuniyet duyacağız. Tarihi ve 
kültürel anlamda sıkı bağlar a sahip oldu-
ğumuz Cezayir ile ekonomik ilişkilerimizi 
de daha verimli hale getirmeyi samimiyet-
le arzu ediyoruz. Çalışmalarınızın verimli 
geçmesi dileğiyle sözlerime son veriyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım, değerli konuklar… 
Öncelikle, sizlerle bir araya gelmekten 
duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyo-
rum. 

Bildiğiniz gibi, iki ülke arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkilere yeni bir ivme kazan-
dırmak amacıyla düzenlenen Türk-Alman 
Ekonomi Kongresi’nin ikincisine katılmak 

üzere Berlin’de bulunuyorum. Ekonomik 
ilişkilerimiz son dönemde büyük gelişme 
kaydetmiştir. Almanya bugün, en büyük 
ticaret ortağımızdır. Almanya’yla, ticaret, 
turizm, sanayi, bilim, kültür gibi alanlar-
daki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 
Fakat ilişkilerimizi benzersiz kılan asıl 
unsur Almanya’da yaşayan milyonlarca 
vatandaşımızdır. 

Türk Vatandaşlarına Hitap

Almanya | 25 Mayıs 2006
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Sizler, bu iki dost ülke arasındaki en 
sağlam köprüleri oluşturuyorsunuz. Bu-
nun Alman dostlarımızca da bu şekilde 
algılanıp, tarif edildiğini görmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. 45. yıldır 
burada yaşayan Türk toplumu, kendisini 
iş sahibi yapan Almanya’ya, toplumsal 
hayatın her alanında büyük katkılarda bu-
lunmuştur; bulunmaya da devam ediyor. 
Almanya’daki Türk toplumu ayrıca, ana-
vatanı Türkiye’ye de her zaman şükranla 
anılması gereken destekler sağlamıştır. En 
zor dönemlerinde Türkiye’ye gönderdiği-
niz işçi dövizleri, ekonomimizin çarkların 
dönmesinde azımsanmayacak bir rol 
oynamıştır. Bu nedenle, burada yaşayan 
Türklerin değerini iyi bilmeli, bu çalışkan 
insanları takdir etmeliyiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Hızla değişen dünya ekonomisi, yepyeni 
üretim şekillerini ve endüstri ilişkilerini 
karşımıza çıkarmıştır. Artık şirketlerin, 
küreselleşen dünyada rekabeti sürdüre-
bilmek için emek yoğun sektörlerdeki 
üretimi ucuz işgücünün bulunduğu ülke-
lere kaydırdığını görüyoruz. Buna paralel 
olarak sanayileşmiş ülkelerde niteliksiz 
işgücüne olan talep büyük ölçüde düşüyor. 
Bilgi teknolojileri başta olmak üzere, yeni 
ekonominin gerekleriyle donanmış kalifi-
ye işgücüne olan talep ise yükseliyor. 

Almanya’da yaşayan siz değerli insanları-
mız için bu durum büyük fırsatların yanı 
sıra, çeşitli güçlükleri de beraberinde geti-
riyor. Bunların idraki içinde olmalıyız. Ya-
şadığınız ülkenin çocuklarımıza sağladığı 

eğitim imkanlarından sonuna kadar yarar-
lanmak suretiyle, yeni ekonomik ilişkiler 
içinde kendilerine yer bulabilecek nesiller 
yetiştirmelisiniz. Bunun için çocuklarımı-
zın anadilimiz Türkçe’nin yanı sıra, Alman 
diline de layıkıyla vakıf olmaları için çaba 
sarf etmeniz gerekiyor. 

Burada şuna özellikle dikkat çekmek isti-
yorum: Anadilini iyi bilmeyen çocuklar ya-
bancı dil öğrenmekte de zorlanıyorlar. Bu 
itibarla, çocuklarımıza önce Türkçe’miz 
doğru ve düzgün bir şekilde öğretilmeli, 
daha sonra da Almanca’ya gerekli ağırlık 
verilmelidir. Alman eğitim sisteminde 
göçmen çocukların birtakım özel sorun-
larla karşılaştıklarını biliyorum. Bununla 
birlikte, eğitim sistemi içinde velilerin ye-
terli ve kararlı desteğiyle aşılamayacak bir 
mesele olduğunu da sanmıyorum. 

Öncelikle bizler geleceklerinden sorumlu 
olduğumuz çocuklarımızın eğitimine ilgi 
göstermeli, onların iyi Almanca öğren-
melerini sağlamalıyız. Böylece, hayata 
kollarında bir değil iki altın bilezikle başla-
malarını temin etmiş olacağız. Unutmayın 
ki, eğitim konusundaki sorunlarınızın aşıl-
masında, Almanya’daki temsilciliklerimiz 
her türlü desteği vermeye hazırdır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Almanca bilgisi, eğitimdeki başarının 
anahtarı olduğu gibi, sosyal yaşama entegre 
olmanın da vazgeçilmez şartıdır. Çok iyi 
derecede Almanca öğrenerek yaşadığınız 
ülkenin toplumsal hayatına uyum sağlama-
nın, kendi köklerinizden kopmak anlama 
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gelmediğini bilmelisiniz. Kendi değerleri-
nizle birlikte Alman toplumuna uyum sağ-
lamanız, Almanya için de eşsiz bir zenginlik 
olacaktır. Herkes bunu çok iyi görmelidir. 

Uyuma yönelik çabalar, Almanya Türkleri-
nin kendilerini ilgilendiren temel konular-
da birlikte hareket edebilecek bir dayanış-
ma içinde bulunmalarını gerektiriyor. Aynı 
şekilde, günümüzün demokrasi anlayışına 
uygun olarak, yaşadığınız ülkenin siyasi 
karar alma sürecine katılmanız şarttır. 
Bunun yolu dernekler, vakıflar, sendikalar 
gibi Alman sivil toplum kuruluşlarının yanı 
sıra siyasi partiler içinde de aktif olarak yer 
almanızdan geçer. 

Almanya, vatandaşı olmayanların sivil 
toplum faaliyetleri içinde bulunmalarına 
hiçbir kısıtlama getirmeyen açık bir top-
lumdur. Bu imkandan en iyi şekilde yarar-
lanmalısınız. Alman vatandaşlığına geçmiş 
insanlarımıza da şunu söylemek istiyorum: 
Kendi anlayış ve dünya görüşünüze en 
uygun gördüğünüz Alman siyasi partileri 
içinde siyasete katılın. Seçme ve seçilme 
hakkınızı bilinçli bir şekilde kullanın. 
Bu, toplumunuzun sorunlarının en etkin 
şekilde dile getirilmesi ve bunlara çözüm 
bulunması bakımından son derece yararlı 
olacaktır. Bu yöndeki çalışmalarınız, en-
tegrasyona hız vereceği gibi, ülkemizin AB 
sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Almanya bir süredir ekonomik durgun-
luk yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak 
da işsizlik önemli bir sorun olarak öne 

çıkmıştır. Bu sorundan en çok, nispeten 
daha az kalifiye olan Türkler etkileniyor. 
Türkler arasındaki işsizliğin yüzde 24 
düzeyinde olduğunu üzülerek görüyoruz. 
İnanıyorum ki, Almanya mevcut ekono-
mik sorunlarını aşacak, ülkede çok sayıda 
yeni iş sahası oluşturulacaktır. Fakat bu, 
Türk toplumunun işsizlik sorununun çö-
zümüne tek başına yeterli olmayabilir. 

Az önce de söylediğim gibi, gençlerimizin 
hayata bir meslek sahibi olarak atılmaları 
çok önemlidir. Çocuklarımızın mesleki 
eğitimi son derece hayati bir meseledir. 
Yine, 60 bini aşkın Türk işletmesine de 
bu hususta özel bir sorumluluk düşüyor. 
Gençlerimize mesleki eğitim ve çıraklık 
imkanları sağlanması amacıyla Türk 
işletmelerince gerçekleştirilen birtakım 
girişimler bulunmaktadır. Bu girişimler, 
Alman makamlarının da desteği alınarak 
yoğunlaştırılmalıdır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Almanya’da uzun bir süredir göçmenlerin 
topluma uyumları üzerinde yoğun bir 
tartışma yürütüldüğünü görüyoruz. Bu 
konuda göçmenlere düşen görevler oldu-
ğu bir gerçektir. Biraz evvel de söylediğim 
gibi, Almanca öğrenimi, meslek eğitimi, 
sivil topluma ve siyasete katılım bunlar 
arasındadır. Ancak, entegrasyonun iki 
yönlü bir süreç olduğu da kimse inkar 
edemez. Topluma uyum göstermeye da-
vet edilen kişilere öncelikle kabul edile-
ceklerinin işaretinin verilmesi gerekir. 
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Başarılı bir entegrasyon politikasının ha-
reket noktasının, göçmenlere toplumda 
istendikleri mesajının samimi bir şekil-
de verilmesi olduğunu düşünüyorum. 
Almanya’da doğup büyüyen Türk ço-
cukları Almanya’nın da çocuklarıdır. Bu 
gençlerin sorunlarına bir “yabancı” mese-
lesi olarak bakmak kimseye yarar sağla-
maz. Uyum konusunda, Alman devletine, 
siyasilerine, kamuoyuna ve basınına da 
düşen çok önemli görevler vardır. 

Ben de buradan Alman Hükümeti’ne 
bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ortak 
geleceğimiz olan bu gençlerin eğitimine 
yatırım yapın, bu büyük potansiyeli ve 
fırsatı kaçırmayın. Münferit vakalardan 
yola çıkılarak yapılan yersiz genellemeler, 
olumsuz örneklere sürekli yapılan vurgu 
entegrasyon çabalarına katkı sağlamaya-
caktır. 115 bin karma evliliği, yüz binler-
ce Türk-Alman çocuğunu, 60 bini aşkın 
Türk işadamı ve bunların istihdam ettiği, 
100 binden fazlası Alman olan, 320 bin 
çalışanı hesaba katmadan uyumu teşvik 
edemezsiniz. Ayrıca, burada kimse Türk-
leri bir güvenlik sorunu olarak görme-
melidir. Ağır tahriklere karşı bu ülkedeki 
Türklerin karikatür krizindeki sağduyulu 
duruşları, Fransa’daki varoş olaylarının 
Almanya’ya hiçbir şekilde yansımaması 
unutulmamalıdır. 

Bunlar, kadirşinas Türk insanının, kendi-
sine kucak açan topluma zarar vermekten 
imtina etmesini sağlayan yüksek ahlaki 
değerleri ve asaletinin de göstergeleridir. 
Sizlerin hem Türkiye’ye, hem de içinde 
yaşadığınız Alman toplumuna önemli 

katkılarda bulunmaya devam edeceğinize 
inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime 
son veriyor, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

150

Sayın Şansölye, değerli katılımcılar… Söz-
lerime Türk ve Alman ekonomi çevreleri-
nin seçkin temsilcileriyle yeniden bir ara-
da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek başlamak istiyorum. 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
2004 yılında Köln’de yapılan açılışı ve 
geçen yıl İstanbul’da düzenlenen 1. Türk-
Alman Ekonomi Kongresi’nin ardından 
sizlerle üçüncü kez buluşuyoruz. Türk-

2. Türk-Alman  
Ekonomi Kongresi

Almanya | 26 Mayıs 2006
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Alman Ticaret ve Sanayi Odası, işadamı 
ve sanayicilerimiz arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine kuruluşundan beri önemli 
katkılarda bulunmuştur. Bu vesileyle, oda 
bünyesinde faaliyet gösteren tüm kişi ve 
kuruluşları kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Geleneksel müttefikimiz Almanya’nın 
Avrupa’yla ilişkilerimizde özel bir yeri 
vardır. Değişken uluslararası şartlarda 
bu yakınlığımızı hep muhafaza ettiğimizi 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Ül-
kelerimiz, gerek ticaret, gerekse yatırımlar 
açısından birbirini tamamlayıcı nitelikte-
dir. Almanya siyasi, ekonomik ve kültürel 
açılardan en önemli ortaklarımızdan 
biridir. Yıllık 21 milyar Euro’ya ulaşmış 
olan ikili ticaret hacmimiz, her geçen yıl 
artmaktadır. 

Türkiye’deki uluslararası yatırımlar içinde 
Almanya önemli bir paya sahiptir. 1980’e 
kadar sadece 24 tane Alman firması ülke-
mizde faaliyet gösterirken, şimdi bu sayı 2 
bin 175’i bulmuştur. Ülkemizdeki toplam 
dış sermayeli firmalar arasında % 17.5’luk 
payla Alman yatırımcılar ilk sırada yer 
almıştır. Alman firmalarının Türkiye’de 
gerçekleştirdikleri sabit sermaye yatırım 
miktarı ise 4.6 milyar doları bulmaktadır. 

Geçen yıl ülkemizde 4 milyon 250 bin ci-
varında Alman turisti ağırladık. Bu Türk 
turizmi açısından önemli bir potansiyeli 
ifade etmektedir. Alman turistlerin sadece 
Türk ekonomisine değil, halklarımızın 

yakınlaşmasına da katkıda bulunduğu-
nu asla göz ardı etmemeliyiz. Sadece bu 
saydığım veriler bile ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin ulaştığı seviyeleri göster-
mekte, önümüzdeki yıllarla ilgili önemli 
bir potansiyele işaret etmektedir. 

Değerli katılımcılar… 

Bugün Almanya’da 3 milyona yakın Türk 
yaşamaktadır. Burada yaşayan soydaşla-
rımız ilişkilerimizin en önemli boyutunu 
oluşturmaktadır. 1960’lı yıllardan bugüne, 
Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi, 
Almanya’da da genç, dinamik ve sosyal 
açıdan çok boyutlu bir Türk toplumu oluş-
muştur. Burada yaşayan insanlarımızın 
toplumsal örgütlenmesi ve tüketim yapısı 
değişmiş, eğitim seviyesi artmıştır. 

Türk toplumu zamanla Alman siyaseti 
içinde giderek daha çok temsil edilmeye 
başlamıştır. Kırk yıl önce Almanya’ya işçi 
olarak gelen vatandaşlarımız işveren 
olmaya doğru bir gelişim göstermiştir. 
Buradaki Türk toplumuna ait işletmele-
rin ve ticari faaliyetlerinin odak noktası 
Almanya’dır. Ancak, Türkiye de ikinci 
pazar olarak kabul edilmektedir. Bu şir-
ketlerin dış ticaret hacmimiz üzerindeki 
etkisini de hissedilebiliyoruz. 

Avrupa Birliği ülkeleri genelinde Türk 
vatandaşlarına ait toplam işletme sayısı-
nın yaklaşık % 69’u Almanya’da faaliyet 
göstermektedir. İşsizliğin önemli bir so-
run haline geldiği bir dönemde, 64 bin 
600 civarındaki Türk sermayeli işletme, 
yaklaşık 323 bin kişiye istihdam imkanı 
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sağlayarak Alman ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır. Kemal Şahin gibi öğ-
renci olarak Almanya’ya gelip sıfırdan 
başlayan, zamanla kendi işini kuran Türk 
işadamları, bugün gerek ciroları, gerekse 
sağladıkları istihdamla çeşitli sektörlerde 
Almanya’nın önemli işverenleri arasına 
girmişlerdir. Böyle girişimcilerin artması, 
Türklerin sadece istihdam edilen değil 
aynı zamanda istihdam eden ve üretime 
katkıda bulunan işverenler haline gelme-
leri bize gurur veriyor. 

Değerli katılımcılar… 

Bildiğiniz gibi Türkler, Almanya’da İkin-
ci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen 
ve “ekonomik mucize” olarak nitelenen 
kalkınma hamlesine büyük katkılar sağla-
yan değerli bir işgücü ordusunu oluştur-
muştur. Alman ekonomisinin büyümesi 
ve refah toplumu düzeyine ulaşmasında 
önemli roller üstlenmişlerdir. Bu toplu-
mun bir parçası olarak saygı ve minnetle 
anılması gereken bir işlev yerine getirmiş-
lerdir. 

Büyük çoğunluğu vasıfsız işçi olarak bu-
raya gelen Türkler, bugün toplumun her 
kesiminde ve her meslek dalında yerleri-
ni almışlardır. İşadamı, işveren, doktor, 
mühendis, mimar, avukat, akademisyen, 
sanatçı, yazar, şair ve nihayet kamu gö-
revlisi ve siyasetçi olarak ön plana çıkmış-
lardır. Sadece topluma uyum sağlamakla 
kalmamışlar, fırsat verildiğinde Alman 
toplumunun etkin bireyleri olabilecekle-
rini de göstermişlerdir. 

Özellikle ekonomi alanındaki başarı ör-
neklerinin çoğu sanıyorum bugün aramız-
da bulunuyor. Bu örneklerin çoğalması, iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ge-
liştirilip zenginleştirilmesine elbette katkı 
sağlayacaktır. Ancak bu noktada, Alman 
toplumuna entegrasyon konusuna kısa-
ca değinmek istiyorum. Burada yaşayan 
insanlarımızın uyum sürecinin başarıyla 
devam etmesini ortak bir ihtiyaç, daha 
doğrusu bir zaruret olarak görüyorum. Bu 
ülkede yaşamanın meşru gereklerine sırt 
çevirmeyi mazur göremeyiz. 

Ancak şunu da ifade etmek zorundayım: 
Almanya’da yaşayan, bu ülkeyi ikinci va-
tanı haline getirme sürecindeki Türklerin 
de burada kabul görmeleri, kucaklanma-
ları en doğal haklarıdır. Bu aynı zamanda, 
mutlu ve huzurlu bir şekilde topluma 
yararlı olabilmelerinin de teminatıdır. Bu-
nun için ilgili tüm taraflar, iyi niyetle ciddi 
bir çaba harcamalıdır. Bu özellikle yabancı 
düşmanlığı ve ırkçı saldırıların tırmanışa 
geçtiği bu günlerde daha da kritik bir so-
rumluluk olarak öne çıkmaktadır. 

Ancak hemen şunu da belirtmeliyim ki, 
Almanya’daki Türk toplumunun bundan 
sonraki sosyo-ekonomik gelişiminde 
üçüncü ve daha sonraki kuşakların eğitim 
düzeyi de belirleyici olacaktır. Türklerin 
bugüne kadar eriştikleri başarıların gelişti-
rilmesi de aslında köklü bir entegrasyonun 
gerçekleşmesine bağlıdır. Bu anlamdaki 
bir entegrasyon, ancak Alman toplumu-
nun üst katmanlarına ulaşabilecek eğitimi 
almış Türk bireylerinin sayılarının artma-
sıyla mümkündür. 
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Günümüz üretim ve hizmet sektörlerinde, 
mesleki eğitimden geçmemiş vasıfsız bir 
işçinin istihdam edilme ihtimali yok de-
necek kadar zayıftır. Almanya’daki yüksek 
işsizlik oranının bizim insanlarımız ve 
özellikle de hayata yeni atılan gençlerimiz 
arasında iki üç misli daha yüksek olması-
nın başlıca nedeni bu eğitim eksikliğidir. 
Mesleki eğitime büyük önem verdiğimizi 
biliyorsunuz. Ben, burada faaliyet göste-
ren siz değerli işadamlarımıza bir çağrıda 
bulunmak istiyorum: İşletmelerinizde 
bu gençlerimiz için staj ve eğitim imkanı 
tanıyın. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın başlattığı proje benzeri mesleki 
eğitim projelerine katkıda bulunun ve 
Türk gençleri arasında yaygın olan işsizlik 
sorununun çözümünde etkin rol üstlenin. 
Zira burada yaşayan, iki dil bilen eğitimli 
Türk gençlerinin başarısı aslında sizlerin 
de başarınız olacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Burada sizlere, son yıllarda kaydettiğimiz 
önemli ekonomik gelişmelerden de bah-
setmek istiyorum. Ekonomimiz uzun bir 
dönem içinden geçtiği belirsizlik, istikrar-
sızlık ve güvensizlik ortamını geride bırak-
mıştır. Ciddi bir iyileşme sürecine giren 
ekonomimiz, tüm olumlu tahminleri bile 
aşarak yapısal bir dönüşüm geçirmiştir. 
Bugün makro ve mikro düzeyde ulaştı-
ğımız seviyeler, Türkiye’nin son yıllarda 
yakaladığı en iyi rakamlardır. 

Hükümet olarak attığımız kararlı adımlar-
la, sadece 2000 ve 2001 krizlerinin yarala-
rını sarmakla yetinmedik. Aynı zamanda 

ekonomimizin daha sağlam bir zemine 
kavuşturulması yolunda önemli mesafeler 
kat ettik. Ekonomimiz açısından hassas bir 
dönemde cereyan eden Irak krizi ve başta 
petrol olmak üzere enerji fiyatlarında ya-
şanan anormal artışlara rağmen ekonomi-
de ciddi başarıla kaydettik. Bu ekonomimi-
zin sağlam bir temel üzerinde geliştiğinin 
en önemli göstergesidir. 

Değerli katılımcılar… 

Ekonomimizin son yıllardaki performansı 
dünya ekonomik çevrelerinin de takdiri-
ni toplamıştır. Uluslararası yatırımcılar 
açısından bir cazibe merkezi haline gelen 
Türkiye’nin son dönemdeki yükselen 
grafiği, bağımsız ve saygın uluslararası 
kuruluşlar tarafından da teyit ediliyor. 
Bakınız, 2002–2005 döneminde ortalama 
yıllık büyüme oranı yüzde 7.6 olarak ger-
çekleşmiştir. Büyüme hızı itibariyle OECD 
ülkeleri arasında birinci sırada yer alan 
Türkiye, gelişen ekonomiler arasında da 
en ön sıralardadır. 

Bugün, uluslararası kuruluşlar Türkiye’yi 
“yıldızı parlayan bir ülke” olarak değerlen-
diriyor. Kişi başına düşen Gayrı Safi Milli 
Hasıla 5 bin dolara yükselmiştir. Yıllarca 
ekonomimizi boyunduruğu altına alan 
enf lasyon dizginlenmiştir. 1993–2002 
dönemi ortalaması yüzde 73.5 olan enflas-
yon 2005’te yüzde 7.7 ye düşürülmüştür. 
Göstergeler enflasyonun kararlı bir şekilde 
düşüş eğiliminde olduğuna işaret ediyor. 

Gelinen noktada Türkiye’nin artık bir 
daha çift rakamlı enf lasyon oranlarını 
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yaşamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. 
Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 
toplam dış ticaret hacmimiz 190 milyar 
dolara ulaşmıştır. Türkiye artık sadece 
tarımsal ürün ihraç eden bir ülke değildir. 
Otomotiv, elektronik ve makine sanayile-
rinde hızlı bir gelişme göstermiş, ulusla-
rarası alanda rekabet edebilecek duruma 
gelmiştir. Küreselleşmenin rekabetçi orta-
mına hızla ayak uyduran Türk firmaları, 
sahip oldukları avantajları iyi değerlen-
direrek rakipleri arasındaki yerlerini her 
geçen gün daha da sağlamlaştırıyorlar. 
Bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Ekonomimizdeki bir başka olumlu geliş-
me de özelleştirme alanında yaşanmıştır. 
80’li yıllarda başlayan özelleştirme prog-
ramı son 3 yılda büyük ivme kazanmış, 
küresel yatırımcıların ülkemize olan il-
gisi artmıştır. Oluşan müspet iklim milli 
varlıklarımızın değerini de artırmıştır. 
Böylece 2005’te 25 milyar dolarlık özel-
leştirme gerçekleştirilmiştir. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye’nin önemli bir avantajı da, eşsiz 
coğrafi konumu sayesinde yeni ve geliş-
meye müsait pazarlara açılmak isteyen 
yatırımcılara geniş bir perspektif sunuyor 
olmasıdır. Özellikle, iki bloklu sistemin 
çöküşünü izleyen dönemde meydana 
gelen gelişmeler, tarihi, kültürel ve eko-
nomik bağlarımız bulunan Kaf kasya, 
Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu gibi 
bölgelerde yeni işbirliği fırsatlarını ortaya 
çıkarmıştır. 

Türk ve Alman firmalarının üçüncü ülke-
lerde işbirliği imkanlarını araştırmaları 
ve ortak girişimlerde bulunmaları her iki 
tarafın da yararına olacaktır. Türk firma-
larının müteahhitlik sektörü için, 63 farklı 
ülkede gerçekleştirilen, toplam değeri 70 
milyar doları bulan 3 bin başarılı proje 
önemli bir referanstır. Enerji, çevre gibi 
her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren, or-
tak yatırım imkânlarının çok geniş olduğu 
alanları da unutmamak gerekiyor. 

Türkiye olarak, yenilebilir enerji kaynak-
larından en etkin biçimde yararlanmak 
istiyoruz. Almanya’nın güneş ve rüzgâr 
enerjisi gibi yenilenebilir enerji teknoloji-
sinde ileri bir noktada olduğunu biliyoruz. 
Bu teknolojik birikiminizden ortak yatı-
rımlar şeklinde yararlanabiliriz. Alman 
yatırımcıların özellikle rüzgâr ve güneş 
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakla-
rı ile doğalgaz boru hatları ve diğer enerji 
altyapı yatırımlarında Türk firmalarıyla 
işbirliğinin önümüzdeki dönemde artaca-
ğını düşünüyorum. 

Ayrıca, AB’nin çevre müktesebatını kendi 
iç mevzuatımıza aşamalı olarak yansıtmak 
istiyoruz. Bu süreç uzun zaman alacak, 
büyük yatırımlar gerektirecektir. Bu çer-
çevede Almanya’nın, özellikle suların kir-
liliğinin önlenmesi, katı atıkların yönetimi 
gibi birçok alanda çok değerli birikim ve 
tecrübeye sahip olduğunu biliyoruz. İşa-
damlarımızın bu konularda yakın işbirli-
ğine gitmesi ve ortak yatırımlar yapmasını 
bekliyoruz. 
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Değerli katılımcılar… 

Yatırım ve iş ortamı açısından gerekli 
bütün yasal düzenlemeleri yaptık ve uy-
gulamaya geçirdik. Bu sürecin dinamik 
olduğunun bilincindeyiz. Küresel geliş-
meler doğrultusunda bundan sonra da ya-
pılması gereken tüm düzenlemeleri sürat 
ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. 
Yatırım ve iş maliyetlerini rekabetçi bir 
düzeye çektik. Bu doğrultuda, “kurumlar 
vergisi” genel oranında yapılacak düzen-
leme, yerli yabancı ayrımı yapılmaksızın 
tüm yatırımcılara rekabet avantajı sağla-
yacaktır. 

Hükümet olarak hazırladığımız uygun 
ortam, bugün Türkiye’yi Alman firmaları 
açısından da cazip bir yatırım merkezi 
haline getirmiştir. Aramızdaki yakın iliş-
kiler ve sıkı bağlar dikkate alındığında 
ülkemizdeki Alman yatırımlarının önü-
müzdeki dönemde daha da artmasını 
bekliyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Ekonomi alanındaki tüm icraatımızı, 
bildiğiniz gibi, AB katılım sürecimizin 
gerektirdiği şartlarla paralel şekilde ger-
çekleştiriyoruz. Bu açıdan özellikle Ma-
astricht kriterlerini karşılama konusunda 
sıkıntımız yok. Aksine, önümüzdeki on 
yıl içinde Türkiye’nin Avrupa’nın altıncı 
büyük ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. 
3 Ekim 2005 tarihinde alınan Türkiye ile 
müzakerelere başlama kararıyla birlikte 
Türkiye-AB ilişkileri yeni bir boyut kazan-
mıştır. 

Türkiye’nin AB üyeliği uzun soluklu bir sü-
reçtir. Bu yoldaki yürüyüşümüzü kararlı ve 
istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tarama 
süreci, siyasi kriterler gibi çeşitli safhalarda 
üstümüze düşeni yapıyoruz. Siyasi kriterler 
çerçevesinde 9. Uyum Paketini de hazırla-
mış bulunuyoruz. 40 yılı aşkın bir süredir 
devam eden Türkiye-AB ilişkilerinde adil 
ve objektif bir müzakere süreci amacı-
mıza ulaşmamız açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bunun için, AB’nin geçmişte 
diğer adaylara verdiği desteği Türkiye’ye 
de vermesini bekliyoruz. Almanya’nın 
Adenauer’den beri görev yapan tüm Fede-
ral hükümetleri Türkiye’nin AB vizyonunu 
desteklemiştir. Bu kararlı çizginin mevcut 
hükümet tarafından da devam ettirileceği-
ne inanıyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Ülkemin, içinde zengin fırsatları da barın-
dıran önemli bir dönemden geçtiğini, bu-
rada bir defa daha ifade etmek istiyorum. 
Türkiye önümüzdeki dönemi çok iyi de-
ğerlendirecek, son üç yılın başarılı perfor-
mansını AB katılım sürecinin getirdiği iv-
meyle birleştirerek yakın geleceğe mutlaka 
damgasını vuracaktır. Siz Türk ve Alman iş 
çevrelerinin değerli temsilcilerine her türlü 
desteği vermeye devam edeceğimizi, ayrıca 
görüş ve önerilerinize de her zaman açık 
olduğumuzu bilmenizi isterim. Kongre’nin 
verimli iş bağlantıları ve ortak projelere 
vesile olmasını diliyor, sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Sayın Başbakan, sayın İKÖ Genel Sekrete-
ri, sayın Arap Ligi Genel Sekreteri, değerli 
devlet adamları, iş dünyasının değerli 
üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler... 2. 
Türk-Arap Ekonomi Forumu vesilesiyle 
ülkemize gelen dost ve kardeş ülkelerin 
değerli hükümet üyelerine ve seçkin ko-
nuklarımıza hitap etmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Bu yılki toplantının 

düzenlenmesinde büyük emeği geçen, El-
İktisad Vel Aamal ile Dış Ekonomik İlişki-
ler Kurulu’nu bu başarılı organizasyondan 
dolayı kutluyorum.

Değerli katılımcılar…

Bildiğiniz gibi bugün, sonunun nereye va-
racağını kestirmekte zorlandığımız, dün-

2. Türk-Arap Ekonomi Forumu

İstanbul | 8 Haziran 2006
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yayı çepeçevre kuşatan bir küreselleşme 
dalgası ile karşı karşıyayız. Bilhassa bilgi 
teknolojisindeki yenilikler mesafeleri or-
tadan kaldırarak dünyayı küçük bir köye 
dönüştürmüştür. Çağdaş yaşamın vazge-
çilmezleri haline gelen uydu anteni, cep 
telefonu ve internet dünyanın en ücra kö-
şelerine kadar yayılmış durumdadır. Dev-
letlerin bu unsurları kullanarak elde ettik-
leri katma değer, ekonomilerinin gücünü 
gösteren en önemli saik haline gelmiştir. 

Bugün, siyasi ve askeri güç, ekonomik 
güçle desteklendiği ölçüde bir anlam ifade 
etmektedir. Sadece varlıklı olmak, artık 
tek başına yeterli değildir. Sermayeyi, ge-
rektiğinde ülke dışında verimliliği yüksek 
alanlara yönlendirmek, küresel bir oyuncu 
olmanın vazgeçilmez şartı haline gelmiş-
tir. Devletlerin ekonomik açıdan giderek 
birbirlerine daha bağımlı hale gelmeleri, 
esasen karşı konulamaz bir süreçtir. Bu 
yeni sürece iyi uyum sağlayan ülkeler 
başarılı olup kazançlı çıkmaktadır. Eski 
üretim yapısını sürdürmekte direnenlerin 
arzuladıkları kalkınma düzeyini yakala-
maları ise bence artık mümkün değildir. 

Karşılıklı bağımlılığın aynı zamanda, 
ülkeler arasında geçmişten gelen kimi 
önyargıların kırılmasına, husumetin 
yerine işbirliğinin gelişmesine de katkı 
sağladığını görüyoruz. Mal, hizmet, emek 
ve sermayenin dolaşımında artık yepyeni 
bir dönem başlamıştır. Yeni rekabet koşul-
larının bütün zorluklarına rağmen esasen 
bu süreç önümüze çok yeni imkanlar da 
çıkarmaktadır. Küreselleşmenin yan etkisi 
olarak gelişen Değerlerarası Soğuk Savaş 

dediğim dönemin bütün olumsuz etkile-
rini üzerimizde hissederken bu yeni im-
kanları fırsata dönüştürmenin aciliyetini 
özellikle vurgulamak istiyorum. 

Unutmayalım ki, daha çok alış-veriş daha 
müreffeh bir dünya demektir. Daha mü-
reffeh bir dünya ise daha barışçıl ve daha 
istikrarlı bir dünya olacaktır. Ekonomik ve 
ticari ilişkilerle barış ve istikrar arasında 
böyle bir bağ olduğunu görüyoruz. Refaha 
ulaştığınızda barış ve istikrarı da yakala-
yabilirsiniz. Aynı şekilde barış ve istikrar 
olmadan da refaha ulaşmanız mümkün 
değildir. Birinin olmadığı yerde diğerini 
de bulmanız zorlaşacaktır. 

O sebeple refahın da, barış ve istikrarın da 
küreselleşmesine katkı sağlayacak her im-
kanı değerlendirmek durumundayız. Mal 
ve hizmetleri alıp verirken aynı zamanda 
bizleri de birbirimize yakınlaştıran ticari 
ilişkilerin önünü mümkün olduğunca aç-
malıyız. Fiziki mesafeleri ortadan kaldıran 
küreselleşme çağında, psikolojik bariyer-
leri de yıkmanın en etkili yolu, bana göre 
budur. 

Değerli misafirler…

Türk ekonomisi son yıllarda büyük bir 
ivme kazandı. Bunun sürdürülmesinde, 
Arap ülkeleriyle ekonomik ve ticari işbir-
liğine büyük önem veriyoruz. Ticaret ve 
yatırım yoluyla sağlanacak karşılıklı etki-
leşimin bölgemizde istikrar, kalkınma ve 
refaha katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 
Bu yolda atılacak adımları desteklemekte 
de kararlıyız. 
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Coğrafi konumumuz; tarihi, insani ve kül-
türel bağlarımız, tamamlayıcı nitelikteki 
ekonomik yapılarımız, iş ve yatırım ilişki-
lerimizi geliştirecek elverişli bir zemine 
sahip olduğumuzu gösteriyor. Buradan 
yola çıkarak sizlerle kendi tecrübelerimizi 
ve ekonomik alanda son dönemde kaydet-
tiğimiz gelişmeleri paylaşmak istiyorum. 
Ekonomimiz yıllardır yaşadığı yapısal 
sorunlardan artık kurtulmaya başlamıştır. 
Hükümet olarak uyguladığımız ekonomik 
programı başarıyla yürütüyoruz. 

Düşük enflasyonla sürdürülebilir büyü-
meyi sağlamak üzere izlediğimiz kararlı 
politikalar sayesinde ekonomik alanda 
büyük bir atılım gerçekleştirdik. Beklenti-
lerin üzerinde olumlu sonuçlar elde ettik. 
Reform programımız şu dört ana stratejiye 
dayanmaktadır: makro ekonomik denge-
lerde sürdürülebilir bir gelişme ortamının 
yakalanması, para ve döviz piyasalarında 
istikrarın sağlanması, bankacılık sektörü-
nün düzenlenmesi ve büyümeyi hızlandı-
rarak yeni istihdam oluşturulması.

Bu çerçevede, özelleştirme sürecini hız-
landırdık. Mali piyasalardan başlamak 
üzere, tarım, sosyal güvenlik, enerji ve 
telekomünikasyon sektörlerinde önemli 
değişiklikler yaptık. Son üç yılda kay-
dettiğimiz ortalama yüzde 8’lik büyüme 
oranıyla, dünyanın en hızlı büyüyen eko-
nomileri arasına girdik. Ayrıca, 2005’te 
350 milyar dolarlık GSMH ile dünyanın 17. 
büyük ekonomisi konumuna yükseldik. 
Enflasyon son iki yıldır tek haneli rakama 
düşmüştür. Merkez Bankamızın rezerv-
leri 50 milyar dolar seviyelerindedir. Bu 

rakam, bir bakıma Türk ekonomisinin iç 
ve dış piyasalarda meydana gelebilecek 
muhtemel dalgalanmalara karşı gücünü 
göstermektedir. 

Dış ticaretimiz hızlı ve düzenli olarak ge-
lişmeye devam etmektedir. 2005 yılında 
dış ticaret hacmimiz 190 milyar doları 
aşmıştır. Halen devam eden özelleştirme 
programı, büyük enerji ve altyapı yatırım-
ları son yıllarda Türkiye’yi küresel yatırım-
cılar için daha da çekici hale getirmiştir. 
Bu noktada, dinamik ekonomisi, büyük iç 
pazarı, rekabete açık endüstrisi ve kalifiye 
iş gücüyle Türkiye’nin, küresel yatırımcıla-
ra son derece önemli imkanlar sunduğunu 
bir kere daha hatırlatmak isterim. 

Bu konudaki hukuki zeminin tamamlan-
masına özel bir gayret gösterdik. Yabancı 
Sermaye Yasası’nda değişiklik yaparak 
Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımcılara 
bir günde şirket kurma imkanı tanıdık. 
Bu, temel yaklaşımımızdaki önemli bir 
değişikliği göstermektedir. “Yabancı Ser-
maye” kavramı yerine çağın gerçeklerine 
daha uygun olan “Küresel Sermaye” kav-
ramını benimsedik. Bunu mevzuatımıza 
da yansıtıyoruz. Artık yatırım söz konusu 
olduğunda yerli/yabancı ayrımı ortadan 
kalkmıştır. 

Özel sektöre teşvikler sağlıyoruz. Başta 
kendim ve bakan arkadaşlarım olmak üze-
re, ülkemizdeki iş ve yatırım imkanlarını 
tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bölge ülkelerine ilgili uzmanlardan olu-
şan teknik heyetler gönderiyoruz. Bugün 
ekonomimiz, özel sektör yatırımlarında 
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olduğu kadar, doğrudan dış yatırım giriş-
lerinde de en yüksek düzeyine ulaşmıştır. 
Türkiye’ye gelen doğrudan dış sermaye 
yatırımları 2005 yılında, özelleştirmelerle 
birlikte 17 milyar dolara çıkmıştır. 

Ayrıca, uluslararası firmaların kamu ve 
özel bankalara olan ilgilerinin arttığını 
da görüyoruz. 2006 yılının ilk beş ayında, 
uluslararası yatırımcılar, 5.1 milyar dolar-
lık hisse senedi satın alarak Türk bankacı-
lık sektörüne girmişlerdir. 

Değerli konuklar… 

Türkiye’de son yıllarda büyük altyapı pro-
jeleri başlatılmıştır. Bunların en büyüğünü 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) oluş-
turmaktadır. GAP dünyadaki dokuz büyük 
çaplı proje arasında sayılmaktadır. GAP 
sayesinde tarım ve sanayide elde edilecek 
yüksek potansiyelin bölgenin düzeyini beş 
kat artırması ve bölgede 3.5 milyon kişiye 
iş imkanı sağlaması bekleniyor. 

Dünya çapında büyük projelere imza atan 
Türk inşaat sektörü de tecrübelerini pay-
laşmaya hazırdır. İnşaat şirketlerimiz şim-
diye kadar dört kıtada, 65 ülkede, uluslara-
rası standartlarda üç binden fazla projeyi 
başarıyla tamamlamışlardır. Üçte biri Orta 
Doğu bölgesinde olmak üzere toplam iş 
hacimleri 2005 itibariyle 75 milyar dolara 
ulaşmıştır. 

Bizim ilkemiz her zaman “karşılıklı yarar” 
olmuştur. Biz bir işten kendimizin olduğu 
kadar, ortağımızın da memnun kalmasını 
isteriz. Buradan işadamlarını, başta GAP 

Bölgesi’nde olmak üzere son dönemde 
Türkiye’nin sunduğu yatırım imkanlarını 
ve özelleştirmelerle ortaya çıkan fırsatları 
değerlendirmeye çağırıyorum. Ben ve ar-
kadaşlarım bu konuda her türlü yardımı 
yapmaya, desteği vermeye hazırız. 

Değerli misafirler… 

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz makro-
ekonomik performans, Türkiye’nin bölge-
deki dinamizmini açıkça ortaya koymak-
tadır. Türkiye, böylece, makro ekonomik 
politikalardaki uyum ve devamlılığın, 
istenen ekonomik sonuçları elde etmek 
için elzem olduğunu kanıtlamıştır. Bu 
başarının arkasında “güven” ve “istikrar” 
yatmaktadır. İzlediğimiz ekonomi politika-
sını sürdürmekte kararlı olan hükümetim, 
bu politikanın esaslarını şeffaf ve ayrıntılı 
biçimde paylaşmaktan da kaçınmamıştır. 

Sonuç olarak, öngörülebilirlik, sürdürüle-
bilirlik, şeffaflık ve mali disiplin Türkiye’ye 
sadece iç pazarda değil, uluslararası iş çev-
relerinde de itibar kazandırmıştır. Bu çiz-
gimizin önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli konuklar…

Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ikili 
ilişkilerin karşılıklı güven ve işbirliği an-
layışıyla geliştiğini memnuniyetle müşa-
hede ediyoruz. Dost Arap ülkeleriyle her 
alanda ilişkilerimizi daha ileri düzeylere 
taşımak için elverişli bir zeminin bulundu-
ğuna inanıyorum. Bu çerçevede, Lübnan 
Başbakanı, değerli dostum sayın Sinyora 
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ile Ankara’da yaptığım görüşmelerde, ara-
mızdaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliş-
tirme konusunda mutabık kaldık. 

Yine, Irak ile ilişkilerimiz de bizim için 
özel önem taşımaktadır. Irak Başbakan 
Yardımcısı Sayın Berham Salih’in burada 
bulunmasından memnuniyet duyuyo-
rum. Kendisiyle yeni dönemde Irak ile 
ilişkilerimizin daha da gelişmesi için neler 
yapabileceğimizi etraflıca görüşme imkanı 
bulacağız. Irak’la olan ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizi de çok ileri düzeylere getire-
ceğimize samimiyetle inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Genel olarak bakıldığında bölge ülkeleri 
ile ticaretimiz tatmin edici olmaktan uzak-
tır. Aslında bunu geliştirecek potansiyele 
sahibiz. Burada işadamlarımıza düşen 
başlıca görev, bölgedeki ticari imkanları 
daha yakından izleyerek, karşılıklı mal 
ve hizmet alış verişini geliştirmek ve çe-
şitlendirmektir. Bu Forum’da, Türkiye’de 
iş, ekonomi ve yatırım alanlarında yürüt-
mekte olduğumuz reform sürecinin Arap 
ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz 
üzerindeki etkilerini ele alacağız. 

Ayrıca, Avrupa Birliği üyeliğimizin, Avru-
pa ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilere yansımasını değerlen-
direceğiz. Türkiye’deki özelleştirmelerin 
sunduğu yatırım imkanlarını görüşeceğiz. 
Arap ülkelerinde gözlenen ekonomik bü-
yüme ve sermaye birikiminin bölge ülke-
lerindeki kalkınma çabalarına muhtemel 
katkısını, enerji alanındaki işbirliğimiz 

çerçevesinde masaya yatıracağız. Bütün bu 
görüş, bilgi ve tecrübe alış verişinin Arap 
ülkeleriyle aramızdaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasına 
katkıda bulunacağına inanıyorum. Söz-
lerime son verirken Forum’un yararlı ve 
verimli geçmesini temenni ediyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum.



161

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

Hanımefendiler, beyefendiler, öncelik-
le Türkiye’ye hoş geldiniz diyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Böyle seçkin bir 
topluluğu ülkemizde ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

B a z ı l a r ı n ı z  i ç i n  e sk i  b i r  d o s t  o l a n 
İstanbul’a, bir kısmınız belki ilk kez geli-
yorsunuz. Ancak, doğal, tarihi ve kültürel 
pek çok zenginliği bir arada toplayan bu 
dünya şehriyle tanışıklık dereceniz ne 

Wharton School Küresel 
Mezuniyet Forumu

İstanbul | 8 Haziran 2006
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olursa olsun, değişmeyen bir kural vardır. 
O da İstanbul’un her kalpte ayrı bir iz, 
hoş bir seda bırakmasıdır. Fransız şair 
ve devlet adamı Lamartine, biliyorsunuz 
İstanbul’un bu farklı cazibesini anlata-
bilmek için, “Eğer dünyaya son bir kez 
bakma fırsatınız kalmışsa, İstanbul’a 
bakmalısınız” demişti. Bu bakımdan, 
140 ülkeden, 81 binden fazla mezunuyla 
küresel ekonominin işleyişinde önemli 
rol oynayan, dünyadaki ilk işletme okulu 
Wharton’ın, Küresel Mezuniyet Forumu 
için bu yıl, Bombay ve Rio de Janerio ile 
birlikte İstanbul’u seçmesini çok anlamlı 
buluyorum. 

Buluşmanızın “Köprüler İnşa Etmek” 
olan teması da, günümüz dünyasının ih-
tiyaçlarına uygun bir başlıktır. Gerçekten 
de, kültürler, kıtalar, ekonomiler, pazarlar 
ve halklar arasındaki iletişimin fiziki ol-
duğu kadar duygusal anlamda da sağlıklı 
ve kesintisiz işleyebilmesi, 21. yüzyılın en 
kritik meselelerinden biridir. İstanbul da, 
“Köprüler İnşa Etmek” temasını en güzel 
şekilde temsil edebilecek şehirlerin ba-
şında gelmektedir. Zira İstanbul, kıtaları 
birleştiren bir köprü şehirdir. Bu yüzden 
tarihi boyunca ilgi odağı olmuştur. 

İstanbul’un özelliği, tabii ki sadece Asya 
ve Avrupa’nın coğrafi birleşme noktasın-
da olması değildir. İstanbul’un asıl birleş-
tirici özelliği, medeniyetleri buluşturan 
değerlere yüzyıllarca ev sahipliği yapma-
sıdır. Bu yönüyle İstanbul, hiç şüphe yok 
ki “Medeniyetler İttifakı” projesinin de 
sembol şehridir. Gerginlik ve çatışmala-
rın yayılma eğilimi gösterdiği bir dünya-

da, medeniyetleri barış içinde bir araya 
getirebilecek ortak değerlerin buluşma 
noktası olan bir ülkeyi temsil etmektedir. 
İstanbul, Doğu’yla Batı’nın, geçmişle gele-
ceğin, gelenekle değişimin uyum içinde 
kaynaştığı nadide bir mekandır.

Değerli konuklar…

Maalesef çatışma ve savaşların egemen 
olduğu günümüz dünyasında barışın 
büyük eksikliğini hissediyoruz. Barışın 
temel unsurlarından biri ise karşılıklı 
anlayış ve işbirliğidir. Birbirimize fikren 
uzak kalarak değerler ittifakı oluştur-
mak mümkün değildir. Küreselleşmeye 
yol açan iletişim ve ulaşım araçlarındaki 
devrimlerle fiziki uzaklıkları aşmanın 
türlü yollarını keşfettik. Ne var ki, zihni 
mesafelerin giderilmesi konusunda aynı 
ölçüde başarı sağlayabildiğimizi söyleye-
meyiz. 

İşte köprüler inşa etmenin önemi de bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. Demokrasi 
de, köprüler üzerinde kurulan bir rejim-
dir. Bir özgürlük ve fakat aynı zamanda 
uzlaşma rejimidir. Özgür dünya bölüne-
mez; çünkü bu büyük bir tutarsızlık olur. 
İşte bunun için Berlin duvarının yıkılışını 
coşkulu alkışlarla selamlamıştık. Sadece 
farklılıklarından dolayı hiçbir fert ya da 
toplumun duvarlar arkasına hapsedilme-
si kabul edilemez. 

Bu yalnızca fiziki duvarlar için değil, özel-
likle de Soğuk Savaş sonrasının küreselle-
şen dünyasında psikolojik duvarlar için 
de geçerlidir. Zira özgürlük dışlayıcı de-
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ğildir, bölücü değildir. Zaten farklılıkların 
bulunmadığı bir yerde özgürlük diye bir 
mesele de olmaz. Onun için diyorum ki, 
farklı kültür ve inançlar arasında psiko-
lojik duvarlar inşa etmek özgür dünyanın 
ruhuna aykırıdır ve karşı karşıya bulun-
duğu en büyük tehlikedir.

Küreselleşme bu sorunu daha da acil 
hale getirmiştir. Ülkeleri yada toplumla-
rı karşı karşıya getiren çatışmaları sona 
erdirecek bir özgürlük ve uzlaşı kültürü 
geliştirmek için hep birlikte çaba sarf et-
mek mecburiyetindeyiz. Ben buna uluslar 
arası ilişkilerde “demokratik diplomasi” 
diyorum. Zira dünyanın dört bir yanında-
ki ülkelerin karşılıklı bağımlılığı giderek 
artmaktadır. İnsanlarımızın güvenliği 
ve bekası artık dünyanın öbür ucundaki 
gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir.

Bu nedenle yalnızca Türk insanının değil, 
bütün dünya halklarının barışın kaza-
nımlarına olan talebi ön plana çıkmıştır. 
Artık bütün toplumlar, kalkınma ve re-
fahın yaygınlaşmasını, küreselleşmenin 
nimetlerinden eşit biçimde faydalanmayı 
istiyorlar. Bu talep, bizim çok yönlü dış 
politika anlayışımızın da temel para-
metresidir. Türkiye olarak, uluslararası 
toplumun gündeminde en ön sıralarda 
yer alan mevcut gerginlik noktalarının 
ve potansiyel yeni tehditlerin pek çoğu-
nun oldukça yakınında bulunuyoruz. 
Bu yüzden, bölgemizde barış, istikrar ve 
uzlaşma kültürünün yerleşmesi için aktif 
çaba gösteriyoruz. Bunun için en önemli 
enstrümanımız da ısrarla yürütmeye ça-
lıştığımız “demokratik diplomasi”dir.

Değerli konuklar…

Bence, bugün karşı karşıya olduğumuz 
sorun inanç ve kültürlerimizdeki fark-
lılıklardan değil, bu farklılıkların oluş-
turduğu renkli ve büyük resmi birbirine 
karşıt parçalara ayırmaya çabalarından 
kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bugün 
Medeniyetler İttifakı dediğimiz şey, farklı 
gelenekleri, farklı kültürleri çatışma unsu-
ru olarak sunmaya çalışan zihniyete karşı 
kararlı bir duruştur. İspanyol meslektaşım 
Sayın Zapatero ile birlikte yürüttüğümüz 
“Medeniyetler İttifakı” projesi bu bakış açı-
sı etrafında şekillenmektedir. 

Bu anlayışımızın izleri, öncülüğünü yap-
tığımız AB-İKÖ Forumu’nda ve demok-
ratik ortak sıfatıyla aktif rol oynadığımız 
Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika girişimi 
çerçevesindeki çabalarımızda da kendi-
ni göstermektedir. Bunlar, benim dünya 
halklarına örnek teşkil edebileceğini 
düşündüğüm cesaret verici girişimlerdir. 
Artık, İslam yada herhangi bir başka dini 
uzlaşmaz inanç sistemleri olarak takdim 
etmeye çalışanlara göz yumamayız. Küre-
sel sorunlara yaklaşımımızda insani de-
ğerleri ön plana çıkarmalı, sevgi ve şefkati 
hakim kılmalıyız. 

Unutmamalıyız ki, kalpleri kazanarak 
kuracağımız yeni bir dünya, yok edenleri 
yok etmeye çalışarak kuracağımız bir dün-
yadan daha güvenli, daha mutlu ve daha 
müreffeh olacaktır. Güvensizliği korku ve 
baskıyla değil, savunduğumuz ortak de-
ğerleri yücelterek bertaraf edebileceğimizi 
hissetmeli ve hissettirmeliyiz. 
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Ben sorunun, Batı ile İslam dünyası arasın-
da değil, ülke ve toplumların gelişmişlik 
düzeyleri arasındaki eşitsizlikte yattığına 
inanıyorum. Bugün dünyanın bazı bölge-
lerinde hüküm süren açlık ve yoksulluk 
hiçbir insani mülahazaya sığmayan bir 
görüntü arz ediyor. Yoksulluktan kaynak-
lanan sosyal sorunlar ulusların güvenliği-
ne zarar veriyor. Bilgiye ve teknolojiye eri-
şimde, bunların üretimde kullanılmasında 
gelişmiş ülkelerle dünyanın geri kalanı 
arasında halen ciddi bir fark bulunuyor. 

Hangi dine inandığından bağımsız olarak, 
bugün birçok bölgede yoksulluk içinde 
yaşayan, şiddete maruz kalan, sömürülen, 
bocalayan insanlar var. Bu köprü kurula-
mazsa, bu insanların da küreselleşmenin 
nimetlerinden yeterince pay alması sağla-
namazsa, yaşanan pek çok soruna kalıcı 
çözüm bulunması mümkün değildir.

Değerli konuklar…

20. yüzyıl büyük bir yenilenme yüzyılı ol-
muştur. Bu yüzyılda, Türkiye de diğer pek 
çok ülke gibi kapsamlı bir değişim süre-
cinden geçmiştir. Bugün, Avrupa Birliği’ne 
üye olmaya hazırlanan istikrarlı ve demok-
ratik bir ülke ortaya çıkarmayı başarmış 
bulunuyoruz. Yalnızca son üç buçuk yıl 
içerisinde, siyasi ve ekonomik alanlardaki 
reform sürecini birkaç misli hızlandırdık. 
Rejimimizin demokratik dayanaklarını 
güçlendirdik. Bireysel hak ve özgürlükle-
rin alanını genişlettik. Sivil toplumun ge-
lişmesine imkan sağlayacak adımları attık. 

Bu siyasi reformlar, ekonomik yeniden 
yapılanma faaliyetleriyle de paralel yü-
rütülmüştür. Hükümet olarak, ekonomik 
alandaki yapısal reform çalışmalarına bü-
yük önem veriyoruz. Özelleştirme sürecini 
hızlandırmış, mali piyasalardan başlamak 
üzere, tarım, sosyal güvenlik, enerji ve 
telekomünikasyon sektörlerinde önem-
li reformları başarıyla gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Ekonomik programa bağlı 
kalınarak, büyüme yeniden sağlanmış, 
ekonomimizin kurumsal altyapısı güçlen-
dirilmiştir.

Bu çalışmaların her biri aynı zamanda, 
Türkiye’yi küresel süreçlere bağlayan köp-
rüleri daha da sağlamlaştırmış, bizi, şekil-
lenmekte olan yeni dünyanın daha fazla 
dikkat çeken bir üyesi haline getirmiştir. 
Böylece Türkiye, hem küresel merkezin bir 
parçası, hem de sistem dışında kalanlara 
örnek teşkil edebilecek bir ülke olmuştur. 

Bu noktada, ekonomide kaydettiğimiz 
gelişmelere kısa örneklerle değinmek 
istiyorum. Türkiye’nin 1993-2002 yılları 
arasında ortalama yıllık büyüme oranı 
sadece yüzde 2.8’di. Bu oran 2003’te yüzde 
5.9’a, 2004’te ise yüzde 9.9’a yükselmiştir. 
2005 yılı büyüme hızı da yüzde 7.6 olarak 
gerçekleşmiştir. Toplam Gayri Safi Milli 
Hasılamız ise 360.9 milyar dolara ulaş-
mıştır. Enflasyonu da ekonomideki yük-
sek büyüme oranıyla birlikte düşürmeyi 
başardık. İzlenen sıkı ekonomik program 
sayesinde 2004’te tek haneli rakamlara 
gerileyen enflasyon, 2005’te son 37 yılın 
en düşük düzeyine inmiştir. 2005’te tüke-
tici fiyatlarındaki artış yüzde 7.72, üretici 
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fiyatlarındaki artış ise sadece yüzde 2.66 
olmuştur.

Son üç buçuk yılda gerçekleştirdiğimiz 
ekonomik reformların sonucunda dış tica-
retin hem hacmi hem de yapısı değişmiştir. 
Dış ticaretimiz sadece son üç yılda, iktida-
rımız döneminde 2 katın üzerinde artarak 
87.6 milyar dolardan, 189.9 milyar dolara 
çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
açıkladığı son resmi verilere baktığımızda, 
bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. 

1980’li yıllarda çoğunlukla tarım ürünleri 
ihraç ediyorduk. Bugün ise işlenmiş mal-
lar ihracatımızın yüzde 90’ını oluşturuyor. 
Bu durum, Türk ekonomisindeki yapısal 
değişimi de açıkça göstermektedir. Tekstil 
ürünleri hâlâ başlıca ihraç kalemini oluş-
turmaktadır. Son yıllarda buna demir-çe-
lik, cam ve seramik eşyaları, deri ve deri 
ürünleri, dayanıklı ev aletleri ile taşıt ve ta-
şıt yedek parçaları da eklenmiş bulunuyor.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik yeniden 
yapılanmalara paralel olarak devam eden 
özelleştirme programımız ile büyük ener-
ji ve altyapı yatırımlarımız, son yıllarda 
Türkiye’yi küresel yatırımcılar için daha 
da çekici hale getirmiştir. Türkiye, dina-
mik ekonomisi, büyük iç pazarı, rekabete 
açık endüstrisi ve kalifiye iş gücüyle küre-
sel sermayeye eşsiz fırsatlar sunmaktadır. 
Dikkat ederseniz “Yabancı Sermaye” de-
miyorum, çağın gerçeklerine daha uygun 
olan “Küresel Sermaye” kavramını kullanı-
yorum. 

Bu kadar küçülen bir dünyada, böylesine 
hızlanan bir sistem içinde, sınırlarötesi ya-
tırım imkanları insanlık tarihinin en ileri 
düzeyine ulaşmıştır. Küresel yatırımcılar 
ülkeleri birbirine bağlayan güçlü köprüler 
haline gelmişlerdir. 

Değerli konuklar…

Bildiğiniz gibi, AB’ye tam üyelik Dış Politi-
kamızın ana eksenlerinden birini oluştu-
ruyor. Katılım müzakerelerinin başlaması, 
AB ile ilişkilerimizde yeni bir dönemin de 
başlangıcı olmuştur. Esasen, AB ile ekono-
mik beraberliğimiz, Gümrük Birliği saye-
sinde çok daha önceden başlamıştır. Güm-
rük Birliği yaklaşık on yıldır uygulanıyor. 
Türkiye, katılım öncesinde AB ile Gümrük 
Birliği sağlayan tek ülkedir. 

Ülkemize gelen dış sermaye içerisinde en 
büyük paya sahip olan AB, aynı zamanda 
başlıca ticaret ortağımızdır. Üyeliğimizin 
AB’ye yapacağı ekonomik katkı, sadece 
kendi potansiyelimizle sınırlı kalmaya-
cak, aynı zamanda içinde yer aldığımız 
stratejik coğrafyaya da uzanacaktır. Tür-
kiye, Doğu’yu Avrupa’ya bağlayan önemli 
enerji, ulaştırma ve komünikasyon ağları 
üzerinde bulunmaktadır. 

Orta Asya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle 
yoğun ticari ilişkiler geliştirmiştir. Türkiye 
böylece, AB’nin bu pazarlara açılmasına, 
Avrupa ekonomisi için büyük önem ta-
şıyan hammadde ve diğer girdilerin sağ-
lanmasına katkıda bulunabilecektir. Üye-
liğimiz, Balkanlardan Kafkaslara ve Orta 
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Asya’ya, Doğu Akdeniz’den Orta Doğu’ya 
uzanan bölgede, AB’nin barış ve istikrarı 
hedefleyen politikalarını da güçlendire-
cektir. 

Ayrıca, paylaştığımız ortak değerlerin coğ-
rafi etki alanı da bugünkü AB sınırlarının 
çok ötesine taşınacaktır. Türkiye’nin üyeli-
ğinin, ekonomik ve siyasi avantajların yanı 
sıra, kültürel boyutta AB’ye kazandıracağı 
derinlik de gözden kaçırılmamalıdır. AB 
üyesi bir Türkiye, hem Birliğin bir parçası 
olacak hem de AB’yi diğer coğrafyalar-
da daha etkin kılacak bir köprü vazifesi 
görecektir. Asya ile Avrupa’yı birbirine 
bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki iki köprü 
gibi, AB’nin birleştirici özelliğini simgele-
yecektir. 

Şunu özellikle belirtmeliyim ki, AB ile 
gelişen ilişkilerimiz Amerika Birleşik Dev-
letleri ile aramızdaki mevcut ilişkinin al-
ternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Zira Tür-
kiye, mensubu olduğu siyasi, ekonomik ve 
askeri camianın niteliğinden dolayı, her 
alanda transatlantik bağın temel unsur-
larından biridir. Amerika Birleşik Devlet-
leri ile geçmişe uzanan ilişkimiz sağlam 
temellere dayanmaktadır. Geçen zaman 
bizi yeni tecrübelerle sınasa da, sonuçta 
ortak aklın gösterdiği yön, gelecekte de 
var olacak güçlü bir dayanışmayı işaret et-
mektedir. Terörle mücadeleden Geniş Orta 
Doğu’daki reform çabalarına, Arap-İsrail 
ihtilafının çözümünden Irak’taki duru-
mun normalleşmesine, Kafkaslar ve Orta 
Asya’da istikrarın sağlanmasından enerji 
nakil hatlarının çeşitlendirilerek güvence 

altına alınmasına kadar birçok konuda 
güçlü müşterek çıkarlarımız vardır.

Bazen hedef aynı olmakla birlikte, yakla-
şım farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. 
Bazen de bu farklılıklar, Türkiye’nin sıcak 
çatışma noktalarına yakınlığı nedeniyle 
daha temkinli davranma zorunluluğun-
dan kaynaklanabilmektedir. Ancak Tür-
kiye ile ABD, güçlü bir ittifak ilişkisi ve 
bunun temelinde yatan değerler bütününe 
sahiptir. Bunun da ötesinde, küresel istik-
rarın sağlanması konusunda ortak çaba 
gösteren iki dost ülkedir. Aramızdaki köp-
rü çok güçlüdür. İlişkilerimizi daha ileri 
noktalara taşımakta da kararlıyız.

Değerli konuklar…

Türkiye, zengin tabii kaynaklara sahip 
Hazar Havzası ve Orta Doğu ile dünya pa-
zarları arasında doğal bir enerji köprüsü 
işlevi görmektedir. Konumumuz, küresel 
enerji tedarikinin güvenliği bakımından 
da son derece önemlidir. Doğu-Batı Enerji 
Koridoru; Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham 
petrol boru hattı, Güney Kafkasya doğal-
gaz boru hattı (Bakü-Tiflis-Erzurum doğal-
gaz boru hattı) ve Türkmenistan-Türkiye-
Avrupa doğalgaz boru hattı projelerinden 
oluşmaktadır. 

Türkiye de bu koridorun başlıca parça-
larından biridir. Azeri petrolünü dünya 
pazarlarıyla buluşturan BTC petrol boru 
hattından gelen ilk petrol, 28 Mayıs’ta 
Ceyhan terminaline ulaşmıştır. Limandan 
ilk yükleme de Haziran ayının başında ya-
pılmıştır. Hem enerji nakli haritasını, hem 
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enerji güvenliği haritasını değiştiriyoruz. 
Bir taraftan da enerji naklinin çevre için 
daha güvenli hale getirilmesini sağlıyoruz. 

BTC botu hattı, Hazar petrolünün batı pa-
zarlarına güvenle sevk edilmesinin yanı 
sıra, Türk boğazlarındaki petrol tankerle-
rinin transit geçişini azaltarak, 15 milyon 
insanın yaşadığı İstanbul’un güvenliğine 
de katkıda bulunacaktır. Önümüzdeki 
yıllarda dünyadaki petrol arzının yüzde 
6 ila 7’lik bölümünün Türkiye’den transit 
geçeceği hesap ediliyor.

Değerli konuklar…

Belirttiğim tüm bu hususlar, Türkiye’nin 
bölgeler, kültürler, uygarlıklar ve ekono-
miler arasında kurduğu köprülerin başlıca 
örnekleridir. Türkiye 21. yüzyıla, kendine 
güvenen, küresel istikrara katkı yapmaya 
hazır uluslararası bir aktör olarak girmiş-
tir. Asıl hedefimiz Türk halkını çağın en 
yüksek siyasi, ekonomik ve sosyal stan-
dartlarına ulaştırmak, uluslararası ilişki-
lerde de barışı bir norm haline getirmektir.

Bulunduğumuz noktadan, geçmişe gurur-
la geleceğe ise umutla bakıyorum. Medeni-
yetler, kültürler ve halkları birbirine bağ-
layan kalıcı köprülerin inşa edildiği barış 
içinde müreffeh bir dünya temennisiyle 
sözlerime son veriyor, sizleri bir kere daha 
saygıyla selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

168

Sayın Başbakan, Türk ve Hırvat Özel Sek-
törünün Değerli Temsilcileri… Sizlerle bir 
araya gelmekten büyük mutluluk duyu-
yorum. 

Başbakan Sayın Sanader’le yaptığımız gö-
rüşmelerde ilişkilerimizi her yönüyle ele 

alma fırsatı bulduk. Son derece olumlu 
seyreden siyasi ilişkilerimizi, ekonomik 
işbirliğimize de yansıtmak için gereken 
adımların atılması hususunda mutabık 
kaldık. Sanayi ve Ticaret Bakanımız dün 
Zagreb’e gelerek, bu sabahtan itibaren Hır-
vat meslektaşıyla birlikte Karma Ekono-

Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi 
Toplantısı

Zagreb, Hırvatistan | 12 Haziran 2006
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mik Komisyon toplantısına başkanlık etti. 
Toplantıda, ekonomik ilişkilerimizi bütün 
boyutlarıyla değerlendirdiler. Biraz sonra 
hep birlikte, toplantı Protokolü’nün imza 
törenine katılacağız.

Değerli işadamları…

Serbest piyasa koşullarının hakim oldu-
ğu günümüzde, özel sektör, ekonominin 
en önemli itici gücüdür. Sadece içeride 
değil, bir ülkenin dünya ekonomisi ile bü-
tünleşmesinde de başlıca rolü özel sektör 
oynamaktadır. Hırvatistan’la aramızdaki 
ekonomik ilişkilere yön verecek hukuki 
zemin tamamlanmıştır. Son olarak, 1 Tem-
muz 2003’te Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesiyle de ikili ticaret hac-
mimizde belirgin bir artış kaydedilmiştir. 
Nitekim, 2003 yılında yalnızca 85 milyon 
dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2005’te 
250 milyon dolara yükselmiştir. 

Ancak, ülkelerimizin potansiyelleri ve iş-
birliği yapabileceğimiz alanların zenginliği 
dikkate alındığında, bu rakamların yeterli 
olmadığı açıkça görülecektir. Hükümetler 
olarak, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi 
daha ileriye götürme konusunda ortak bir 
iradeye sahibiz. Biz yeni işbirliği alanları-
nın önünü açmak üzere gerekli adımları 
atarken, iş çevreleri olarak sizler de bu im-
kanlardan azami şekilde yararlanmak için 
gayret göstermelisiniz. 

Ticari ilişkilerimizi geliştirmenin önemli 
araçlarından biri de fuarlardır. Türk tarafı 
olarak, Eylül ayında yapılacak Zagreb Ulus-
lararası Fuarına etkin katılım kararı aldık. 

Hırvat tarafının da Türkiye’de düzenlenen 
fuarlara ilgi göstermesini bekliyoruz. Zira 
fuarlar, özel sektörlerimiz arasında en çok 
ihtiyaç duyulan birebir temasın sağlanma-
sı bakımından son derece yararlı bir işleve 
sahiptir. 

İşadamlarımızın, ticari ilişkilerin yanı sıra, 
karşılıklı yatırım yapmak için de çaba gös-
termelerini bekliyoruz. 3 Mart 1998’de yü-
rürlüğe giren “Yatırımların Karşılıklı Teşvi-
ki ve Korunması Anlaşması” bu konudaki 
yasal zemini sağlamaktadır. Karşılıklı ya-
tırımlarımızın artmasında ekonomilerimi-
zin gelişme potansiyeli, makroekonomik 
istikrar ve yatırım ortamının iyileştirilme-
sine yönelik politikaların önemi büyüktür.

Değerli işadamları…

Bu vesileyle, son dönemde gerçekleştir-
diğimiz ekonomik gelişmeleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Ekonomimiz son üç 
yılda köklü bir değişim sürecine girmiş, 
hemen hemen tüm göstergelerde çarpıcı 
iyileşmeler kaydedilmiştir. Özellikle enf-
lasyon ve büyüme hızında ciddi başarılar 
elde ettik. Enf lasyon bugün, tek haneli 
rakamlara inmiştir. Türkiye son 3 yılda 
ortalama % 7.8’lik büyümeyle dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomileri arasına girmeyi 
başarmıştır. 

Temel makro ekonomik ve finansal denge-
lerde elde ettiğimiz iyileşme, ekonomimize 
olan güven göstergelerine de net bir biçim-
de yansımıştır. Kredi notumuz son üç yılda 
üç basamak yükselmiştir. Giderek dünya 
ekonomisi ile bütünleşen Türkiye’de hem 
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ihracat, hem de ithalat hızla artmaktadır. 
Son üç yılda dış ticaret hacmimiz iki katın 
üzerinde bir artışla 190 milyar doların üze-
rine çıkmıştır. Böylece Türkiye, dünyanın 
en fazla ticaret yapan ilk 20 ülkesi arasına 
girmiştir. Türk müteahhitleri sahip olduk-
ları kabiliyet ve tecrübelerle, dünyanın 65 
ülkesinde, üç binden fazla projeyi başarıyla 
tamamlamışlardır. Toplam iş hacimleri 75 
milyar dolara ulaşmıştır. 

Değerli işadamları…

Bu olumlu göstergeleri daha uzun bir vade-
ye yayabilmek için doğrudan küresel yatırı-
mın büyük önem taşıdığını biliyoruz. Ulus-
lararası yatırımcıları ülkemize çekecek 
uygun şartları oluşturduğumuza da inanı-
yorum. Bu sayede 2005 yılında Türkiye’ye 
fiili olarak giren küresel sermaye miktarı, 
yaklaşık 9,6 milyar dolarla rekor bir seviye-
ye ulaşmıştır. Bu rakamı daha da artırmak 
için büyük çaba sarf ediyoruz.

Değerli işadamları…

Hırvatistan’daki Türk yatırımları, Dubrov-
nik’teki iki otelle, yani 30–40 milyon do-
larla sınırlıdır. Hırvatistan’ınsa Türkiye’de 
herhangi bir yatırımı yoktur. Bu durum, 
potansiyellerimizden yeterince yararlan-
madığımızı açıkça gösteriyor. Bu nedenle, 
özel sektörlerimizin karşılıklı yatırım 
ve işbirliği imkanlarını araştırmaları, İş 
Konseyi’nin öncelikli hedeflerinden biri 
olmalıdır. Başta turizm ve altyapı projeleri 
olmak üzere, havaalanı inşaatı, özelleştir-
meler, tekstil, gemi yapımı, iletişim tek-
nolojisi, otomotiv sanayii ve yedek parça 

üretimi, ulaştırma, ecza, gıda işleme gibi 
alanlarda karşılıklı yatırım ve işbirliği im-
kanları mevcuttur.

İşadamlarımız üçüncü ülkelerde de ortak 
projeler gerçekleştirebilirler. İş Konseyi, 
özel sektörlerimize bu konulardaki bilgi 
akışını sağlamak için en uygun platform-
dur. Girişimcilerimiz yine, 2005 yılında 
yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler (KOBİ) alanında işbirliğini geliş-
tirmeye yönelik mutabakat zaptı” çerçeve-
sinde de işbirliğine gidebilirler. 

Her iki ülkede küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin özel sektör içindeki göreceli ağır-
lığı, bu tür bir işbirliğinden azami fayda 
sağlanabileceğine işaret etmektedir. Bu 
nedenle, Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi 
bünyesinde, özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmelere yönelik çalışmalar yapılması 
yararlı olacaktır. Daha önce de ifade et-
tiğim gibi, Avrupa Birliği’yle üyelik mü-
zakereleri yürüten ülkelerimiz arasında, 
aynı zamanda Serbest Ticaret Anlaşması 
bulunmaktadır. 

Siyasi ilişkilerimiz de son derece olumlu 
seyretmektedir. Bunların ekonomik ve 
ticari ilişkilerimize yansıtılmasında İş 
Konseyi’ne çok önemli görevler düşüyor. 
Burada, İş Konseyi’nin halklarımızın re-
fahına katkıda bulunacak her türlü çalış-
masına elimizden gelen desteği vermeye 
hazır olduğumuzu da vurgulamak istiyo-
rum. Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi’nin 
şimdiye kadar gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmaların devamını diliyor, sizleri say-
gıyla selamlıyorum. 
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İstanbul’u seven, İstanbul için düşünen 
saygıdeğer konuklar… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

Öncelikle, başta Eminönü Belediye Baş-
kanımız olmak üzere bu programa eme-
ği geçen herkesi kutluyorum. Burada 
İstanbul’un ve Eminönü’nün geleceğini 
konuşacak olan aydınlar, bilim adamları, 
inanıyorum ki, hepimiz için yol gösterici 
meşaleler yakacaklardır. 

İstanbul aşkını yüreklerimize nakşeden 
büyük şair Necip Fazıl’ın “İstanbul benim 
canım, vatanım da vatanım” dediği, Yahya 
Kemal’in “Aziz İstanbul” diye seslendiği 
ve Mimar Sinan’ın büyük eserler vererek 
süslediği bu şehre hizmet etmek, benim 
için her zaman şeref lerin en büyüğü 
olmuştur. “İstanbul’u sevmezse gönül 
aşkı ne anlar” diyen şairler- sanatkarlar 
ince medeniyetimizi şiirle, musikiyle, 
mimariyle, aşkla daha da inceltmişlerdir. 
En büyük aşkım olduğunu ilan ettiğim 
İstanbul, benim gözümde dünyanın gö-
nül merkezlerinden biridir. Ben, bu aziz 

şehre yürekten bağlıyım. Zira İstanbul’u, 
Türkiye’nin özeti olarak görüyorum. 

İstanbul’un içindeki İstanbul da büyük 
ölçüde Eminönü’dür. Dünyanın sıfır nok-
tası olan Eminönü tarihin, medeniyetin, 
kültürün, irfanın, ilmin, mimarinin, es-
tetiğin merkezidir. Burada Ayasofya ile 
Sultanahmet, burada Süleymaniye ile 
Darülfünun, burada Kapalı Çarşı ile Mı-
sır Çarşısı kol koladır. Tarihi inşa eden, 
tarihin akışına yön veren Topkapı Sarayı 
buradadır. Buradaki eşsiz tarihi eserler, 
dünya kültür mirasının en seçkin örnek-
lerini temsil etmektedir. Dolayısıyla bu 
mirasa öncelikle sahip çıkmak, bu tarihi 
dokuya uygun hizmetler üretmek son de-
rece önemlidir. 

İstanbul ve İstanbul’un içindeki İstanbul 
olarak Eminönü her zaman bir arada ya-
şama kültürünün sembollerini, uygarlık-
ların birbirini reddetmeden, çiğnemeden 
muazzam terkibini yaşatır. Özetle burada 
bütün canlığıyla yaşayan bir medeniyet 
vardır. Bize düşen bu medeniyeti sahip-

1. Uluslararası Eminönü 
Sempozyumu

İstanbul | 17 Haziran 2006
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lenmek, bu medeniyet birikimine yeni ila-
veler yapmaktır. Sadece var olanı muha-
faza etmek bizi İstanbul’a ve Eminönü’ne 
ait kılmaya yetmeyecektir. 

Değerli konuklar…

Bildiğiniz gibi, aslında şehir medeniyetin, 
medeniyet de şehrin kendisidir. Medeni-
yet kavramının şehirden gelmiş olması, 
şehirde üretilmiş olması, şehir ve insan, 
şehir ve toplum üzerine daha çok düşün-
memizi zorunlu kılıyor. Toplumların me-
deniyet yolunda mesafe alması, şehirlerin 
kaderiyle doğrudan ilgilidir. Zira, mede-
niyetleri sembolleştiren şehirlerdir. 

İstanbul, sokaklarıyla, meydanlarıyla, yol-
larıyla, eserleriyle bize büyük bir medeni-
yet terkibini sunmaktadır. Bu terkip ölü 
bir terkip değil, yaşayan, her zaman ken-
dini yeniden üreten bir terkiptir. Nefes 
alıp verir ve dinlersek, dilinden anlarsak, 
şehir bizimle konuşur. Zaten, bir şehre 
aidiyet hissi de, o şehrin dilini anlamak-
tan, o dille konuşabilmekten geçer. İstan-
bul, sahip olduğu medeniyet birikimiyle 
yerel sınırları aşan, küresel etkiye sahip 
bir şehirdir. Kültürüyle, ekonomisiyle, 
ticaretiyle, sanatıyla, gündelik hayatının 
zenginliğiyle bir dünya şehridir.

Gururla söyleyebilirim ki, son yıllarda 
dünya üzerinde yıldızı en çok parlayan, en 
çok tanınan şehirlerden biri İstanbul’dur. 
Kongre turizminin, kültür turizminin yıl-
dızı en çok parlayan bu şehrine daha çok 
hizmet etmek zorundayız. 

Değerli konuklar…

Şehirler dinamik mekanlardır ve değişi-
min dışında kalamazlar. İstanbul da de-
ğişmektedir, değişmeye devam edecektir. 
Ancak önemli olan, bu değişimin şehrin 
kimliğini ve ruhunu yaşatarak gerçekleş-
mesidir. Bugün İstanbul, finans sektörüy-
le, kültürüyle, sanatıyla, ticaretiyle, eğiti-
miyle, üretimiyle dünya çapında önemli 
bir merkezdir.

 İstanbul ile ilgili edebiyatın, İstanbul’a 
dair yazılanların çoğunlukla geçmişe öz-
lem duyan eserler olması aslında hüzün 
vericidir. Türkçe’nin bütün edebi şahe-
serlerinde İstanbul bir rüya şehirdir ama, 
giderek bu rüya şehir hayatı zorlaştıran 
yönleriyle ele alınmaktadır. Halbuki İs-
tanbul, bugün de dipdiri bir medeniyet 
birikimini yaşatmaktadır. Yüzyıllar sonra 
da bu zenginliğini geliştirerek muhafaza 
edecektir.

Elbette bunun için hepimize önemli so-
rumluluklar düşüyor. Zira şehir, sahip-
lenmeden, ruhuna eğilmeden, onunla 
konuşmadan şehir olamaz. Şehirli olma-
nın gereği, şehrin maddi ve manevi bütün 
birikimlerine, tarihi dokusuna sahip çık-
maktır. İşte bugün yapılan bu sempozyum 
bu sorumluluğun eseridir.

İstanbul aşkı,  İstanbul aidiyeti  bizi 
İstanbul’a layık hizmetler yapmaya 
zorlayacaktır. Konuşmalarını dikkatle 
dinleyeceğimiz saygıdeğer bilim adam-
ları, yazarlar ve aydınlar, inanıyorum 
ki, Eminönü’nün hem tarihi önemini 
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vurgulayacaklar, hem de yapılması gere-
kenlere işaret ederek bize ve yerel yöneti-
cilerimize yol göstereceklerdir. Eminönü 
Belediyemize, İstanbul’u ve Eminönü’nü 
sahiplenerek burada tebliğlerini sunacak 
olan bilim adamlarımıza, sanatçılarımıza 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri saygıyla se-
lamlıyor, ülkem adına hepinize hoş geldi-
niz diyorum.

Barış içinde, mutlu ve müreffeh bir dünya 
hepimizin hayali… Yeryüzünde acılar hiç 

olmasın, çatışmalar, yoksulluk, açlık kit-
leleri çaresizliğe sürüklemesin istiyoruz. 
Ancak üzülerek itiraf edelim ki, gönlü-
müzden geçen bu güzel dileklerle bugü-
nün dünyasının gerçekleri birbiriyle pek 

Uluslararası 3. Şartlı Nakit 
Transferleri Konferansı

İstanbul | 26 Haziran 2006
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örtüşmüyor. Dünyanın vicdanı acılarla, 
gözyaşıyla, sıkıntılarla gölgeleniyor.

Burada bize düşen, dünyayı karanlıklar-
dan aydınlıklara çıkartacak çareleri üret-
mek ve uygulamaktır. Tabir yerindeyse, 
insanlığın vicdanı olmaktır. Bu konferans 
vesilesiyle dünyanın çeşitli bölgelerinden 
gelen siz değerli konuklarımızla böyle bir 
platformda buluştuk. Burada, yoksulluk 
sorununun çözümüne hem acilen, hem 
de uzun vadeli katkılar yapacak önemli 
bir adım atacağımızı ümit ediyorum. 

Konferansta, tüm dünyada yoksulluğun 
azaltılması için, özellikle de yoksullu-
ğun etkilerini en yoğun şekilde yaşayan 
çocuklarımıza yönelik yürütülen Şartlı 
Nakit Transferi uygulamaları konuşulup 
tartışılacak. Önemli bir birikimin; dünya-
nın farklı bölgelerinde yaşanan pek çok 
tecrübenin paylaşılacağı böylesine geniş 
çaplı bir konferansa ev sahipliği yapmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Değerli misafirler…

Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik kriz-
lerimizden birini bundan 5 yıl önce, 24 
Şubat 2001 tarihinde yaşamıştır. Bu acı 
tecrübenin izlerini bugün hâlâ hepimiz 
taşıyoruz. Millet olarak dün krizlerin pen-
çesinde ağır sıkıntılar yaşıyorken, bugün 
dünden çok daha iyi, çok daha umut-
luyuz. Son üç yılda Türkiye ekonomisi 
tahminlerin çok üzerinde bir performans 
göstermiş, başarı çıtasını oldukça yükselt-
miştir. 

Ancak biz bu gelinen noktayı da yeterli 
görmüyoruz. Türkiye, bunun çok daha 
ötesini yakalayabilecek potansiyele faz-
lasıyla sahiptir. Bu hedeflere doğru iler-
lerken elbette toplumun sıkıntı çeken ke-
simlerine de eğilmek, onların sorunlarına 
çareler üretmek zorundayız. Yaşadığımız 
bütün sıkıntılardan en büyük payı kadın-
larımızın aldığını biliyoruz. Bunun için 
hükümet olarak, özellikle kadın hakların-
da ilerleme sağlanmasına büyük önem 
veriyoruz. Kadınlarımızın gerek siyasi, 
gerekse toplumsal hayata katılımını ülke 
kalkınmasının vazgeçilmezlerinden biri 
sayıyoruz. 

Kadınlarımızın sosyal, siyasi ve ekono-
mik hayata daha fazla katılmalarının 
önündeki engelleri kaldırmak, maruz kal-
dıkları ayrımcılığın temelindeki eğitim 
sorunlarını, ekonomik zorlukları aşmak 
üzere önemli çalışmalar başlattık. Bu 
yolda ciddi mesafeler aldık, almaya da de-
vam edeceğiz. Bu çalışmaların en önemli-
lerinden biri, 2003 yılında ülke çapında 
yaygınlaştırdığımız Şartlı Nakit Transferi 
uygulamasıdır. 

Bildiğiniz gibi, Şartlı Nakit Transferi 
kapsamında yaptığımız yardımları doğ-
rudan annelerin adına açılan hesaplara 
aktarıyoruz. Anneler, bu paraları kendi 
çocuklarının bakımı, sağlığı ve eğitimi 
için harcıyor. Böylece aile, çevre ve top-
lumdaki statülerini yükseltme yolunda 
da önemli bir adım atmış oluyorlar. Fırsat 
eşitliği ilkesinden hareketle başlattığımız 
bu uygulama çerçevesinde, annelerimiz 
aracılığı ile, bugün itibariyle 2,6 milyon 
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çocuğumuza eğitim ve sağlık imkanı sağ-
ladık. 

Sağlığı öncelikli hizmet alanlarından biri 
olarak gördüğümüzü her vesileyle ifade 
ediyoruz. Sağlık sisteminin çağın ihtiyaç-
larına göre şekillendirilmesi amacıyla 
başlattığımız Sağlıkta Dönüşüm Projesi, 
aksayan pek çok uygulamayı düzeltmiş, 
pek çok yenilik getirmiştir. Ancak biliyo-
ruz ki, devlet olmanın şartlarından biri de 
vatandaşlarına insanca, eşit ve yeterli sağ-
lık hizmeti sunmaktır. Bunu başarmakta 
kararlıyız. 

Şartlı Nakit Transferi sağlık yardımları, 
bu çabalarımızı bütünleyen bir uygula-
madır. Ülkem ve milletim adına gurur 
duyduğum başarılardan bir diğeri de, 
eğitimde ulaştığımız seviyedir. Titizlikle 
uygulamaya koyduğumuz Eğitime Yüzde 
Yüz Destek kampanyasıyla, pek çok bölge-
de oturacak sıra bile bulamayan yavrula-
rımız, modern derslikleri, spor salonları, 
laboratuarları olan okullara kavuştular. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz 
dağıttığımız ders kitaplarını sıralarının 
üzerinde buldular. Her Okula Bilgisayar 
Laboratuarı kampanyamız, yani bilişim 
teknolojisi sınıflarımız, bilgiye erişim ko-
nusunda çocuklarımıza yepyeni ufuklar 
açtı, açmaya devam ediyor. Haydi Kızlar 
Okula kampanyası, yoksulluğun ve yan-
lış inanışların cehalete mahkum ettiği 
kızlarımızın önemli bir kısmını eğitime 
kazandırdı.

Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları 
ise, 1.5 milyonu aşkın çocuğumuzu, sağ-

ladığımız bu imkanlardan faydalanmaya 
teşvik etti. Aslında, biz bu uygulama ile 
bir ayrımcılık yapıyoruz. Bu pozitif bir 
ayrımcılık… Biz kız çocuklarımıza, oku-
la devam etmeleri kaydıyla daha fazla 
yardım veriyoruz. Bunun meyvelerini de 
toplamaya başladık. Şu anda Şartlı Nakit 
Transferinden faydalanan ve 1. sınıfa 
devam edenlerin yüzde 50’si kız çocukla-
rımız… Amacımız, diğer eğitim kademe-
lerinde de, kız çocuklarımızın okula kayıt 
ve devam oranını artırmaktır. 

Çocuklarımızın ileri dünya ülkeleriyle 
aynı şartlara sahip olmasını sağlamak, bir 
sorumluluk meselesidir, bir idrak mesele-
sidir. Yarınlarımızı temsil eden çocukla-
rımıza yönelik başlattığımız Şartlı Nakit 
Transferi gibi uygulamalar, mutlu ve 
müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir 
dünyanın kurulmasına önemli katkılar 
sağlayacaktır. Bu inançla sözlerime son 
veriyor, sizleri ülkem adına, milletim adı-
na bir kere daha saygıyla selamlıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. Dünyanın dört bir yanın-
dan, dost ve kardeş ülkelerden Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’ya hoş 
geldiniz. 

Burada tecrübelerimizi paylaşmak, in-
sanlığın ortak meselelerini konuşmak, 

sorunlara birlikte çözümler üretmek üze-
re toplanmış bulunuyoruz. Daha önceki 
toplantılarından üçünü Roma’da, birini 
Washington’da gerçekleştiren Glokal 
Forum’un ortaya koyduğu evrensel sorum-
luluğun Ankara Forumu ile daha da derin-
leşmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, 

Glokalizasyon Konferansı

Ankara | 1 Temmuz 2006
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uluslararası bir platforma ev sahipliği 
yapan Ankara Büyük Şehir Belediyemizi 
de, bu başarılı organizasyondan dolayı 
kutluyorum.

Değerli konuklar… 

Küreselleşme sürecinde dünyanın aldığı 
şekil, kamu yöneticilerinin, yerel yönetici-
lerin, siyasetçilerin, dünyanın geleceği için 
fikir ve değer üreten aydınların dünya fo-
toğrafına bir bütün olarak bakmalarını zo-
runlu hale getirmiştir. Bu bütüncül bakış, 
hem bireysel mutluluğun, hem de barışın 
ve toplumsal huzurun en önemli gereğidir. 
Zira artık, haritada sadece kendi şehrini 
görmek, sadece kendi ülkesinin imkan ve 
kaynaklarını düşünerek yöneticilik yap-
mak mümkün değildir. Eğer evrensel so-
rumluluk taşımıyorsanız, sadece ülkenizi, 
sadece şehrinizi, sadece kendinizi düşünü-
yorsanız bugünün dünyasında varlık için-
de yokluk çekmeye mahkum olursunuz. 

Bugün ülkelerin, şehirlerin, toplumların 
meselelerini bir kelimeyle ifade etmek 
gerekirse, denilebilir ki, temel sorun ada-
lettir. Birçok ülke varlık içinde yokluk 
çekerken, bir çok ülke, bir çok toplum da 
gerçekten yoksulluk sarmalındadır. İnsanı 
merkeze almayan, bireysel ve toplumsal 
mutluluk için değer üretmeyen sınırsız 
büyüme arzusu, insani alanlar olarak 
düzenlenmesi gereken şehirlerimizi kat-
lanarak büyüyen sorun yumakları haline 
getirmektedir. 

Yaşadığımız çağda gerek ülkeler ve top-
lumlar, gerekse şehirler birbirinin kade-

riyle, geleceğiyle doğrudan ilgilidir. Dünya 
haritası üzerinde uzaklıklar tamamen 
ortadan kalkmış, sermaye hareketlerin-
den siyasi oluşumlara, ihracattan turizme 
kadar bütün dinamikler birbirini etkileye-
cek, olumlu yada olumsuz durumları tetik-
leyecek hale gelmiştir. Bu süreçte Türkiye, 
dünya gerçekleri istikametinde istikrar 
içinde büyüyen ve kalkınan bir ülkedir. 
Yıldızı her geçen gün parlayan bir büyük 
ülkedir. 

Yaşadığımız süreçte Türkiye, bölgesinde 
barışın ve huzurun garantör ülkesi hali-
ne gelmekte, ilave tarihi sorumluluklar 
üstlenmektedir. Medeniyetlerin çatıştığı 
değil buluştuğu bir dünya için, tarihi tec-
rübesini, medeniyet birikimini dünyaya 
anlatmaya çalışmaktadır. Medeniyetlerin 
kavşak noktasındaki özel konumuyla, 
stratejik gücüyle, büyük ekonomisiyle, 
demokratik hukuk düzeniyle sadece kendi 
bölgesindeki barışın değil, küresel barışın 
da güvencesi haline gelmektedir. Ulusla-
rarası işbirliğimizin muhtevası her geçen 
gün zenginleşmekte, Avrupa Birliği tam 
üyeliğine doğru aldığımız mesafe yolumu-
zu daha da aydınlatmaktadır. 

İnanıyorum ki, geleceğin dünyasında 
Türkiye’nin önemi çok daha tayin edici 
olacaktır. Bu süreçte AB ile sadece siyasi 
müzakere konuları karşımıza çıkmıyor. 
Aynı zamanda yüzyılların birikimi olan 
yerleşik yanlış önyargıları da ortadan kal-
dırmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
hükümeti olarak, medeniyetlerin çatıştığı 
değil, barışın egemen olduğu, farklı kültür-
lerin birbirlerini zenginleştirerek bir arada 
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yaşadığı bir dünya için var gücümüzle ça-
lışıyoruz. 

Son yıllarda yaşadığımız, özellikle 11 eylül 
terör eylemlerinden sonra meydana gelen 
gelişmeler Medeniyetler İttifakı’na olan 
ihtiyacı her geçen gün biraz daha fazla or-
taya koymaktadır. Zira, terörün, şiddetin 
inancı, milliyeti olmadığını artık hepimiz 
biliyoruz. Buna karşı demokrasinin, huku-
kun, adaletin sözcüsü olmak için hepimiz 
sesimizi daha çok yükseltmek zorundayız. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeli-
ği de yeryüzündeki güven ve istikrarın 
sürdürülebilmesi bakımından son derece 
önemlidir. 

Bu, bizim için olduğu kadar Avrupa 
Birliği’nin, dolayısıyla dünyanın geleceği 
açısından da tarihi bir fırsattır. Avrupa 
Birliğinin küresel bir güç olması ancak ve 
ancak çoğulcu bir bünyeye kavuşmasıyla 
mümkündür. Bu yüzden, farklılıklarıyla, 
zenginlikleriyle, hukuk düzeniyle, demok-
ratik yönetimiyle Türkiye tam bu noktada 
altın bir anahtar konumundadır. Bu anah-
tar, bu kapıyı açacaktır.

Avrupa Birliğinin de, istikrar ve güven 
arayan dünyanın da buna ihtiyacı var. Ken-
dimiz için istediğimizi başkaları için de 
isteyecek bir erdemli siyasete, bir evrensel 
sorumluluk bilincine hepimizin ihtiyacı 
var. Aslolan farklılıklarımızla bir arada 
olabilmemiz, insani değerler üretmemiz, 
birlikte yaşama iradesini güçlendirme-
mizdir. Biz, tarihe yüzyıllarca ışık tutmuş, 
evrensel insani değerleri yüceltmiş, insanı 
yaratandan dolayı sevmiş, büyük bir me-

deniyetin mirasçıları olarak, insanlığa ba-
rışın, refahın, adaletin mümkün olduğunu 
söylüyoruz. Yeter ki, insanlığın acısını ken-
di yüreğimizde duyalım. Yeter ki, adaleti, 
hukuku, demokrasiyi, insan hak ve özgür-
lüklerini herkesin temel hakkı olarak gö-
relim. Yeter ki, birilerini ötekileştirmeden, 
birilerini tarihi önyargılarla dışlamadan, 
kendi gerçeğiyle, kendi dinamikleriyle 
doğru anlamaya çalışalım. 

Bu istikamette gücümüzü birleştirirsek 
aşılmaz görünen sorunları aşarız. Evet, 
Ortadoğu’da da barış mümkündür. İki 
dünya savaşının yaralarını saran ve kısa 
zamanda muazzam küresel birlikler inşa 
eden insanlığın ortak aklı, medeniyet 
birikimi, gücü bu ağır yarayı da saracak 
kudrettedir. Ama dünyanın vicdanı olması 
gereken insanlar, yöneticiler, bilim adam-
ları, aydınlar yangını seyrettikçe, insanlık 
yangını izlemeye bağışıklık kazandıkça ne 
yazık ki bu acı devam eder. 

Unutmamalıyız ki, dünyayı sadece güç ve 
kudretle, sadece silah ve para ile yönete-
meyiz. Bu, anlayış insanlığın yüreğinden 
söküp atamadığı en ilkel duygudur. Bu 
ilkel duyguya karşı hepimiz mücadele 
etmek, müşterek aklı, müşterek vicdanı 
harekete geçirmek zorundayız. Bugün kin 
ve nefretle beslenen siyaset teorileri, siya-
set pratikleri bütün dünyada iflas etmiştir. 
Kin ve nefreti besleyen ideolojiler sadece 
terör ve şiddet örgütlerini etkisi altında 
tutabilir. Onlar da iflas etmeye mahkum-
dur. Yeter ki, biz sorunları kaynağından 
kurutalım. 
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Unutmayalım, bu dünya huzur ve adalet 
üretirsek hepimize yeter. Ama, Darfur aç-
lığın pençesindeyken, Adis Ababa’da mil-
yonlarca çocuk ölümü beklerken, Telafer, 
Kerkük acı çekerken Ankara’da, Londra’da, 
Paris’te, Washington’da insanların huzu-
rundan mutlaka bir şeyler eksilecektir. İşte 
tam bu noktada evrensel sorumluluk duy-
gumuzun devreye girmesi gerekiyor. Zira 
küreselleşen bir dünyadayız. Bu dünyada 
herkes birbirine tanık oluyor. 

Yaşama biçimleri, sosyal refah düzeyleri, 
hayat standartları, hukuk düzenleri sü-
rekli mukayese ediliyor. Öyleyse adaleti, 
refahı, huzuru, barışı, insan hak ve hürri-
yetlerini, insanca yaşamayı talep etmekten 
asla vazgeçmemeliyiz. Bu konuda kendi 
irademizi de başkalarını da adalete, huku-
ka, demokrasiye doğru zorlamalıyız. Ken-
di mutluluğumuz için, kendi toplumsal 
huzurumuz için mutlaka başkasının da 
mutluluğunu istemeliyiz. 

Değerli konuklar…

Ben, Türkiye’nin özeti olarak gördüğümüz 
bir şehrin, İstanbul’un yönetiminden Baş-
bakanlığa gelmiş bir arkadaşınız olarak 
şehir ve insan üzerine çok düşündüm. 
İnsanın şehre entegrasyonu ile ülkeye 
aidiyeti çağımızın en önemli meselesidir. 
Şehre ait olmanın, ülkeye ve dünyaya aidi-
yet duymanın olmazsa olmaz şartı, şehrin 
insanı adaletle, güvenle, emniyetle kuşat-
masıdır. Şehir hayatında adalet mekaniz-
maları eksikse, emniyet ve güven duygusu 
zayıfsa, altyapı hizmetleri giderilmemişse 

sayısız toplumsal sorun ile karşı karşıyayız 
demektir.

Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum: 
Roma ve Washinton’dan sonra bu anlam-
lı toplantıyı gerçekleştirdiğimiz Ankara 
dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. 
Ankara’nın tarihi bir kentsel dönüşüm 
sürecini başarıyla uyguladığı bir dönem-
de bu toplantının gerçekleşmiş olması da 
ayrıca sevindiricidir. Üreteceğiniz düşün-
celerin buradan dünyanın bütün merkez-
lerine yayılacak olması da bizim için son 
derece büyük bir mutluluktur. 

Değerli konuklar…

Demokrasinin beşiği şehirdir. Medeniye-
tin kaynağı da şehirdir. Dolayısıyla şehrin 
yönetimini konuşmak, demokrasinin ve 
medeniyetin geleceğini konuşmakla eş an-
lamlıdır. Burada, toplantının muhtevasına 
da uygun olacağını düşünerek izninizle 
kendi tecrübemizi, şehir ve demokrasi ta-
savvurumuzu kısaca özetlemek istiyorum. 
Demokrasi anlayışımız halk iradesinin 
aşağıdan yukarıya doğru yönetime tam 
olarak yansımasıdır. Yani siyasetimizin 
temel belirleyeni tabandır, halktır. 

Bir halk hareketi olarak eski yönetim 
anlayışını tasfiye eden iktidar partimizin 
önce tabanda kurulmuş olması, yerel yö-
netim tecrübemizle, sorunların yerinden 
çözümüne dair ortaya koyduğumuz mo-
delle doğrudan ilgilidir. Türkiye olarak 
son yıllardaki başarımızın, dünyada hızla 
yükselen itibarımızın temel sırrı tepeden 
inme, seçkinci bir siyaset üretmeyişimiz-
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dir. Bireye, aileye, topluma, şehre, ülkeye 
bir bütünlük anlayışıyla bakıyoruz. Siyase-
timizi buna göre üretiyoruz. 

Hükümet olarak her ne kadar ülkemizin 
makro hedeflerine odaklanmış bir siyaset 
izlediysek de gözümüzü tek tek nokta 
hedeflerden, yani şehirlerimizden de asla 
ayırmadık. Bütün dünyada olduğu gibi 
bizim ülkemizde de Mahalli idarelerin, 
belediyelerin, bugünün demokratik yöne-
tim anlayışı içinde önemi her geçen gün 
artmaktadır. 

Esas itibarıyla mahalli idarelerin gerçek-
leştirmesi gereken fonksiyonlar arasında 
iki husus ön plana çıkmaktadır. Bunlar-
dan biri, daha demokratik bir yönetim 
tarzına ulaşılması, diğeri ise daha etkin, 
daha verimli işleyen bir yönetimin gerçek-
leştirilmesidir. Hemen herkesin üzerinde 
uzlaştığı nokta, hizmetlerin sunumunda 
demokratikliğin ve etkinliğin sağlanması 
için mahalli idarelerin daha elverişli bir 
zemin oluşturduğu yönündedir.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli ida-
relerin güçlendirilmesine yönelik tartış-
malar uzun yıllardır önemli bir gündem 
maddesi olarak devam edegelmiştir. Aynı 
tartışmaların uzantılarının bütün dünya 
ülkelerinde yaşandığını, merkeziyetçilikle 
yerel yönetimler arasında gerilimli bir 
alan olduğunu, demokrasisi gelişen bütün 
ülkelerde merkezin gücünü paylaşarak bü-
yüdüğünü biliyoruz. 

Ancak, tarihi zemine sahip merkeziyetçi 
devlet geleneği ve bu geleneğin ürettiği 

zihnî yapıyı değiştirmek hiç de kolay 
değildir. Bu anlayış, idare sistemimizin 
yeniden yapılandırılması, yerel yönetimle-
rin sistem içindeki ağırlığının artırılması 
istikametindeki gayretlerin bugüne kadar 
neticeye ulaşmasını engellemiştir. Merke-
ziyetçi gelenekten kaynaklanan bu zihnî 
yapı içinde yerel yönetimlere, dolaysıyla 
halka hep şüphe ile bakılmıştır. Yerel yö-
netimler, uzun yıllar merkezi idarenin 
taşradaki uzantıları olarak algılanmıştır. 
Bu yanlıştır. Bu yanlış yüzünden yerel 
yönetimler, aslî vasıfları olan malî ve idarî 
özerklik bakımından sınırlı birimler ola-
rak kalmışlardır.

Aslında yerel yönetimlere güvensizlik, 
topluma karşı beslenen güvensizliğin 
bir yansımasıdır. Bütünüyle güvenlik ze-
minine hapsolmuş bu yönetim anlayışı, 
merkeziyetçi kontrolü öncelikli hale ge-
tirmiş, toplumun idarî süreçlere katılarak 
tercihlerini dillendirmesini engellemiştir. 
Yaşanan bu süreç, yerel yönetimler açı-
sından da çeşitli sorunları beraberinde 
getirmiştir. Merkezi idarenin problemleri 
yerel yönetimlere de sirayet etmiş, yerel 
yönetimlerin olgunlaşması, aşağıdan yu-
karıya doğru bir demokratik katılım ger-
çekleşememiştir. Yerel siyaset de şehirdeki 
rantın paylaştırılması gibi dar bir zeminde 
yürütülmüştür. Yerel yönetimler, şehir 
kimliği ve şehir dokusu esasına dayanan 
bir şehirlilik bilinci üretememişlerdir. Be-
lediyelerimiz şehre bir medeniyet perspek-
tifinden bakamamışlardır.

İşte bizim gerek bu alanda çıkardığımız 
kanunların amacı, hem merkezi idarenin 
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hem de yerel yönetimlerin fonksiyonlarını 
demokratik bir idarenin gereklerine uy-
gun olarak yeniden düzenlemektir. Süreç 
içinde idari yapımıza hakim olan zihniyeti 
dönüştürmektir. Bildiğiniz gibi, kanuni 
düzenlemeler belli bir zihni yönelişin 
ürünüdür. Yaptığımız kanunlar, devlete, si-
yasete, ekonomiye ve topluma bakışımızla 
doğrudan ilgilidir.

Bizim bakış açımıza göre merkezi idarenin 
üstleneceği hizmetler, esasen, devletin asli 
fonksiyonlarıyla ilgili hizmetler olmalıdır. 
Bunun dışında kalan mahalli nitelikli ve 
mahallinde görülmesi mümkün bütün 
hizmetler, yerel yönetimler tarafından 
yerine getirilmelidir. Böylelikle hem daha 
demokratik hem de daha verimli bir dev-
let ve yönetim yapısının ortaya çıkacağına 
inanıyoruz.

Bugün “kamu hizmeti” kavramı ciddi bir 
mahiyet değişimi geçirmektedir. Kamu 
hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve 
onların tercihlerinden ayrı mütalaa edil-
memektedir. Kalitesi ve sunum şekli tek 
taraflı olarak kamu otoriteleri tarafından 
belirlenen, vatandaş tercihlerini dışlayan 
kamu hizmeti anlayışı geçerliliğini yi-
tirmiştir. Bu sebeple demokratik katılım 
bakımından daha uygun bir coğrafi alana 
tekabül eden yerel yönetimlerin kamu hiz-
metlerinin yürütülmesindeki ağırlığı ve 
önemi artmaktadır.

Bunun da ötesinde, mahalli ihtiyaçları 
kavramada, bu ihtiyaçlara uygun hizmet 
ölçülerini belirlemede yerel yönetimlerin 
daha rasyonel hareket edebileceği aşikar-

dır. Ancak, şunu hemen ifade etmeliyim ki, 
yerel yönetimler kendiliğinden demokra-
tik yapılar şeklinde algılanmamalıdır. Ye-
rel yönetimlerin demokratik vasıflarının 
ortaya çıkması, ancak demokratik süreçle-
ri işletmeleriyle, toplum katılımına imkan 
veren mekanizmaları açık tutmalarıyla 
mümkündür.

Tabii bu durum esaslı bir zihniyet değişik-
liğini gerektirmektedir. Demokratik bele-
diyecilik anlayışı yanında, bir şehre ait ol-
manın bilincini geliştirmemiz, şehri bütün 
unsurlarıyla yaşayan canlı bir organizma 
gibi görmemiz gerekir. Yaşayan canlı bir 
organizma olarak şehrin sahiplerini, yani 
şehir halkını yönetim ve karar sürecinin 
en önemli unsuru olarak görmediğimiz 
müddetçe, demokratik bir belediyeciliği 
hayata geçirmemiz mümkün değildir.

Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimle-
rinin gecesinde kendimizi ve belediye baş-
kanlarımızı bağlayacak şekilde, belediye 
başkanlarımızın bütün şehir halkının be-
lediye başkanı olacağını, bütün hemşehri-
lerini kucaklayacaklarını, şehir zemininde 
azami bir demokratik ortam tesis edecek-
lerini taahhüt ettik. Bu taahhüdümüzün 
sonuna kadar arkasındayız. Yerel yönetici-
lerimize düşen en önemli görevlerden biri, 
her şehrin bir ruhu, bir kimliği olduğunu 
bilmek ve bu ruha, bu kimliğe uygun dav-
ranmaktır.

Şehir, içinde yaşayan insanlarla, tarihi do-
kusuyla, gelecek perspektifiyle bir medeni-
yetin göstergesidir. Şehirler, medeniyetin 
gerçek mekanıdır. Medeniyetler, onları var 
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eden şehirlerle kaimdir. Medeniyetin ka-
dim değerleri, ancak şehirde hayat bulur. 
Şehirleri imar etmeden müreffeh bir ge-
lecek inşa edemezsiniz. Bugün dünyanın 
hemen her yerinde demografik hareket 
kırsaldan kente doğrudur. Giderek büyü-
yen şehirler, ihtiyaçları ve sorunları da 
beraberinde büyütmektedir. 

Geçen yüzyılın anlayışlarıyla, büyüyen ve 
karmaşıklaşan şehirlerimizi yönetmek, 
ihtiyaçlarını karşılamak, problemlerini 
çözmek artık mümkün değildir. Elbette 
insanlığın geçmişten getirdiği şehircilik 
birikiminden azami derecede yararlanaca-
ğız. Ancak sorunlarıyla birlikte büyümekte 
olan şehirleri çağdaş normlarda yönete-
bilmek için yeni açılımlara, yeni fikirlere, 
yeni projelere ihtiyacımız var. Glokal 
Forum’un bu anlamda önemli katkılar sağ-
layacağına inanıyorum. Bütün dünyanın 
geleceğini ilgilendiren bu çabanın ülkele-
rimiz için, insanlık için hayırlı ve yararlı 
sonuçlar vermesini diliyor, sizleri bir kere 
daha saygıyla selamlıyorum.
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Değerli büyükelçiler… Öncelikle hoş gel-
diniz diyorum. 

Her yeni AB Dönem Başkanlığı sırasında 
düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale 
gelen bu yemeklerde sizlerle bir araya gel-
mekten büyük memnuniyet duyuyorum. 
Son olarak Ocak ayında buluşmuştuk. O 
günden buyana, stratejik bir hedef ola-
rak benimsediğimiz AB üyeliğine doğru 
kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyo-
ruz. Katılım müzakerelerine fiilen başlan-
masıyla bu süreç daha da hız kazanmıştır. 
Avusturya Dönem Başkanlığı’nda verimli 
bir çalışma yürüttük. Finlandiya Dönem 
Başkanlığı’nda da aynı yapıcı işbirliğini 
sürdüreceğimizden şüphe duymuyorum. 
Dönem Başkanı Finlandiya’nın, Türkiye-
AB ilişkilerini daha da ileriye taşımak 
için elinden gelen gayreti göstereceğine 
inanıyorum. 

Bildiğiniz gibi, “Bilim ve Araştırma” fas-
lında fiili müzakerelerin 12 Haziran’da 
açılıp-kapatılmasıyla kritik bir eşik daha 
aşılmıştır. Bu süreçte ortaya koyduğumuz 
performans tam üyeliğe yönelik irademizi 
bir kez daha teyit etmiştir. Müzakerelerin 

fiilen başlamış olması, katılım sürecimize 
ciddi bir ivme kazandırmıştır. Tarama 
sürecimiz gayet başarılı bir şekilde ilerle-
mektedir. Tarama toplantıları sayesinde, 
uyum gerektiren öncelikli alanları tespit 
ediyor, bu alanlardaki teknik kapasitemi-
zi geliştiriyoruz. 

Mevzuatımızı AB müktesebatıyla uyumlu 
hale getirme konusunda düzenli ilerleme 
kaydediyoruz. Uygulamaya ilişkin idari 
kapasiteyi güçlendirmeye de özel önem 
veriyoruz. Şu anda, 22 faslın ayrıntılı 
taraması tamamlanmıştır. Bu süreç zar-
fında tüm ilgili kurum ve kuruluşları-
mızdan 1.200’ü aşkın yetkilimiz görev 
almış, bunlar müktesebat uyumu ile ilgili 
yükümlülüklerimiz konusunda daha da 
bilinçlenmiştir. 

Tarama sürecinin Ekim ayının ortala-
rında tamamlanmasını öngörüyoruz. 
Komisyon’un sürecin başarıyla devam 
etmesine yönelik çabalarını da takdirle 
karşılıyoruz. 20 Ekim 2005’ten buyana, 
taraması tamamlanan fasıllar kapsamın-
da 16 kanun, 79 ikincil mevzuat düzen-
lemesini hayata geçirdik. Yine taraması 

AB Büyükelçileri ile Yemek

Ankara | 7 Temmuz 2006
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biten fasıllar açısından, 2006 ve 2007 
yılları için mevzuat uyum programımızı 
sonuçlandırdık. 2006 yılı sonuna kadar 
30 kanun ve 103 düzenlemenin, 2007 yı-
lında da 24 kanun ve 151 düzenlemenin 
gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. 

Bu çalışmayı diğer fasıllar için de yapaca-
ğız. Böylelikle, tarama sürecinin tamam-
lanmasıyla, uyum açısından öncelikli 
hususları içeren bütüncül bir yol harita-
sına sahip olacağız. Daha geniş boyutta 
da, Üçüncü Ulusal Planımıza ilişkin ça-
lışmalarımızı AB Genel Sekreterliğimizin 
eşgüdümünde sürdürüyoruz. İlerideki 
çalışmalarımıza yön verecek Üçüncü 
Ulusal Planımızı bu yaz sonuçlandırmayı 
hedefliyoruz. 

Netice olarak, katılım sürecimiz bakı-
mından yoğun ve çok yönlü bir çabanın 
içindeyiz. Bütün bu çalışmalarımızda, 
sivil toplum da dahil olmak üzere sürecin 
her düzeyde sahiplenilmesi ilkesini esas 
alıyoruz. Yeni fasılların müzakereye açıl-
masıyla katılım sürecinin giderek daha 
geniş toplum kesimlerince benimsenece-
ğine inanıyoruz.

Değerli Büyükelçiler…

Hükümetimizin son yıllarda attığı adım-
ların Türkiye’de ortaya çıkardığı dö-
nüşümü bizlerle birlikte yaşıyorsunuz. 
Dünyada Türkiye kadar hızlı ve kapsamlı 
bir dönüşüm geçiren pek az ülke var. Pek 
az Hükümet bizimki kadar süratli bir 
reform siciline sahip. Son dönemde bazı 
kesimlerce dile getirilen, reform süreci-

mizin yavaşladığı, Hükümetimizin AB he-
yecanını yitirdiği eleştirilerini üzüntüyle 
karşılıyorum. 

“Sessiz devrim” denebilecek son derece 
önemli reformları hayata geçiren Hükü-
metimize yönelik bu değerlendirmelerin 
büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyo-
rum. AB yönelimimizde en ufak bir sap-
ma yoktur. Hükümetimiz, kurumlarımız 
ve halkımız AB’ye tam üyelik hedefine 
bütünüyle bağlıdır. Reform gayretlerimi-
ze müzakere sürecinden güç alarak ka-
rarlı biçimde devam ediyoruz. 9. Reform 
Paketimiz çerçevesinde, TBMM tatile 
girmeden önce önemli bazı kanunları ve 
uluslararası mevzuatı hayata geçirdik. 

Meclisimiz, üstün sorumluluk anlayışı ve 
özverili bir çalışmayla “Ombudsman” Ka-
nunu olarak bilinen Kamu Denetçiliği Ku-
rumu Kanunu ile Askeri Mahkemelerin 
Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ka-
bul etti. Bu kanuna göre siviller, askerlerle 
birlikte işledikleri askeri suçlar haricin-
de, barış zamanında askeri mahkemeler-
de yargılanamayacaklar. 

Ayrıca, Meclis gündeminde bulunan “BM 
Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi” ile “Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek. 14. 
Protokol” onaylandı. 9.Reform Paketimiz 
kapsamındaki yasama çalışmalarımız, 
TBMM’nin yaz tatilinden sonra da süre-
cektir. Bu çerçevede, Meclis gündeminde 
bulunan Vakıf lar Kanunu, Sayıştay Ka-
nunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 
İdari Usul Kanunu, İdari Yargı Usulü 
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Kanunu, Siyasetin Finansmanına Dair 
Kanun ve Siyasi Etik Komisyonu Kurul-
masına Dair Kanun tasarılarının en kısa 
sürede yasalaşarak yürürlüğe girmesini 
hedefliyoruz. 

Bu yasal düzenlemelerle, şeffaflık ve etik 
davranış ilkeleri gibi alanlarda ciddi iler-
leme kaydedilmiş olacaktır. Yeni yasal dü-
zenlemelere ilave olarak, alacağımız bazı 
idari tedbirlerle de reform sürecini ileriye 
götürmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, 
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nı 
yeniden yapılandıracağız. Ayrıca, iyi 
yönetişim ve şeffaf lığın artırılması ile 
yolsuzlukla mücadele eden kurumlar 
arasında koordinasyonun sağlanması 
konusunda Başbakanlığın eşgüdümünde 
yeni adımlar atacağız. Türkiye bizim dö-
nemimizde yolsuzluklara karşı sistematik 
bir mücadele başlatmıştır. Bu mücadeleyi 
sonuna kadar yürütmekte kararlıyız. 

Değerli konuklar…

Daha öncede söyledim; reform sürecinin 
uygulamaya yansımasının zaman alabi-
leceğini kabul etmemiz gerekiyor. Zira 
Türkiye’nin geçirdiği süreç, sadece yasal 
bir değişim süreci değildir, bir zihniyet 
dönüşümüdür. Özellikle uygulamada, 
münferit olaylarla her zaman karşılaşıla-
bilir. Kopenhag Siyasi Kriterlerine uyum, 
bugünden yarına tamamlanabilecek 
kolay bir süreç değildir. Toplumun her 
kesiminin reformları sahiplenmesi gere-
kiyor. Sizler de herhalde, temel özgürlük 
ve insan hakları ihlallerinin ne ölçüde 
azaldığını görüyorsunuzdur. 

Hedefimiz, herkesi tatmin edecek çağdaş 
norm ve standartları yakalamak, adil bir 
hukuk sistemini yerleştirmek, bunun 
uygulamasını da en iyi şekilde gerçekleş-
tirmektir. Dostlarımızdan, Türkiye’deki 
dönüşümü bu anlayışla değerlendirme-
sini istiyoruz. Münferit bazı olaylardan 
yola çıkıp yanlış algılamalara kapılmak 
yerine, tarihi adımlar atmaya devam eden 
Hükümetimize sahip çıkan halkımızı ce-
saretlendirmelerini bekliyoruz.

Değerli Konuklar…

AB üyesi olmanın sorumluluğunun, 
AB’nin sadece teknik mevzuatını değil, 
uzlaşı kültürünü benimsemekte yattığı-
nın bilincindeyiz. Bu sorumluluğu nasıl 
büyük bir ciddiyetle taşıdığımızın ve ta-
şıyacağımızın herhalde en iyi göstergele-
rinden biri, Kıbrıs konusunda izlediğimiz 
yapıcı tutum olmuştur. Kıbrıs sorununun 
Türkiye-AB ilişkilerini zedelememesi için 
büyük çaba gösteriyoruz. Aynı sorum-
lulukla davranmayan taraf, maalesef şu 
anda AB üyeliğinin getirdiği avantajları 
Türkiye’nin katılım sürecinde istismar 
etmekten çekinmeyen Rum tarafıdır. 

Bu durumu kabullenemediğimizi burada 
bir defa daha ifade etmek istiyorum. Bi-
liyorsunuz, “Bilim ve Araştırma” faslına 
ait AB Ortak Tutum Belgesi üzerinde 
uzlaşmaya varılmasında, 3 Ekim’de yaşa-
dığımıza benzer bir güçlükle karşılaştık. 
Bu, kamuoyumuzda haklı bir hassasiyet 
oluşturmuştur. Her fırsatta söylüyoruz: 
Müzakerelerin ait oldukları müktesebat 
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temelinde yürütülmesi, siyasi konuların 
sürece karıştırılmaması gerekir. 

İleride başka fasılların müzakereye 
açılmasında da yine benzer sıkıntılarla 
karşılaşırsak, Türk halkının zihninde 
AB’nin inanılırlığına yönelik soru işaret-
leri derinleşecektir. Bunun önüne birlikte 
geçmeliyiz. Onun için bu gibi durumlar-
da, ülkelerinizin kararlı ve adil bir tutum 
sergilemelerini bekliyoruz. Kıbrıs konu-
su, Türkiye’nin AB katılım sürecine karşı 
kullanılmamalıdır. Zira, Kıbrıs’ta çözüm 
isteyen taraf Türk tarafıdır. 

AB ile ilişkilerimiz küresel çapta stratejik 
bir öneme sahiptir ve dünyanın birçok 
ülkesi tarafından yakından takip edil-
mektedir. Türkiye, bölgesinde bir istikrar 
unsuru olarak küresel barışa katkılarını 
sürdürmekte kararlıdır. Bu asla göz ardı 
edilmemelidir. AB üyeleri Kıbrıs sorunu-
na, mutlaka ama mutlaka daha geniş bir 
perspektiften yaklaşmalıdır. Biz, Kıbrıs 
konusunda “bir adım önde olma” yakla-
şımımızı muhafaza ediyoruz. 24 Ocak’ta 
açıkladığımız Eylem Planımız bu anlayı-
şımızın ürünüdür. 

Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm bulunana 
kadar, güven artırıcı bir yöntem olarak, 
tüm kısıtlamaların, ilgili tüm taraflarca 
eşzamanlı şekilde kaldırılmasını öneri-
yoruz. Bize göre, mevcut durumda bir 
açılım sağlamanın en geçerli yolu budur. 
AB zeminlerini kullanarak Türkiye’den 
tek taraflı taviz beklemek, sorunun çözü-
müne hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu 
nedenle, AB üyesi ülkelerin Eylem Planı-

mızı olumlu bir yaklaşımla ele almalarını 
bekliyoruz. 

Kıbrıs sorununun çözüm yeri BM’dir. 
Kıbrıs’ta acilen ihtiyaç duyulan, bu ze-
minde kapsamlı çözüm çabalarının iki 
taraf arasında yeniden başlatılmasıdır. 
Bu açıdan, BM Genel Sekreteri Sayın 
Annan’ın başlatmak istediği süreçte esaslı 
ilerlemeler kaydedilmesini istiyoruz. Bu 
çerçevede, Kıbrıs’ta iki taraf arasında 
teknik komitelerin faaliyete geçirilmesi-
ni destekliyoruz. AB’li ortaklarımızı da 
BM zemininde kapsamlı çözüme yönelik 
çabalara odaklanmaya, bu çabalara etkin 
destek vermeye çağırıyoruz.

Değerli konuklar…

Müzakere eden bir aday ülke olarak, AB 
içindeki genişlemeyle ilgili tartışmayı, 
özellikle de “hazmetme kapasitesi” ko-
nusunda dile getirilen yaklaşımları ya-
kından izliyoruz. AB Devlet ve Hükümet 
Başkanları Haziran Zirvesi Başkanlık 
Sonuçlarının genişleme ile ilgili paragra-
fında, AB’nin daha önce yaptığı taahhüt-
lere sadık kalacağının ifade edilmesini 
memnuniyetle karşıladık. Komisyon’un 
hazmetme kapasitesine ilişkin önümüz-
deki sonbaharda yayımlaması beklenen 
raporunun da bu açıdan objektif değer-
lendirmeler içereceğini ümit ediyoruz. 
Katılım sürecimiz açısından belirleyici 
unsurlardan birinin de AB ülkelerinin 
kamuoyları olacağını biliyoruz. 

Genelde genişlemenin yararları, özelde 
ise Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin ge-
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tireceği avantajlar kamuoylarına daha iyi 
izah edilmelidir. Bu yönde, Sivil Toplum 
Diyalogu kapsamında Komisyon ile iş-
birliğimizi önümüzdeki aylarda daha da 
geliştirmeye hazırız.

Değerli konuklar…

Siyasi sorunların süreci aksatmasını ön-
lemek için birlikte çaba sarf etmeliyiz. 
Bu konuda hepimize ciddi sorumluluklar 
düşüyor. Biz, AB ile ilişkilerimizin ortak-
lar arasında yürütülen bir süreç olduğu 
anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu yolun 
gerektirdiği tarihi sorumlulukla gerekli 
siyasi iradeyi en güçlü biçimde göste-
riyoruz. Ancak, AB’nin genişlemesinin 
başarıyla sürdürülebilmesi için, ilgili 
tüm tarafların aynı siyasi iradeyi ortaya 
koyması şarttır. Biz, tam üyelik perspekti-
fiyle girdiğimiz bu süreci tamamlamakta 
kararlıyız. Sizlerin de bu sürece elinizden 
gelen katkıyı vereceğinize inanıyor, hepi-
nize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
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Sayın devlet ve hükümet başkanları, de-
ğerli dostlarım, sözlerimin başında sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu 
önemli toplantıya ev sahipliği yapan de-
ğerli kardeşim, Malezya Başbakanı Abdul-

lah Ahmet Bedevi’ye de özellikle teşekkür 
ediyorum.

Bugün burada, Ortadoğu’nun her geçen 
gün daha vahim boyutlar kazanan duru-

10. “İKÖ Dönem Başkanı’nın 
Dostları” Toplantısı

Malezya | 3 Ağustos 2006
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munu değerlendirmek, gelinen noktada 
barıştan yana ortak bir tavır belirlemek 
için bir aradayız. İsrail’in Lübnan’da uygu-
ladığı orantısız güç kullanımının dehşet 
veren sonuçlarını bizimle birlikte bütün 
dünya izliyor, görüyor. Ortadoğu’da bugün 
şehirler yakılıp yıkılıyor; hiçbir suçu olma-
yan masum insanlar, yaşlılar, kadınlar, ço-
cuklar ayrım yapılmaksızın gözlerimizin 
önünde öldürülüyor,

Hiçbir gerekçe İsrail’in orantısız ve ayrım-
sız güç kullanımını mazur gösteremez. 
Tanık olduğumuz bu savaş, hiçbir şekilde 
meşru müdafaa hakkı ile izah edilemez. 
Elbette insanlık, bu yaşananlar karşısında 
daha fazla kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. 
Bu savaş temel iddiasının aksine, nefret 
tohumları eken, öfke ve şiddeti besleyen, 
radikalizmi ve terörü güçlendiren bir sa-
vaştır. Zira bu, adil olmayan bir savaştır. 
Onun için de herkes bilmelidir ki, bu sava-
şın galibi olmayacaktır.

Savunduğumuz bütün insanlık değerleri, 
barış ideallerimiz bugün en ciddi sınav-
larından biriyle karşı karşıya bulunuyor. 
Bugün Ortadoğu’da tutuşturulan bu alev-
ler, korkarım ki hemen söndürülemezse, 
küresel bir yangına dönüşme eğiliminde-
dir. Burada tehlikede olan sadece bölgesel 
barış ve istikrar değil, topyekün insanlığın 
geleceğidir, küresel barış ve istikrardır.

Değerli dostlarım…

Hatırlatmak isterim ki, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra kurulan Cemiyeti Ak-
vam (Milletler topluluğu), ikinci dünya 

savaşını önleyemediği için çökmüştür. 
Ardından, milyonlarca insanın hayatına 
mal olan ikinci dünya savaşının enkazı 
üzerinde yeni bir “Barış Evi” olarak BM 
kurulmuştur. BM, eğer bu kez de dünya 
barışını koruyamazsa etkileri çok daha yı-
kıcı, öncekilerle kıyas edilemeyecek kadar 
korkunç yeni bir küresel yangının, bir bü-
yük felaketin bizleri beklediğini söylemek 
kehanet olmayacaktır.

Zira bu kez, Ortadoğu’da başlayan yangın 
bir medeniyetler çatışması potansiyeli de 
taşımaktadır. Birleşmiş Milletler’in temsil 
ettiği barış ideallerimizi, barış düzenimizi 
ayakta tutan ana direkleri temellerinden 
sarsan bir büyük tehlikeyle karşı karşıya-
yız. Şayet bugün sesimizi yükseltmezsek, 
bugün bu gidişe dur diyemezsek, bugün 
BM çatısı altında barıştan yana güçlü bir 
irade ortaya koyamazsak yarın çok geç 
kalabiliriz. Bunun için özellikle İKÖ ve 
AB’ne çok önemli görevler düştüğüne ina-
nıyorum.

Hiç birimiz ne tarihi, ne de insani sorum-
luklarımızdan kaçamayız. Ülkelerimizin 
ve halklarımızın güvenlik ihtiyaçları da 
izolasyonist politikalar izlememize izin 
vermeyecektir. Unutmayalım ki, BM’in 
temelleri atılırken yerküremizde bir daha 
güçlünün kendini haklı göremeyeceği, bir 
daha amaçlarını tek taraflı şiddet kulla-
narak gerçekleştirmeyi alışkanlık haline 
getirenlerin insanlığa böyle büyük acılar 
yaşatamayacağı bir barış düzeni öngörül-
müştü.
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Ne yazık ki, bugün bu barış düzeni, ikinci 
dünya savaşından bu yana en ciddi teh-
ditlerden birine maruz bırakılmıştır. BM 
ise, Genel Sekreterliğin bütün gayretleri-
ne rağmen Güvenlik Konseyi üyelerinin 
görüş ayrılıkları sebebiyle zayıf düşürül-
müştür. Geri dönülemez biçimde bozma 
istidadı gösteren bu tehdit karşısında BM, 
barış düzenimizi koruyacak güçlü bir ira-
deyi maalesef henüz ortaya koyamamıştır.

Değerli dostlarım…

Bu gelişmeler nedeniyle çoğulculuk, ras-
yonellik, hukukun üstünlüğü, adalet, barış 
ve Medeniyetler İttifakı gibi bölgede yü-
celtmeye çalıştığımız evrensel değerlerin 
ahlâki ve entelektüel dayanakları zayıfla-
makta, bölge halkları nezdindeki inandırı-
cılıkları, maalesef aşınmaktadır. Irak’taki 
güvenlik sorunu devam ederken Filistin ve 
Lübnan’da patlak veren bu büyük yangın 
bölgenin tahammül sınırlarını zorlamaya 
başlamıştır. Onun için bu yangının bir an 
önce söndürülmesi şarttır.

Ortadoğu’nun hassas dengeleri, bu gerilim-
leri hep birlikte daha fazla taşıyamayacak-
tır. Ortadoğu halkları artık barış ve adalet 
istemektedir. Bu savaşın yaygınlaştırdığı 
ümitsizlik ve çaresizlik psikolojisi, radi-
kalizmin istismar ettiği elverişli bir ortam 
meydana getirmektedir. İslam Konferansı 
Örgütü üyeleri olarak, bu tehlikeli gidişata 
karşı gerekli bütün önlemleri almak, hiç 
vakit kaybetmeden akan kanı durdurmak, 
barış zeminini tesis etmek zorundayız.

Filistin ve Lübnan halklarının acısını 
dindirmek üzere bütün enerjimizi ortaya 
koymalı, bütün imkanlarımızı seferber 
etmeliyiz. Lübnan’daki bu büyük yıkım, 
bu kriz, Filistin meselesinden, hatta daha 
geniş ölçekte Medeniyetler İttifakı ve barış 
içinde bir arada yaşama kavramlarından 
bağımsız olarak ele alınamaz. Radikalizm, 
terörizm, kitle imha silahlarının yayılma-
sı gibi uluslararası sorunlar ile bölgesel 
ihtilafların kalıcı bir çözüme kavuşturul-
ması, öncelikle bunların temelinde yatan 
nedenleri ve aralarındaki etkileşimi çok 
iyi teşhis etmemize bağlıdır. Bunun için 
uzun soluklu bölgesel ve küresel çabalara 
ihtiyaç vardır.

Türkiye, terörün her türlüsünü kınamak-
ta, tedhiş eylemlerinin hiçbir gerekçeyle 
mazur görülemeyeceğine inanmaktadır. 
Bölgenin yaşadığı bunca acı tecrübeden 
sonra herkes artık şunu çok iyi anlamalı-
dır; kötüleri bertaraf etmek ancak kötülü-
ğün bizzat kendisini yok etmekle, kötüleri 
ortaya çıkaran bataklığı kurutmakla müm-
kündür. Şiddete daha fazla şiddetle cevap 
verenlerin, ihtilaf larını kan davasına 
dönüştürenlerin dünyayı nasıl bir kaosa 
sürüklediği ortadadır.

Değerli dostlarım…

Lübnan’daki savaşı, müstakil ve noktasal 
bir sorun olarak değerlendirmek elbette 
mümkün değildir. Burada, Filistin mesele-
sinin tayin edici rolü gözden kaçırılmama-
lıdır. Türkiye olarak, başından beri, Orta-
doğu barış sürecinde diyalog eksikliğinin 
tehlikeli sonuçlar doğuracağını öngörerek 
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tüm taraflara daha uzlaşmacı bir tutum 
sergilemelerini tavsiye ettik. Çözüm, 
“masa başı diplomasisi”nde aranmalıdır, 
dedik. Çatışmacı yaklaşımların, tek taraflı 
askeri yöntemlerin radikalizmi ve terörü 
körüklemekten başka hiçbir işe yaramaya-
cağına dikkat çektik. 

Bütün uyarılarımıza rağmen, maalesef, ça-
tışma dinamiklerinin harekete geçmesini 
önleyecek bölgesel bir sinerji oluşturu-
lamamıştır. Onun için, İslam Konferansı 
Örgütü üyeleri olarak çok daha etkin, çok 
daha yoğun gayret göstermemiz, bu konu-
daki tavrımızı açık, net ortaya koymamız 
gerekiyor. Ben, heba edilen zamana ve 
Filistin’deki mevcut karamsar tabloya rağ-
men, barış ümitlerini canlandırmamızın 
hâlâ mümkün olduğuna inanıyorum.

Tüm taraflarla iyi ilişkilere sahip bir ülke 
olarak biz, krizin aşılması, sağduyunun 
hakim kılınması için başından beri aktif 
bir politika izledik. Olumsuz gidişatın dur-
durulması amacıyla çok taraflı diplomatik 
girişimlerde bulunduk. Başta taraflar ol-
mak üzere çeşitli ülke liderleriyle yoğun 
görüşmeler gerçekleştirdik. Medeniyetler 
İttifakı girişimini birlikte başlattığımız 
değerli meslektaşım İspanya Başbakanı 
Zapatero ile Temmuz ayında ortak bir 
deklarasyon yayınladık. Yaşanan savaşın 
bölgesel ve küresel boyutlarına dikkat 
çektik, acil ateşkes çağrısında bulunduk. 
Uluslararası toplumu, bölgeyi kana bula-
yan, kaosa sürükleyen bu öfke, şiddet ve 
nefret sarmalından kurtarmak için çabala-
rını artırmaya davet ettik. Ancak üzülerek 

görüyoruz ki, bu çağrılarımız ne yazık ki, 
ilgili taraflarda gerekli karşılığı bulmadı.

Değerli dostlarım…

Gazze şeridi ve Lübnan’da hemen ateşkes 
sağlanmalıdır. Ateşkesle birlikte veya he-
men sonra ihtilafa kapsamlı bir çözüm 
bulunması için siyasi süreç başlatılmalıdır. 
Buna paralel olarak, İsrail ve Lübnan ara-
sında bir istikrar gücü konuşlandırılması 
fikri ciddiyetle incelenmelidir. Bu güç, 
mutlaka BM çatısı altında olmalı, tarafla-
rın rızasına dayanmalı, güven ve istikrarı 
sağlamaya yetecek bir çeşitliliği de içinde 
barındırmalıdır. Görev tanımı da, olmayan 
bir barışı tesis etmek ya da birinden yana 
diğerine karşı olmak şeklinde anlaşılabile-
cek bir muhteva taşımamalıdır. 

Tam bir ateşkes sağlandığı ve uygun siyasi 
koşullar hazırlandığı takdirde, Türkiye 
olarak biz de, bu güce katkıda bulunmayı 
değerlendireceğiz. Burada bulunan dost ve 
kardeş ülke liderlerini de bu tür uluslara-
rası girişimlere katkıda bulunmaya davet 
ediyorum. Unutmamalıyız ki, Lübnan hü-
kümeti ve halkına vereceğimiz gerek mad-
di, gerekse manevi destek hayati derecede 
önemlidir. Bu çerçevede, insani yardımları 
ara vermeden sürdürmeli, Lübnan’ın ye-
niden imar edilmesine katkıda bulunma-
lıyız. Türkiye olarak, ilk planda 1 milyon 
dolarlık bir insani yardım taahhüdünde 
bulunduk. Yardımın nakli için Beyrut ve 
Mersin arasında bir deniz koridoru oluş-
turduk. 
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Bu koridor diğer ülkelerin Lübnan’a yar-
dım ulaştırması ve Lübnan’daki vatandaş-
larının tahliyesi için de kullanıma açıktır. 
Roma konferansında kararlaştırıldığı 
üzere, Lübnan’a, özellikle de iç bölgelerine 
insani yardım ulaştırılması için güven-
likli deniz ve kara koridorları açılmalıdır. 
Yine, Lübnan’ın yeniden imarına katkıda 
bulunmak üzere bir Donör Konferansı dü-
zenlenmesi için somut adımlar atılmalıdır. 
Uluslararası toplumu bu yönde harekete 
geçirmek için çabalarımızı artırmalıyız. 
Lübnan’da altyapının en kısa zamanda 
eski haline getirilmesi ve istikrarın yeni-
den tesis edilmesi için işbirliği içerisinde 
azami gayret göstermeliyiz. İnanıyorum 
ki, yıkımın bölgede bırakacağı kalıcı psiko-
lojik izleri, ancak bu şekilde en aza indire-
biliriz. 

Değerli dostlarım…

Bu toplantının sonunda güçlü bir ateşkes 
çağrısında bulunarak, bölgesel ve küresel 
barış ve istikrarın korunması hususundaki 
kararlılığımızı tüm dünyaya ilan etmemi-
zin yerinde olacağını düşünüyorum. Bölge 
halklarına kendileriyle dayanışma içinde 
bulunduğumuz, bölgenin şiddet sarmalına 
sürüklenmesine asla müsaade etmeyeceği-
miz mesajını güçlü bir şekilde vermemiz-
de de yarar görüyorum. Artık, sorunların 
güçle, şiddetle çözülemeyeceğini herkesin 
anlaması gerekiyor. Bu savaşın yalnızca 
masum insanları öldürmekle, şehirleri ya-
kıp yıkmakla kalmadığını, aynı zamanda 
bütün insanlık değerlerini de yok ettiğini 
bu şiddete destek verenler de artık görme-
lidir. 

İnanıyorum ki, her şeye rağmen barış mut-
laka galip gelecektir. Ortadoğu’da barış ve 
istikrarın tesisine katkıda bulunmak üzere 
bütün imkanlarımızla her zeminde aktif 
çaba göstermeye devam etmeliyiz. BM’i 
mutlaka güçlendirmeliyiz. Bu bizim tarihi 
ve insani görevimizdir; bölgesel ve küre-
sel sorumluluklarımızın gereğidir. İslam 
Konferansı Örgütü’nün bütün üyelerinin 
aynı anlayışla aynı çaba içinde olduğunu 
biliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Suudi Arabistan’ın Saygıdeğer Kralı, 
değerli misafirler... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Dost ve kardeş 
Suudi Arabistan’ın 40 yıl aradan sonra 
Türkiye’yi ziyaret eden ilk Kralı olarak 

sizi ve değerli heyetinizi ülkemde ağırla-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Ziyaretinizin, hızla gelişen ilişkilerimize 
yeni bir dinamizm kazandıracağına ina-
nıyorum.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer’in Suudi Arabistan Kralı 

Abdullah el-Suud Onuruna 
Verdiği Akşam Yemeği

Ankara | 8 Ağustos 2006
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 Suudi Arabistan’ı, bölgede her alanda 
işbirliği yapabileceğimiz önemli bir ortak 
olarak görüyoruz. Ekonomik ilişkilerimiz 
hızla gelişiyor. İşbirliğimizde bugün gel-
diğimiz nokta umut vericidir. İkili ticaret 
hacmimiz 3 milyar dolara yaklaşmıştır. 
Ancak biz bunu yeterli bulmuyor, potan-
siyellerimizi yansıtmadığını düşünüyo-
ruz. Ziyaretiniz vesilesiyle imzalanan 
anlaşmalar, işbirliğimizin yasal zemini-
nin tamamlanması yolunda atılmış ciddi 
adımlardır. Tabii ki, daha atmamız gere-
ken çok adım var. 

Değerli konuklar... 

Türkiye olarak, risk ve tehditlerin her yö-
nüyle yoğun hissedildiği bir coğrafyanın 
merkezindeyiz. Küresel etkilere sahip pek 
çok çatışma noktası yakın çevremizde yer 
alıyor. Bölgemiz çalkantılı bir dönemden 
geçiyor. Irak’ta hâlâ istikrar sağlanama-
mıştır. Irak’ın toprak bütünlüğüne, siyasi 
birliğine, bölgesel barış ve istikrara katkı 
yapacak bir yönetime kavuşmasına özel 
önem atfediyoruz. İsrail-Filistin gerginliği 
Lübnan’a da sıçrayarak tehlikeli boyutla-
ra ulaşmış, dünya gündeminin ilk sırası-
na yükselmiştir. 

Geçen hafta, İslam Konferansı Örgü-
tü olarak bu meseleyi ele almak üzere 
Malezya’da toplandık. Orada, akan kanın 
hemen durdurulması için bütün dünyaya 
bir kez daha seslendik. İnsanlık bu yan-
gına daha fazla kayıtsız kalamaz. Ulusla-
rarası toplum hiç vakit kaybetmeden ha-
rekete geçmeli, alevlerin yükselen bütün 
bölgeyi sarmasına, insanlığı küresel bir 

yangının içine sürüklemesine izin verme-
melidir. 

Bu, öncelikle biz bölge ülkelerinin tarihi 
ve insani sorumluluğudur. Türkiye ola-
rak, barışın sağlanması, bölgenin daha 
büyük bir istikrarsızlığa sürüklenmemesi 
için, her türlü katkıyı yapmaya devam 
edeceğiz. Suudi Arabistan’la bu konular-
daki yakın işbirliğimizden de memnu-
niyet duyuyoruz. Barış ve istikrar, bölge 
ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkın-
masının, bölge halklarının refah düzey-
lerinin yükseltilmesinin olmazsa olmaz 
şartıdır. Onun için biz, gerek bölgemizde-
ki, gerekse dünyadaki bütün anlaşmazlık-
ların diplomatik yollardan çözülmesini 
savunuyor, bunun için çaba gösteriyoruz.

Değerli misafirler...

Türkiye, gelişen ekonomisi, dinamik po-
tansiyeli ve stratejik konumu ile Suudi 
Arabistan için güçlü bir iş ortağı olacaktır. 
Uyguladığımız ekonomik program saye-
sinde son dönemde kayda değer başarılar 
elde ettik. Güven ve istikrarı güçlendir-
dik. Katılım müzakerelerine başlayarak 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda ta-
rihi bir aşamaya ulaştık. Böylece Türkiye 
bugün, küresel yatırımcılar için bir cazibe 
merkezi haline gelmiştir. Suudi kardeşle-
rimizi de Türkiye’deki imkan ve fırsatları 
değerlendirmeye, ülkemize daha fazla 
yatırım yapmaya çağırıyoruz. 

Son dönemde turizm, müteahhitlik, sağ-
lık ve askeri alanlardaki işbirliğimizde 
karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yakalanan 
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ivme sevindiricidir. Sahip olduğumuz 
modern teknolojiyle, tecrübe ve bilgi biri-
kimiyle dost ve kardeş Suudi Arabistan’la 
her alanda yakın işbirliğine hazırız. Ara-
mızdaki dostluğa yeni bir sayfa ekleyen 
ziyaretinizin ilişkilerimizin daha ileri 
noktalara taşınmasına vesile olmasını di-
liyorum. Sözlerimin sonunda, sizlere bir 
kez daha şahsım ve milletim adına “hoş 
geldiniz” diyor, sizleri saygıyla selamlıyo-
rum. Afiyet olsun.
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Suudi Arabistan’ın Saygıdeğer Kralı, de-
ğerli işadamları... Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Böyle önemli bir 
ziyaret vesilesiyle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum.

Suudi Arabistan, işbirliğimizi daha da 
geliştirmeyi amaçladığımız öncelikli 

ülkelerden biridir. Ancak ekonomik iliş-
kilerimizin düzeyine baktığımızda, ortak 
potansiyelimizi yeterince değerlendire-
mediğimizi görüyoruz. Bu konuda, özel 
sektörlerimize önemli görevler düşüyor. 
Biz de hükümetler olarak özel sektörle-
rimizi teşvik etmeliyiz. Bugün burada, 
işadamlarımızla bir araya gelmemizi, eko-

Türk ve Suudi İşadamları ile 
Toplantı

Ankara | 10 Ağustos 2006
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nomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesi 
yolunda atılmış yararlı bir adım olarak 
görüyorum.

Değerli işadamları... 

Bu vesileyle, son dönemde ekonomimizde 
kaydedilen önemli gelişmeleri, Türki-
ye’deki yatırım ortamının uluslararası 
yatırımcılara sunduğu imkan ve fırsatları 
kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Tür-
kiye, son 3-4 yılda gösterdiği performans-
la küresel sermayenin ilgi odağı olmaya 
başlamıştır. 1993-2002 yılları arasında 
ülkemize gelen küresel sermaye miktarı 
ortalama 1.1 milyar dolar civarındaydı. 
Bu rakam, 2005’te 9.7 milyar dolarla 
rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2006’nın 
sadece ilk beş ayında ülkemize yapılan 
uluslararası doğrudan yatırım ise 8.1 mil-
yar dolardır. Yani bu yıl da, bu alanda yeni 
bir rekora koşuyoruz.

Yine bu dönemde, büyüme rakamlarında 
istikrar sağlanmış, kayda değer bir artış 
elde edilmiştir. Ekonomimiz, son üç yılda, 
ortalama % 8’lik büyüme ile dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri 
haline gelmiştir. Bu, Türkiye’de ekonomik 
istikrarın her geçen gün biraz daha sağ-
lamlaştığını açıkça ortaya koyuyor. Onun 
için, artık dünya piyasalarında meydana 
gelen dalgalanmalardan da sınırlı ölçüde 
etkileniyoruz.

Bakınız ihracatımız, son üç yılda iki katın 
üzerinde bir artışla 73.4 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu başarı bizi, dünya ihracat 
sıralamasında 22’nci sıraya yükseltmiş-

tir. İnşallah bu yıl, 79 milyar dolar olan 
ihracat hedefimizi de aşarak 80 milyar 
doların üzerine çıkmayı bekliyoruz. 190 
milyar doları aşan toplam dış ticaret hac-
mi, 300 milyar doların üzerindeki Gayri 
Safi Milli Hâsılası ile Türkiye bugün, dün-
yanın 19’ncu büyük ekonomisidir. 

Bu gelişmeleri, kamu maliyesi, finans 
sektörü, yatırım ve özelleştirme mev-
zuatı başta olmak üzere birçok alanda 
gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlarla 
da destekledik. Aynı şekilde, uluslara-
rası yatırımın önündeki engelleri de bir 
bir kaldırarak küresel sermaye girişini 
kolaylaştırdık. Suudi kardeşlerimizi de 
Türkiye’deki imkan ve fırsatları değer-
lendirmeye, ülkemize daha fazla yatırım 
yapmaya davet ediyorum. 

Yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin 
çeşitli vesilelerle bir araya gelerek yeni 
işbirliği imkanlarını araştırmalarının da 
son derece yararlı neticeler doğuracağına 
inanıyorum. Turizm bu alanlardan biri 
olmaya adaydır. 2005 yılında ülkemizi 
22 milyon turist ziyaret etmiştir. 2002 
yılında 8,5 milyar dolar olan turizm 
gelirlerimiz, 2005’te 18.2 milyar dolara 
yükselmiştir.

Özel sektörlerimiz arasında bir başka 
işbirliği alanı da inşaat sektörüdür. Körfez 
Bölgesinde planlanan mega projeleri ilgiyle 
izliyoruz. Türk firmaları, uluslararası müte-
ahhitlik hizmetlerinde başarılı çalışmalar 
gerçekleştirmişlerdir. 63 ülkede toplam tu-
tarı 75 milyar doları bulan çok sayıda proje-
ye imza atmışlardır. Suudi Arabistan başta 
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olmak üzere Arap ülkelerinde gerçekleştir-
dikleri projelerin tutarı ise 30 milyar dolara 
ulaşmıştır. Suudi Arabistan’da, Sayın Kral 
Abdullah’ın adını taşıyan Ekonomi Şehri 
de dahil büyük çaplı projeler için oluşturu-
lacak konsorsiyumlarda firmalarımızın da 
yer alması bizi memnun edecektir. 

İşbirliğimizi geliştirmek için özel sektör 
temsilcilerimizi bir araya getirecek her 
türlü fırsatı en iyi şekilde değerlendirme-
miz gerektiğini düşünüyorum. Zira, özel 
sektörlerimizin katkı ve desteği olmadan 
ilişkilerimizi istediğimiz seviyeye çıkara-
mayız. Bu itibarla, 2003 yılında kurulan İş 
Konseyinin faaliyetleri son derece yararlı 
buluyoruz. Onun için, yılsonundan önce İş 
Konseyinin üçüncü toplantısının yapılma-
sını arzu ediyoruz. Ayrıca, ticari ilişkileri-
mizin gelişmesine katkıda bulunan ticaret 
heyeti ziyaretleri ile fuar ve benzeri tanıtım 
faaliyetlerinin daha sık gerçekleştirilmesin-
de yarar görüyoruz. İkili ticaret hacmimizin 
2005 sonu itibariyle 3 milyar dolara yaklaş-
masında, şüphesiz bu faaliyetlerin büyük 
payı var. Ortak hedefimiz, bu rakamı 2-3 yıl 
içinde 7 milyar dolar seviyesine çıkarmak 
olmalıdır.

Değerli işadamları...

Hükümetler olarak bizler, iki ülke arasın-
daki ilişkilerin hukuki altyapısını tamamla-
mak için büyük çaba harcıyoruz. Biz, kom-
şu ve çevre ülkeler stratejimiz kapsamında, 
Arap ülkelerinin tamamıyla serbest ticaret 
alanı oluşturmayı Türkiye’nin temel politi-
ka önceliği olarak belirledik. Bu doğrultuda 
önemli adımlar da attık.

Suudi Arabistan’ın da içinde yer aldığı 
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle Serbest 
Ticaret Alanı Anlaşmasının bir an önce 
sonuçlandırılması için özel bir gayret göste-
riyoruz. Bu doğrultuda ilerleme kaydettik, 
kısa zamanda da sonuç almayı ümit ediyo-
ruz. Bu konuda özel sektör çatı kuruluşları-
na büyük görev düşüyor. Sizlerin destekle-
rinizi de özellikle bekliyoruz.

İki ülke hukuk sistemlerinin birbirinden 
farklı olması nedeniyle aramızdaki yasal 
altyapının tamamlanmasında bazı güç-
lükler yaşandığı bir gerçektir. Ancak, son 
dönemde her iki tarafın da attığı önemli 
adımlarla bu alandaki bazı engeller aşılmış, 
somut gelişmeler kaydedilmeye başlan-
mıştır. Nitekim müzakereleri bir süredir 
devam eden Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşması, Kara Ulaştırma-
sı Anlaşması ile Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşmasına ilişkin Mutabakat 
Muhtırası dahil bir seri anlaşma bu ziyaret 
vesilesiyle imzalanabilmiştir.

Bu anlaşmaları, ekonomik ilişkilerimizi dü-
zenleyen hukuki altyapının tamamlanması 
yolunda kaydettiğimiz ciddi ilerlemeler 
olarak görüyoruz. Keza, Çifte Vergilendir-
menin Önlenmesi Anlaşmasıyla ilgili mü-
zakerelerin de bir an önce başlatılmasını 
ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını 
bekliyoruz.

Değerli misafirler...

İşbirliğimizin daha ileri noktalara ta-
şınabilmesi için, işadamlarımıza vize 
kolaylıkları sağlanması da son derece 
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önemlidir. Vize sorununu aşamazsak 
hedeflerimizi de tam olarak gerçekleştire-
meyiz. Bu konuda, özellikle Aziz dostum 
Kral Abdullah’ın ilgi ve desteğini bekliyo-
rum. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
geliştirilmesi için her iki tarafta da güçlü 
bir istek, güçlü bir irade olduğunu büyük 
bir memnuniyetle görüyorum. Toplantıya 
iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür 
ediyor, ziyaret vesilesiyle yapacağınız gö-
rüşmelerin verimli geçmesini diliyorum. 
Sözlerimin sonunda ülkemize tekrar “hoş 
geldiniz” diyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli mes-
lektaşlarım, değerli konuklar, sevgili 
gençler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. Öncelikle bütün misafirlerimize 
Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum.

Bugün burada, medeniyetimizin nice an-
lamlı izlerini barındıran bu güzel şehirde, 

çok hayırlı bir başlangıç için bir araya gel-
miş bulunuyoruz. Bugün aramızda bulu-
nan değerli kardeşim, dost Azerbaycan’ın 
Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 
ilk günden beri bu Forum’un kurulma-
sına verdiği destek için huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Yine, dost ve kardeş 
Pakistan’ın Sayın Başbakanı Şevket Aziz 

İKÖ Diyalog ve İşbirliği için 
Gençlik Forumu

İstanbul | 3 Eylül 2006
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ile İKÖ’nün gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin Sayın Başbakanı 
Ferdi Sabit Soyer’i aramızda görmekten bü-
yük mutluluk duyuyorum.

Değerli konuklar… 

İstanbul’daki İslam, Sanat, Tarih ve Kültü-
rünü Araştırma Merkezi ile Ankara’daki İs-
lam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırma ve Eğitim Merkezi gibi İKÖ’ye 
bağlı yeni bir kuruluşun Türkiye’de faaliyet 
gösterecek olmasından büyük bir memnu-
niyet duyuyoruz. Son yıllarda, İslam Kon-
feransı Örgütü’nün, yeni Genel Sekreteri 
Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 
gayretleriyle uluslararası sorunların çözü-
müne yönelik atılan adımlarda etkin bir rol 
oynadığını görüyoruz. 

Sorumluluk sahibi insanlar olarak dünya-
nın bugün içinde bulunduğu durumu çok 
iyi anlamak bizim en öncelikli görevleri-
mizden biridir. Dünya bugün, teknolojik 
ve bilimsel anlamda kat ettiği mesafeyi, 
ne yazık ki insani değerlerin korunması 
noktasında kat edememiştir. İletişimin, 
haberleşmenin, ulaşımın hepimize zengin 
imkanlar sunduğu böyle bir çağda, insanlar 
ve toplumlar arasında bu kadar büyük uçu-
rumların olmaması gerekirdi.

Bildiğiniz gibi diyalog, hoşgörü ve işbirliği-
nin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda geç-
tiğimiz yıl Medeniyetler İttifakı girişimini 
başlattık. Farklı kültürler arasında karşılıklı 
anlayış ve saygının geliştirilmesini amaçla-
yan girişimin Eş-başkanlığını İspanya Baş-
bakanı Sayın Zapatero ile birlikte yürütü-

yoruz. Bakınız, kültürel çatışma potansiyeli 
dünya barışını ciddi anlamda tehdit etmek-
tedir. Bölgemizde özellikle son dönemde, 
maalesef acı tecrübeler yaşanmıştır. Yüzler-
ce kadın, çocuk, ve yaşlının öldüğü savaş te-
lafisi güç, hatta imkansız maddi ve manevi 
kayıplara yol açmıştır.

Bütün bu yaşananlar, barışın değerini, 
yokluğunun nelere mal olduğunu herkese 
bir kere daha göstermiştir. Aynı acıların 
bir daha yaşanmaması, daha fazla masum 
insanın ölmemesi için barışın kalıcı hale 
getirilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Zira 
hepimiz çok iyi biliyoruz ki, barışı temen-
ni etmek hiçbir zaman tek başına yeterli 
değildir. Barışın korunması ve kalıcı hale 
getirilmesi için bütün ülkelere, toplumlara, 
özellikle de uluslararası kuruluşlara büyük 
sorumluluklar düşmektedir. 

Bu süreçte Birleşmiş Milletler’in güçlen-
dirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İslam 
ülkelerinin de Ortadoğu’ya istikrarsızlığın 
ve çatışmaların egemen olmasına kayıtsız 
kalması düşünülemez. Böyle bir ortamda 
İslam Konferansı Örgütü’nün de etkin bir 
rol oynaması son derece önemlidir. Nitekim 
bu amaçla Malezya’da gerçekleştirdiğimiz 
toplantı, sonuçlarıyla etkili olmuştur. İKÖ 
Gençlik Forumu’nun da barıştan yana sesi-
ni yükselteceğine ve gençlerimizin bu yön-
deki çabalara önemli katkılar yapacağına 
inanıyorum.

Değerli konuklar… 

Forum, faaliyetlerini Türkiye’nin ev sa-
hipliğinde, binlerce yıllık bir medeniyet 
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merkezi olan İstanbul’dan yürütecektir. 
İnanıyorum ki, bu anlamlı buluşma önü-
müzdeki dönemde ülkelerimiz ve halkla-
rımız arasındaki dayanışmanın arttırıl-
masına önemli katkılarda bulunacaktır. 
Uluslararası platformlarda İKÖ günde-
mine destek sağlayacak, farklılıkların bir 
arada barış içerisinde yaşaması fikrine de 
güç kazandıracaktır.

Geleceğin dünyasına yön verecek olan 
gençlerimizin, bu çabaları, insan hakları, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü kav-
ramlarını içtenlikle benimsemiş bizler 
için en büyük ümit kaynağıdır. Gençle-
rimizin sahip oldukları bilgi ve tecrü-
beleri paylaşmaları, sorunlarına ortak 
çözüm projeleri üretmeleri, ülkelerimiz 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ba-
kımından da son derece sevindiricidir. 
Forum’un, gerek İKÖ üyesi ülkelerin 
gençleri arasındaki, gerekse diğer top-
lumlarla diyalog ve işbirliğini arttıracağı-
na inanıyoruz. 

Değerli konuklar…

Biz, yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman, 
sağlıktan, eğitimden, adaletten kısacası 
insanca yaşama hakkından tam olarak 
yararlanabilmeli diyoruz. Bunun için 
de yoksulluk ve yolsuzlukla tavizsiz bir 
mücadele gerekiyor. İyi yönetişimin, 
şeffaflığın, bilgiye ve teknolojiye sınırsız 
erişimin bundan böyle çağdaş ölçülerde 
halklarımıza sunulması gerekiyor. Bil-
gi ve teknoloji çağında, bilgiye erişim 
kadar bilginin üretilmesine de öncelik 
vermeliyiz. 

Sadece, başkalarından alınan bilgilerle 
yetinmenin toplumları geri kalmışlığa 
mahkum edeceğini unutmamalıyız. Onun 
için de İslam ülkeleri artık, bilgi ve tekno-
lojiyi sadece ithal eden değil, aynı zaman-
da üreten ülkeler haline gelmelidir. Ay-
rıca, kadının toplumlarımızdaki yerinin 
yükseltilmesini sağlamalıyız. Evlatlarını 
özveriyle büyüten; onları hayata hazırla-
mak için her türlü zorluğa göğüs gererek 
fedakarca çalışan annelerimiz, kadınla-
rımız da bu dünyanın sunduğu çağdaş 
imkanlardan hakça yararlanabilmelidir. 
Zaten bu, bizleri birleştiren inancımızın 
da bir gereğidir.

Değerli konuklar… 

Bugün İ KÖ Gençl ik  Forumu Genel 
Merkezi’ni bu duygu ve umutlarla açı-
yoruz. Sözünü ettiğimiz, sızısını yüreği-
mizde hissettiğimiz bütün bu sıkıntıların 
farkında olan gençlerimiz, inanıyorum ki 
kısa zaman içinde bu girişimi insanlığın 
geleceği için umudun adresi haline ge-
tireceklerdir. Bu adımın, nüfusunun bü-
yük çoğunluğu gençlerden oluşan İslam 
ülkelerinin gelişmesine, kalkınmasına, 
toplumsal standartlarının yükselmesine 
de çok önemli yansımaları, katkıları ola-
caktır. 

Gençlerimiz bu çatı altında bir araya ge-
lerek, birikimlerini paylaşarak, ülkeler 
arası yakınlaşmalara zemin hazırlayarak 
çağımızın dertlerine hal çareleri ürete-
cekler, barış ve esenlik dolu yeni bir ge-
lecek inşa edeceklerdir. Engin İslam coğ-
rafyasında bu medeniyet mayası bir kere 
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daha tutacak, bu tohum yeniden filizle-
necektir. Bu ortak zemin, gençlerimizin 
çeşitli alanlarda tecrübe kazanmalarına, 
uluslararası vizyon sahibi olmalarına, 
küresel eğilimleri idrak etmelerine de 
yardımcı olacaktır. Küreselleşme ile ortak 
hale gelen sorunlarımızın çözümünde 
gençlerimiz de değer ve katkı üretme im-
kanı bulacaklardır.

Forum vasıtasıyla İslam ülkelerinde yeni 
yetişen nesiller birbirlerini daha yakın-
dan tanıyacaklardır. Onların atacağı 
adımlar, getireceği açılımlar, dünyadaki 
diğer toplulukların da birbirlerini daha 
iyi tanımalarına yardımcı olacak, farklı-
lıkların bir arada barış içerisinde yaşa-
ması fikrine de güç kazandıracaktır. Bu 
çalışmalar kültürel yozlaşma tehlikesiyle 
yüz yüze kalan dünyamızda, gençlerimi-
zin kendi değerlerini geliştirmelerine de 
imkan sağlayacaktır.

Bu gençler yarın ülke yönetimlerinde söz 
sahibi olacaktır. Dolayısıyla bu platforma 
yapılacak yatırımlar, hem tek tek ülkele-
rin hem de İslam dünyasının genelinin 
sosyal ve siyasi geleceğine yatırım yap-
mak anlamına gelecektir. İnanıyorum ki, 
aramızdaki dayanışma, ortak sorunları-
mızın üstesinden gelmemizi kolaylaştı-
racak, küresel barış ve istikrara da katkı 
sağlayacaktır. İslam Konferansı Örgütü 
Gençlik Forumu fikrinin oluşmasında ve 
hayata geçirilmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür ediyor, sizleri bir kere daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları... Sayın Başba-
kan’a, kendisine refakat eden değerli ba-
kanlarına ve heyet üyelerine huzurlarınız-
da bir kez daha hoş geldiniz diyorum.

Biraz önce yararlı ve verimli görüşmeler 
gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve ulus-
lararası konuları ele alma imkanı bulduk. 
Ülkelerimiz arasındaki mevcut ilişkiler 
çok iyi düzeydedir. Görüşmelerimizde, 
işbirliğimizin daha ileri noktalara taşın-
ması için atılabilecek adımlar üzerinde 
durduk. Bu konuda birbirini tamamlayıcı 
görüşlere sahip olduğumuzu memnuni-
yetle müşahede ettik. Özellikle ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde 
büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu 
görüyoruz. 

Sayın Başbakan’ın Türkiye ziyaretine çok 
sayıda işadamının katılması, ticari iliş-
kilerimizin geliştirilmesi yolunda resmi 
makamlar ile özel sektörün aynı iradeye 
sahip olduklarını açıkça ortaya koymak-

tadır. Görüşmelerimizde, Balkanlar’daki 
gelişmeleri de değerlendirdik. Uzun 
bir süre ayrılıkçı hareketlerin, çatışma 
ve savaşların yaşandığı bölgede bugün 
istikrar yerleşmekte, refah giderek yay-
gınlaşmaktadır. Bu noktaya, hem bölge 
ülkelerinin, hem de uluslararası güçlerin, 
karşılıklı anlayış ve işbirliği sayesinde ge-
linebilmiştir. İki önemli bölge ülkesi ola-
rak, Balkanlar’daki bu güven ortamının 
pekiştirilmesi için birlikte çaba gösterme 
konusunda mutabık kaldık. 

Bugün Kosova’da önemli gelişmeler ya-
şanmaktadır. Gerek Arnavutluk, gerekse 
Türkiye, Kosova ile yakın tarihi, kültürel 
ve insani bağlara sahiptir. Kosova’daki 
gelişmeleri görüşmemizde ayrıntılı şekil-
de ele aldık. Sayın Berisha, Kosova nihai 
statü müzakerelerinden beklentileri ile 
Kosova’nın geleceği konusundaki görüş-
lerini samimiyetle dile getirdi. Ben de 
Kosova’nın nihai statüsü ile ilgili görüşle-
rimizi kendisine aktardım. Özellikle, Av-

Arnavutluk Başbakanı Sali 
Berisha ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 5 Eylül 2006
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rupa standartlarına ve evrensel değerlere 
bağlı, tüm halkların barış ve uyum içinde 
yaşadığı, merkezi ve yerel yönetimlerde 
adil olarak temsil edilebildiği çok kavim-
li, çok kültürlü demokratik bir Kosova’nın 
gerekliliğini vurguladım. 

Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki askeri 
ilişkileri de görüşme imkanı bulduk. Bu 
alandaki ilişkilerimizin ulaştığı seviye 
memnuniyet vericidir. Arnavutluk’un 
NATO üyeliğini  destekliyor,  bunun 
Balkanlar’da kalıcı barış ve istikrar açı-
sından yararlı bir adım olacağına ina-
nıyoruz. Önemli bir bölge ülkesi olan 
Arnavutluk’la her alanda ilişkilerimizi 
geliştirmek, işbirliğimizi güçlendirmek, 
bizim dış politika önceliklerimiz arasın-
dadır. Şimdi sözü Sayın Başbakana bıra-
kıyorum.
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Değerli basın mensupları… Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan’a, 
huzurlarınızda bir kez daha hoş geldiniz 
diyorum.

Sayın Genel Sekreteri, Ortadoğu çok has-
sas bir dönemden geçerken ülkemizde 

ağırlıyoruz. Biraz önce kendisiyle yararlı 
bir görüşme gerçekleştirdik. Birleşmiş 
Milletler’in, dünyada barış düzenini ve 
bu yöndeki ortak irademizi temsil eden 
önemli bir kuruluş olduğuna inanıyoruz. 
Bize göre, uluslararası meselelerin ele 
alınması için en uygun platform Birleş-

BM Genel Sekreteri Kofi Annan 
ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 6 Eylül 2006
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miş Milletler’dir. Bölgede meydana gelen 
son gelişmeler de bir kez daha ortaya koy-
muştur ki; Birleşmiş Milletler’in merkezi 
rolünün korunması ve güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu, Birleşmiş Milletler ’in çağın yeni 
tehdit ve tehlikeleriyle etkin bir şekilde 
mücadele edebilmesi için son derece 
önemlidir. Sayın Genel Sekreter, bu teş-
kilatın yapısının kuvvetlendirilmesi ve 
daha etkin hale getirilmesine değerli kat-
kılarda bulunmuştur. Görevinin sonuna 
yaklaşmakta olan Sayın Annan’ın, geçtiği-
miz 10 yıl zarfında ortaya koyduğu geniş 
vizyon ve gösterdiği gayretler sayesinde, 
Birleşmiş Milletler, uluslararası barış ve 
güvenliğin temininde önemli mesafeler 
kat etmiştir.

Son dönemde Ortadoğu’da ve Lübnan’da 
yaşanan gerginlik endişe verici boyutlara 
ulaşmıştır. Bildiğiniz gibi, Sayın Genel 
Sekreter’le yakın koordinasyon içinde 
bölgedeki savaşın durdurulması için yo-
ğun çaba harcadık. Taraflar başta olmak 
üzere ilgili tüm ülkelerle temas halinde 
olduk. Neticede, bir aylık gecikmeyle de 
olsa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yinde kabul edilen 1701 Sayılı Karar’la 
Lübnan’da çatışmaların durdurulması 
sağlanmış ve kalıcı siyasi çözümün yolu 
açılmıştır. 

Bundan sonraki aşamada, ateşkesin 
sağlamlaştırılması, barış ve istikrarın 
kalıcı hale getirilmesi önem kazanmıştır. 
Türkiye olarak biz de bu süreçte, tarihi 
ve insani sorumluluklarımızın gereğini 

yerine getireceğiz. Onun için, Lübnan 
Başbakanı Sayın Sinyora ve Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Sayın Annan’ın 
taleplerini de göz önünde bulundurarak 
güney Lübnan’da görev yapacak genişle-
tilmiş BM gücüne katkı sağlamaya karar 
verdik. Dün toplanan TBMM, hüküme-
timizin hazırladığı tezkereyi kabul etti. 
Bugün Sayın Annan ile görüşmemizde, bu 
katkımızın ayrıntılarını değerlendirme 
imkanı bulduk.

Lübnan’da hayatın bir an önce normale 
dönebilmesi için insani yardımlar ile 
yeniden imar faaliyetlerinin desteklen-
mesi son derece önemlidir. Bu konuda 
Stockholm’de yapılan toplantı başarılı ol-
muş, toplantıda önemli miktarda yardım 
taahhüdünde bulunulmuştur. Lübnan’ın, 
gerek egemenliğinin tesisi, gerek ekono-
misinin hızla toparlanması, gerekse yar-
dım faaliyetlerinin idaresi bakımından, 
uygulanan ablukanın biran önce kaldırıl-
ması zaruridir. 

Lübnan’da istikrarın sağlanmasına para-
lel olarak, Ortadoğu’daki bütün sorunla-
rın merkezinde yer alan Filistin sorununa 
da adil ve kalıcı bir çözüm bulunmalıdır. 
Biz, bu konuda ilerleme sağlanmasının, 
diyalogu öne çıkaran bir yaklaşımla 
mümkün olabileceğini daima ifade ettik. 
Sayın Annan’la görüşmemizde, bu konu-
lardaki yaklaşımlarımızın örtüştüğünü 
memnuniyetle müşahede ettik. Ayrıca, 
Sayın Genel Sekreter ülkemize gelmeden 
önce bölgede yaptığı temaslar hakkında 
bilgi verdi. Sayın Annan’ın izlediği bu 
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aktif ve yapıcı diplomasiyi takdirle karşı-
lıyoruz. 

Görüşmemizde, Kıbrıs konusunu da ele 
alma fırsatı bulduk. Bu çerçevede Sayın 
Genel Sekreter’in kendi adıyla anılan 
Çözüm Planı’nın 2004 yılındaki referan-
dumda Rum tarafınca reddedilmesinin 
ardından meydana gelen gelişmeleri 
değerlendirdik. Türk tarafı olarak soru-
na, Birleşmiş Milletler çatısı altında bir 
çözüm bulunması gerektiğini savunmaya 
devam ediyoruz. Biz, Ada’da, BM zeminin-
de, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu 
çerçevesinde, siyasi eşitlik ve yeni bir Or-
taklık Devleti gibi yerleşik parametreler 
temelinde kapsamlı bir çözüme ulaşılma-
sını istiyoruz. Sayın Annan’a çözümden 
yana irademizi bir kez daha ifade ettim. 
Türk tarafının söylemleri ile davranışları 
arasında bir tutarsızlık olmadığının da 
altını çizdim. Tutumunu gözden geçirme-
si gereken taraf Rum tarafıdır. Başlatılan 
yeni sürecin, iki lider tarafından daha ile-
ri noktalara götürülmesini destekliyoruz. 

Görüşmemizde, Kıbrıs sorununun çözüm 
perspektifleri üzerinde de görüş alışveri-
şinde bulunduk. Sayın Genel Sekreterin, 
Ada’nın güneyinin tek taraflı olarak AB 
üyeliğini elde etmesinin Kıbrıs sorununu 
daha da karmaşık hale getirdiği yönün-
deki, bundan bir müddet önce yapmış 
olduğu değerlendirmeyi paylaştığımızı 
kendisine ifade ettim. AB üyeliği hedefi 
doğrultusunda son 4 yıldır çok önemli 
adımlar atıyoruz. Ancak, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, katılım müzakerelerini 
fırsat bilerek Türkiye’den tek taraflı taviz-

ler kopartmaya çalışıyor. Ayrıca, Annan 
Planına “evet” diyen Kıbrıs Türkleri, ha-
len ağır kısıtlamalar altında yaşıyor. 

Sayın Genel Sekreterin, bu kısıtlamaların 
artık son bulması gerektiğine dair dile ge-
tirdiği görüşleri ve kendisinin bu yöndeki 
çabalarını takdirle karşılıyoruz. Sayın 
Genel Sekreterin, görev süresi boyunca 
Kıbrıs konusuna özel bir önem atfettiğini 
biliyoruz. Kendisi, Birleşmiş Milletler’in 
ve uluslararası camianın Kıbrıs sorunu-
nun halli için harekete geçirilmesinde 
etkin rol oynamıştır. İlgili tarafların gö-
rüşlerini dikkatle ve büyük bir titizlikle 
incelemiş, ortak noktaları bulmuş ve 
taraflara adil bir çözüm planı sunmuştur. 
Bunlar, büyük fedakarlık ve sabır gerekti-
ren çabalardır.

Görüşmemizde ayrıca, İran’ın nükleer 
programından kaynaklanan sorunla ilgili 
de görüş alışverişinde bulunduk. Krizin 
derinleşmemesi için uluslararası toplum-
la eşgüdüm içinde elimizden gelen gayre-
ti göstermeye devam edeceğiz. 

Bu vesileyle Irak’taki gelişmeleri de ele 
aldık. Irak’taki etnik-mezhepsel gerilim 
ve şiddet, endişe verici boyutlara ulaş-
mıştır. Bu itibarla, Kerkük meselesinin 
uzlaşı yoluyla çözülmesinin önemi de 
giderek artmaktadır. Bu hususları da bir-
likte değerlendirme imkanı bulduk. Sayın 
Annan’a, terör örgütü PKK’nın Irak’taki 
varlığı ile buradan ülkemize yönelen sal-
dırılarla ilgili rahatsızlığımızı da ilettim. 
Görüşmemizde, BM’yi Irak’ta daha etkin 
bir konumda görmek istediğimizi ifade 
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ettim. Irak’ın yeniden yapılandırılması 
çalışmalarında yeni bir sayfa açacak olan 
“Iraq Compact” sürecinde ülkemizin oy-
nayabileceği yapıcı role değindim.

Ayrıca, 2005 yılında Sayın Genel Sekrete-
rin himayelerinde İspanya ile birlikte ha-
yata geçirdiğimiz ‘Medeniyetler İttifakı’ 
girişimi hakkında da görüş alışverişinde 
bulunduk. Türkiye olarak, bölgesel sorun-
ların çözümünde Birleşmiş Milletler’in 
daha etkin rol üstlenmesini destekliyo-
ruz. Şimdi sözü Sayın Genel Sekreter’e 
bırakıyorum.
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Sayın Şansölye, değerli konuklar… Bu 
anlamlı iftar yemeği buluşmasında sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Almanya 
Federal Cumhuriyeti Şansölyesi olarak 
ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ilk resmi 
ziyaret vesilesiyle sizi ve değerli heyetini-

zi Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet 
duyuyorum.

Bugün, barışa ve hoşgörüye her zaman-
kinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu 
kritik dönemde gerçekleştirdiğimiz bu 

Almanya Başbakanı Angele 
Merkel Onuruna Verilen İftar 

Yemeği

İstanbul | 5 Ekim 2006
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buluşmayla son derece anlamlı bir mesaj 
vermiş oluyoruz. Bu anlamlı iftar yeme-
ğinde bir araya gelerek “Medeniyetler 
Çatışması” gibi felaket senaryolarını ıs-
rarla savunanlara en güzel cevabı vermiş 
oluyoruz. Üzülerek görüyoruz ki, bugün 
dünyamız, kültürel ve dini farklılıklar te-
melinde kamplara bölünmeye çalışılmak-
tadır. Farklı din ve kültürlere sahip halk-
lar arasında mevcut diyalog eksikliği aşırı 
uçlar tarafından istismar edilmektedir.

Böyle bir dönemde, başta biz siyasiler 
olmak üzere dini liderler ve bütün kanaat 
önderlerinin, birbirini dışlamak yerine, 
söz ve davranışlarıyla dünya barışına 
katkıda bulunmaları gerekiyor. Bakınız 
biz, nüfusunun büyük çoğunluğu Müs-
lüman olan bir ülkenin, yüzünü Batı’ya 
dönebileceğini, ortak değerler zemininde 
buluşabileceğimizi gösterdik. İçinden 
geçtiğimiz bu zor dönemde Türkiye 
olarak Medeniyetler İttifakı’na öncülük 
ediyoruz. Almanya ile de aynı amaca yö-
nelik çalışmalar yürütüyoruz. Dışişleri 
Bakanlarımızın Eylül ayında ülkemizde 
tanıtımını yaptıkları Kültürlerarası Diya-
log projesi bu anlamda önemlidir.

Ayrıca, Türkiye’nin AB üyeliği de dünya 
barışı için büyük bir fırsat olacaktır. Fark-
lı dini inanç ve gelenekleri, evrensel değer 
ve ilkelerle bağdaştırmanın mümkün 
olduğunu gösterecektir. Bu birliktelik Me-
deniyetler İttifakı’nın da somut örneğini 
teşkil edecektir. Biliyoruz ki, “barışın ol-
duğu bir dünyada güvenli Avrupa”, üç yüz 
yılı aşkın bir süredir paylaştığımız ortak 
bir hedeftir. Bugün bu hedefin gerçekleş-

tirilmesine, hem bizim, hem de dünyanın 
ihtiyacı var. Dünyada barış ve istikrarın 
korunabilmesi için Avrupa’yı güçlü ve et-
kin bir küresel aktör haline getirmeliyiz. 
Bana göre Türkiye, bu amacın gerçekleş-
tirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Değerli konuklar…

Türkiye ve Almanya çok değerli bağlarla 
birbirlerine bağlıdır. Bununla, ülkemizde 
yerleşmiş 50 bin Alman vatandaşı ile Al-
manya’daki 2.5 milyonu aşkın Türk’ü kas-
tediyorum. Bu insanlarımızın refahını, te-
mel özgürlüklerini teminat altına almak, 
ortak sorumluluğumuzdur. Almanya’da 
yaşayan Türklerin, kendi kimliklerini 
koruyarak Alman toplumuyla entegrasyo-
nuna önem veriyoruz. Onlar, 40 yıl önce 
Almanya’ya işçi olarak gitmişlerdi. Bugün 
bir kısmı, işveren olarak birçok insana 
istihdam sağlıyor. Yine, ikinci ve üçüncü 
nesil Türklerin Almanya’nın sosyal ve kül-
türel hayatına etkin bir şekilde katıldıkla-
rını memnuniyetle görüyoruz. Alman iş, 
spor ve sanat çevrelerinde önemli yerler 
edinen Türk gençleri, ülkelerimizin ortak 
gurur kaynağıdır. 

Türklerin Alman toplumu ile huzur, barış 
ve uyum içinde yaşamasına büyük önem 
veriyoruz. Türkiye olarak bu konuda üze-
rimize düşeni şimdiye kadar yaptığımız 
gibi bundan sonra da yapmaya hazırız. 
Son yıllarda, özellikle 11 Eylül hadise-
sinden sonra göçmenlere karşı değişik 
nedenlerle duyulan korkunun huzur ve 
barışa zarar vermemesi için ortak çaba 
sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
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Göçmenlere yönelik olumsuz yakıştırma-
lar ve İslamiyet karşıtı tartışmalar Türk 
toplumu içinde dışlanmışlık duygusuna 
yol açmaktadır. 

Biz Almanya’daki vatandaşlarımızın bu-
lundukları topluma entegre olmalarını 
destekliyoruz. Yaşadıkları ülkede hak 
ettikleri yerlere gelmelerinin engellenme-
mesini istiyoruz. Türk toplumunun uyum 
sorunlarını çözme konusunda hüküme-
tinizin yaklaşımını son derece olumlu ve 
ümit verici buluyoruz. Bu amaca yönelik 
olarak gerçekleştirilen “Uyum Zirvesi” 
Almanya’daki vatandaşlarımız tarafından 
da gayet olumlu karşılanmıştır.

Ayrıca, gerek Federal hükümet, gerekse 
bazı eyalet hükümetleri tarafından en-
tegrasyon konusunda son derece olumlu 
çalışmalar yürütüldüğünü görüyoruz. 
Ancak, Alman basının klişeleşmiş olum-
suz görüntüler vermeye devam ettiğine 
de üzülerek şahit oluyoruz. Bu konuda 
medya ile işbirliği içerisinde hareket edil-
mesinde büyük fayda görüyorum. 

Değerli konuklar…

AB kamuoylarında Türkiye’nin üyeliğiyle 
ilgili tartışmalarda din ve kültür fark-
lılığı, coğrafi konum, büyüklük, nüfus, 
ekonomik sorunlar ve göç ihtimali gibi 
unsurların zaman zaman ön plana çıktığı-
nı görüyoruz. Elbette bunlar tartışılacak-
tır. Ancak, Türkiye’nin AB’ye sağlayacağı 
avantajlar da anlatılmalı ve asıl bunlar ön 
plana çıkarılmalıdır. 

40 yıllık geçmişi boyunca inişli-çıkışlı dö-
nemlere rağmen ilişkilerimiz, üyelik rota-
sından asla sapmamıştır. Her iki tarafın 
ortak irade ve kararıyla oluşan bir çerçeve 
içinde sürekli gelişmiştir. Bu irade, nüfu-
sunun büyük bölümü Müslüman olan bir 
ülkeyi Avrupa’yla bütünleştirecektir. Böy-
lece yeni bir Soğuk Savaşa itilmek istenen 
İslam ve Hıristiyan dünyaları arasındaki 
diyalog artacak, işbirliği zemini kuvvetle-
necektir. 

Alman Hükümeti’nin bu görüşlerimizi 
büyük ölçüde paylaştığını biliyorum. AB 
üyelik sürecimize sağladığınız destek bi-
zim açımızdan büyük değer taşımaktadır. 
Bu vesileyle, başta Sayın Şansölye olmak 
üzere Alman Hükümeti’ne verdikleri des-
tek için tekrar teşekkür ediyorum. Önü-
müzdeki kritik dönemde, bu desteğinizi 
daha da etkin biçimde sürdüreceğinize 
inanıyorum. Geleceğin, aramızdaki karşı-
lıklı anlayış ve işbirliğini daha da sağlam-
laştırarak bize yeni ufuklar açmasını dili-
yor, sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Afiyet olsun. 
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Değerli misafirler, hepinizi sevgilerimle 
selamlıyorum. 

Türkiye ve Fransa özgür dünyanın iki 
saygın üyesidir. Dünyanın hızlı değişim-
ler yaşadığı bir dönemde demokrasiye, 
özgürlüğe, insan haklarına ve hukukun üs-
tünlüğüne verdiğimiz önem, ülkelerimizi 
birbirine bağlayan temel değerler olmaya 
devam etmektedir. İlişkilerimiz paylaştığı-
mız ortak değerler zemininde gelişmekte-
dir. Son dönemde artan üst düzey temas ve 
ziyaretler de bu gelişmeye önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Elbette bu noktaya çok kolay gelmedik. 
Ama maalesef özellik son on yılda ilişkile-
rimizi zedeleyen bazı olaylar da yaşadık. 
Bunlar genellikle üçüncü tarafların etki-
sinde gerçekleşti. 2003 yılında Dışişleri 
Bakanlarımızın yaptıkları görüşmede 
ilişkilerimizin üçüncü tarafların ipoteğin-
den kurtarılması hususunda mutabakat 
sağlanmıştı. 18 Ocak 2001’de Fransız 
Parlamentosu’nun sözde Ermeni soykı-
rımını tanıyan bir yasa kabul etmesi ka-

muoyumuzu derinden üzen bir gelişme 
olmuştur. 

Yasanın ilişkilerimizde oluşturduğu tahri-
batın giderilmesi için o zamandan bu yana 
iyi niyetli çabalar gösterildi. Bu tahribat 
henüz giderilmemişken, Fransa’da yeni gi-
rişimlerin ortaya çıkması bizi üzmektedir. 
İlişkilerimizi rayında tutmak için temasla-
rımızın sürdüğü ve bunların olumlu yan-
sımalarını beklediğimiz bir sırada sözde 
Ermeni soykırımının inkarının cezalandı-
rılmasına ilişkin yasa teklifi gündeme gel-
miştir. Teklifin Fransız Ulusal Meclisi’nin 
12 Ekim 2006 tarihindeki toplantısının 
gündemine yeniden getirilecek olması son 
derece rahatsızlık vericidir. 

Yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri endişeyle 
izliyoruz. Fransa’daki bazı siyasi kesimle-
rin, geçmiş dönemde bu konuda yaşanan 
sıkıntıları göz ardı ederek, “geçmişte unu-
tulmuştu, yine unutulur” anlayışıyla ha-
reket ettiklerini gözlemliyoruz. Ancak bu 
yasa teklifinin kabulü, bu sefer korkarım 
ki, ilişkilerimize ve geçtiğimiz dönemde 

Türkiye’de İş Yapan Fransız 
İşadamları ile Toplantı

İstanbul | 7 Ekim 2006
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yakaladığımız ivmeye telafisi imkansız 
çok ağır bir darbe indirecektir. 

Bu hafife alınmamalıdır. Bu defa durumun 
vahameti fark edilmelidir. Bu tür yeni 
girişimler, kaçınılmaz bir şekilde geçmiş 
olumsuzlukları tekrar hatırlatacak, ka-
muoyumuzun tepkisinin katlanmasına 
yol açacaktır. Halkımız bunu Fransa’nın 
Türkiye’ye karşı hasmane bir hareketi ola-
rak algılayacaktır. 

Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de seçim 
ortamına girilen hassas bir dönemde bulu-
nuyoruz. Bu dönemde böyle bir yasanın, 
çok olumsuz ve kontrol edilemeyecek yan-
sımaları olacağı açıktır. Konu, siyasi açı-
dan, kamuoyu önünde, kendi boyutlarının 
çok ötesinde istismar edilmeye müsaittir. 
Ayrıca böyle bir yasanın yürürlüğe girme-
si, demokrasinin temel prensiplerinden 
biri olan ifade özgürlüğünün ciddi şekilde 
kısıtlanması demektir. Bunu gayet tehlike-
li görüyoruz. 

Olayın bir diğer boyutu ise, yasanın gün 
geçtikçe gelişen ekonomik ilişkilerimize 
muhtemel olumsuz yansımalarıdır. Nük-
leer enerji gibi, birçok alandaki potansiyel 
ortaklık arayışları varken, ilişkilerimi-
zin sekteye uğraması üzücü olacaktır. 
Türkiye’de de en az Fransa’da olduğu ka-
dar etkili bir kamuoyu bulunmakta ve bir 
başka ülkenin Türkiye’ye yönelik dostane 
olmayan girişimleri, resmi tutumun öte-
sinde de sonuçlar doğurabilmektedir.

Konunun, siyasi açıdan Türk-Fransız iliş-
kileri bağlamında bir tartışma açmasını 

ve bunun ekonomik ilişkilerimize zarar 
vermesini arzu etmiyoruz. Zira, Fransa 
önemli bir ticaret ortağımızdır. Fransa, 
2005 yılı rakamlarına göre ithalatımızda 
ve ihracatımızda en büyük beşinci ortağı-
mız konumundadır. Türkiye ise Fransa’nın 
ihracatı bakımından 15. sıradadır. Fransız 
şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapan 
küresel sermayedeki payı % 6,6 seviyesin-
dedir. Türkiye’de şubesi bulunan Fransız 
şirket sayısı 300’ün üzerine çıkmıştır. 
Fransız şirketleri yatırımda bulundukları 
Türk şirketlerinin toplam sermayesinin 
ortalama % 62’sine sahiptirler. 

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz eko-
nomik reformlar Türkiye’deki yatırım 
ortamını son derece cazip hale getirmiştir. 
Yine, uluslararası şirketlerin Türk işadam-
larıyla üçüncü ülkelerde ortak yatırımlara 
yönelmelerine katkıda bulunmaktadır. 
Fransız müteşebbislerinin de ülkemizde 
devam eden reformların sağlayacağı avan-
tajların bilincinde olduğundan eminim. 

Fransa’nın Türkiye’deki siyasi, kültürel, 
ekonomik ve tarihi ağırlığı ve uzun yıllar 
neticesinde elde edilen kazanımlarımız 
kısa vadeli, kısır siyasi çıkarlar yüzünden 
heba edilmemelidir. Bu bakımdan, infia-
limizin iyi algılanmasını bekliyorum. Söz 
konusu yasa taslağının akim kılınmasını 
sağlamak için işadamları olarak sizler-
den de her türlü çabayı göstermenizi 
bekliyorum. Bu zor dönemde, Fransız 
toplumunun sağduyulu kesimlerinin 
seslerinin daha gür çıkacağına ve akılcı 
yaklaşımların kazanacağına dair ümidimi 
koruyorum.
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Değerli konuklar… hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Öncelikle aranızda bulun-
maktan duyduğum memnuniyeti dile 
getirmek istiyorum.

“News Xchange” konferanslar dizisi, ulus-
lararası medya camiasının prestijli faali-
yetleri arasındaki yerini giderek daha da 
pekiştirmektedir. Bu beşinci konferansa 
katılım oranının yüksekliği de bunun 

Avrupa Yayıncılar Birliği “News 
Xchange 2006” Konferansı

İstanbul | 3 Kasım 2006
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göstergesidir. Bu yıl ki toplantınız için 
İstanbul’un seçilmiş olması da bana göre 
küresel gelişmeler bakımından son dere-
ce anlamlı ve zamanlı olmuştur.

Bugün dünya gündemini, günlük gelişme-
ler kadar, bu gelişmeleri kitlelere taşıyan; 
yorumlarıyla kamuoyunu yönlendiren 
medyanın belirlediğini biliyoruz. Sizler 
de biliyorsunuz ki, uluslararası gündemi 
meşgul eden pek çok konu yakın çevre-
mizden kaynaklanmakta ve ülkemizi doğ-
rudan ilgilendirmektedir. 

Türkiye olarak, Avrupa’dan Asya’ya, 
Kafkaslar’dan Afrika’ya uzanan geniş bir 
coğrafyanın merkezinde yer alıyoruz. 
Dolayısıyla Orta Doğu, Kafkaslar, Balkan-
lar, Güney ve Orta Asya gibi bölgelerdeki 
gelişmelerden birinci derecede etkileni-
yoruz. Kökü eskilere dayanan kadim ih-
tilaflarla bu bölgedeki konumumuz, bize 
önemli sorumluluklar yüklüyor. Bunun 
gayet iyi farkındayız.

Biz de bu sorumluluklarımızı, eksiksiz 
bir biçimde yerine getirmenin gayreti 
içerisindeyiz. Onun içindir ki, dış po-
litikamızda istikrar, güvenlik ve refah 
arayışı egemendir. Bugün de geniş bir 
çerçeveden baktığınızda, Türkiye’nin bu 
kritik bölgede, iyiden yana bir güç olarak 
barış ve istikrar için ne kadar yoğun bir 
gayret içerisinde olduğunu görürsünüz. 
Tabiatıyla iç istikrarını sağlayamayan bir 
ülkenin dışarıda istikrara katkıda bulun-
ması beklenemez.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “yurtta 
sulh, cihanda sulh” ilkesi bu anlayışımı-
zın en güzel ifadesidir. İşte bu sebeple, 
“düşman üretmek değil, dost kazanmak” 
hükümet olarak dış politikamızın temel 
parametrelerinden biridir. Biz, içeride si-
yasi ve ekonomik istikrarı sağlarken böl-
gemizde ve dünyada da barış ve istikrara 
katkı yapmak için çaba gösterdik.

Burada bir konuya özellikle dikkatinizi 
çekmek isterim. Takdir edersiniz ki, zor 
bir coğrafyada bulunuyor, zor bir dönem-
den geçiyoruz. Ancak etrafımızda yaşa-
nan bütün olumsuz gelişmelere rağmen 
Türkiye bu dönemde demokratik reform-
larla ekonomik kalkınmasını birlikte yü-
rüterek örnek bir istikrar ve refah adası 
haline gelmiştir.

Değerli dostlar…

Türkiye’nin bu bakımdan şanslı bir dö-
nemden geçtiğini söyleyebiliriz. Türkiye 
artık, uzun yıllar boyunca kısır koalisyon 
çekişmelerin- den kaynaklanan belirsiz-
lik, istikrarsızlık ve güvensizlik ortamını 
geride bırakmıştır. Son dört yıldır, tek 
parti hükümeti olarak yaptığımız reform-
lar, Türkiye’nin önünü açmıştır. Bunun en 
somut göstergeleri ekonomik alandadır. 
Bakınız bugün Türkiye, dünyanın en bü-
yük 20 ekonomisinden biridir. Ekonomi-
miz 18 çeyrektir aralıksız büyümektedir.

Geçtiğimiz dört yılda kaydettiğimiz yak-
laşık yüzde 30’luk toplam büyüme eşine 
az rastlanır bir ekonomik istikrarı yan-
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sıtmaktadır. Yakaladığımız bu ivmenin 
korunması, önümüzdeki 10-15 yıl içinde 
ekonomimizin hacmini iki katına çıkara-
caktır. İşte bütün bunlar, siyasi istikrarın 
ve izlediğimiz kararlı politikaların ürü-
nüdür. Yoksa yıllardır dizginlenemeyen, 
bazı dönemler 3 haneli rakamlara kadar 
yükselen enflasyon oranları tek hanelere 
düşürülebilir miydi? İlk günlerden itiba-
ren uygulamaya koyduğumuz yapısal de-
ğişim programı olmasa, bütçe açığı yüzde 
2’nin altına kadar indirilebilir miydi? 

Artık ekonomimiz sağlam, dinamik ve 
dirençli bir yapıya kavuşmuştur. Bu yapı, 
tabiatıyla ülkemize yönelik uluslararası 
sermaye akışını da tetiklemiştir. Bakınız, 
2003 öncesinde 1 milyar dolar civarında 
seyreden yıllık Uluslararası Doğrudan 
Yatırımlar, geçen yıl 9.7 milyar dolarla 
rekor bir rakama ulaşmıştır. Ağustos sonu 
itibariyle ülkemize gelen küresel serma-
ye miktarı 12.3 milyar doları bulmuş, 
böylece bu yıl, şimdiden yeni bir rekor 
kırılmıştır. Bu, uluslararası piyasaların, 
izlediğimiz politikalara duyduğu güvenin 
bir sonucudur. 

Değerli konuklar…

İzlediğimiz kararlı politikalar ve öncülük 
ettiğimiz hızlı değişim süreci elbette eko-
nomik alanla sınırlı değildir. “Değişim ve 
reform”, ülkemizde son birkaç yılın her 
anlamda ana temasını oluşturmuştur. 
Bu sayede Türkiye, tam üyelik müzake-
relerini başlatmak için gereken kriterleri 
karşılamış, Avrupa Birliği’ne katılacak 

nitelikleri ve kapasiteyi taşıdığını ortaya 
koymuştur.

Burada sizlere bir hususu özellikle tekrar 
hatırlatmakta yarar görüyorum. AB üye-
liği, taşıdığı anlam bakımından 83 yıllık 
Cumhuriyetimizin kuruluş idealidir. AB 
süreci bizim için Cumhuriyetimizin çağ-
daşlaşma felsefesi doğrultusunda medeni 
milletler arasında saygın bir yer edinme, 
özgür ve müreffeh dünyanın itibarlı bir 
üyesi olma hedefinin bir tezahürüdür. 
Zira bu hedef, insanımızın en ileri refah 
ve özgürlük standartlarına ulaşması, 
daha iyi bir hayat sürmesi için benimsen-
miştir.

Hükümetimiz de, AB üyeliğini bu se-
beple temel bir stratejik yönelim olarak 
görmüştür, görmektedir. Bu yolda, Ana-
yasamızın üçte biri değiştirilmiş, uyum 
paketleri çıkarılmış, birçok yasal ve idari 
düzenleme hayata geçirilmiştir. Böylece, 
insan hakları, temel özgürlükler ve huku-
kun üstünlüğü gibi demokratik sistemin 
ayrılmaz birer parçası olan ilkeler, Türk 
insanının günlük yaşamına daha etkin 
biçimde yansımıştır. Reform çalışmaları-
na hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam 
ediyoruz, devam edeceğiz. Bu doğrultuda, 
9. Reform Paketi kapsamındaki tasarıla-
rın büyük ölçüde kanunlaşmalarını sağ-
ladık.

 Attığımız bu son adımlar da göstermekte-
dir ki, bazılarının iddia ettiği gibi reform 
sürecimizde bir yavaşlama söz konusu de-
ğildir, bundan sonra da olmayacaktır. Çı-
karılan yasaların uygulanması da elbette 
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önemlidir. Onun için bu yöndeki çalışma-
larımızı ve zihniyet değişikliğine yönelik 
eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. An-
cak zihniyet değişikliğinin zaman isteyen 
bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bu, 
sadece bizim için değil, her toplum için 
geçerli sosyolojik bir gerçektir.

Değerli dostlar…

Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda 
tarama sürecimiz sona ermiştir. Üyelik 
sürecimizin aksamadan ilerlemesi nok-
tasında, Avrupa Birliği’nin takınacağı 
tutum büyük önem taşıyor. Bana göre, 
bu sürecin yapay sorunlarla tıkanmasına 
asla müsaade edilmemelidir. Bu, hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin çı-
karınadır. Ayrıca küresel barış ve istikrar 
açısından da son derece önemlidir. Umu-
yorum ki Avrupa Birliği de bu büyük res-
mi görecek; çözüm yeri ve tarafları farklı 
olan siyasi bir takım konular yüzünden 
müzakerelerin çıkmaza girmesine izin 
vermeyecektir. 

Bakınız biz, başından beri Kıbrıs’ta adil 
ve kalıcı bir çözüm için elimizden ge-
len çabayı gösteriyoruz. Annan Planı’nı 
reddeden Rum tarafının ise seçimini çö-
zümsüzlükten yana kullandığı son derece 
açıktır. Buna rağmen Avrupa Birliği’ne 
alınmıştır. Bazı riskleri göze alarak çözüm 
yönündeki iradesini açıkça ortaya koyan 
Kıbrıs Türk tarafı üzerindeki izolasyonlar 
ise ne yazık ki hâlâ sürmektedir. İnsaf 
ölçülerine sığmayan bu durumu kabul 
etmemiz mümkün değildir.

Her şeyden önce, Kıbrıs Türk tarafının 
maruz bırakıldığı bu tecrit politikasına 
son verilmelidir. Kimse bizden taviz 
vermemizi, tek taraflı fedakârlıklarda bu-
lunmamızı beklemesin. Biz gerekli adım-
ları attık, yükümlülüklerimizi yerine 
getirdik, getiriyoruz. Şimdi adım atması 
gereken Rum tarafıdır. Onun için de Av-
rupa Birliği’nin üzerine düşen, Rum tara-
fını, yerleşmiş BM parametreleri temelin-
de siyasi eşitlik, iki kesimlilik ve yeni bir 
ortaklık devleti kurulması doğrultusunda 
kapsamlı bir çözüme yönlendirmektir. 

BM zemininde çözülmesi gereken bu 
meselenin bazı unsurlarının, üyelik mü-
zakerelerimizde önümüze çıkartılması-
nı anlamak mümkün değildir. Birliğin 
Türkiye’ye karşı takındığı tutum, halkı-
mızın Avrupa Birliği sürecine verdiği des-
tekte de belirleyici olmaktadır.

Değerli konuklar…

Günümüzde “yumuşak güç” yani “soft 
pavır” olarak tanımlanan unsurlar, askeri 
ve ekonomik yeteneğe dayalı somut güç 
kavramı ile eşdeğer hale gelmiştir. Tür-
kiye, bu bakımdan zengin özelliklere ve 
özgün bir konuma sahiptir. Bu birikim 
ve gücümüzden çevremizdeki güvenlik 
ve istikrarın tesisi için de yararlanıyor, 
bölgemizdeki reform çalışmalarını aktif 
biçimde destekliyoruz. Bölgemizde ve 
dünyada her türlü çatışma tehlikesine 
karşı barışı ve ittifakı öneriyor, buna ön-
cülük ediyoruz. İnsanlığı zenginleştiren 
unsurlar olarak görüyor, bunların korun-
ması gerektiğine inanıyoruz.
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Bana göre farklılıklarımız, birbirimizi öte-
kileştirmemize, dışlamamıza değil, tam ak-
sine daha yakından tanımaya çalışmamıza 
sebep olmalıdır. Bizde bir söz var; “İnsan 
bilmediğinin, tanımadığının düşmanıdır”, 
derler. Bence farklı kültür ve dinleri kapsa-
yan medeniyet havzaları, peşin hükümler-
le birbirlerini mahkum etmek yerine, bir-
birlerini anlamaya, farklılıklarını saygıyla 
karşılamaya çalışmalıdır.

Bu konuda biz siyasetçiler başta olmak 
üzere, din adamları ve kanaat önderle-
rine önemli sorumluluklar düştüğüne 
inanıyorum. Hepimiz, ortak geleceğimiz 
adına, küresel barış ve istikrarı korumak 
adına önyargılarımızı tahrik eden söz ve 
davranışlardan özenle kaçınmak duru-
mundayız. Zira, zaman zaman meydana 
gelen bazı cesaret kırıcı gelişmelerin, 
işbirliği çabalarımıza engel olmasına izin 
veremeyiz.

Değerli dostlar…

Tabii ki, iletişim teknolojisinin baş dön-
dürücü bir hızla geliştiği günümüzde, 
buna tezat oluşturacak bir biçimde, fark-
lı kültürler arasında ciddi bir iletişim 
kopukluğunun yaşandığını görmek son 
derece üzücüdür. Halbuki, dünyamızda 
ve hayatlarımız- da köklü bir değişim 
sağlayan iletişim devrimi, farklı kültür ve 
coğrafyalar arasındaki fiziksel duvarları 
tamamen ortadan kaldırmıştır. O halde, 
fiziksel mesafelerin ortadan kalktığı kü-
reselleşme çağında neden hâlâ aramızda 
zihinsel duvarlar var? İletişim çağında, 
yakınlaşmak yerine neden hâlâ birbiri-

mizden uzaklaşıyor, hattâ birbirimize 
karşı nefretle bileniyoruz?

İşte bu sorular üzerinde hepimiz, özellik-
le de medya yöneticileri olarak sizler, cid-
diyetle durmalısınız, diye düşünüyorum. 
Çünkü, küreselleşmenin toplumlarımız 
üzerindeki bu olumsuz ters etkileri, bir 
yerlerde hata yaptığımızı gösteriyor. Bana 
göre, büyük ölçüde küreselleşmeye ha-
zırlıksız yakalanmamızdan kaynaklanan 
bir iletişim kazasına kurban gidiyoruz. 
Ve, hiç şüphe duymayalım ki, iletişim 
sisteminin ürettiği bu kazayı, kendilerini 
kıyamet habercisi zanneden fanatikler, 
sonuna kadar istismar ediyor.

Dünyamızda yaşanan bütün sorunlara 
karşı insanlığın iyiliğinden yana olanlar 
hep birlikte mücadele etmeli, bunun için 
de ortak değerler etrafında buluşmanın 
yollarını aramalıdır. Elbette bu konuda 
medyaya, medya yöneticilerine büyük 
sorumluluklar düşüyor. Maalesef zaman 
zaman medyada Türkiye ile ilgili, geçmiş-
ten gelen önyargılara dayalı klişeleşmiş 
haberlerin yayınlandığını, yorumların 
yapıldığını görüyoruz. 

Bunlar önyargıları büyütmekten başka 
bir işe yaramıyor. Yazılanları gördüğü-
müzde inanın çoğu zaman “bu bahset-
tikleri bizim ülkemiz mi” diyoruz. Bu tür 
yaklaşımlar gerçeğe, kamuoylarımızı bil-
gilendirmeye yönelik doğru haberciliğe 
hizmet etmediği gibi, birbirimizi daha iyi 
anlamamıza, savunduğumuz ortak değer-
ler etrafında buluşmamıza da yardımcı 
olmamaktadır. İletişim ve küreselleşme 



221

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

çağında bizi birbirimize sağırlaştıran, bir-
birimizden uzaklaştıran unsur, bana göre 
budur.

Onun için, haberin, bilginin kaynağına 
kolayca ulaşıldığı günümüzde, bu iletişim 
çağında, medyadan tam bir sorumluluk 
bilinci içerisinde hareket etmesini bek-
lemek hepimizin hakkıdır. Bana göre, 
herkesin birbirini daha iyi, daha doğru 
anlayabilmesinin yolu buradan geçiyor. 
Bunu, geleceğimizi tehdit eden çatışmala-
rın önüne geçmek için şart olarak görüyo-
rum. Elbette özgür medya olmadan açık 
toplum ve işleyen bir demokrasiden söz 
etmek mümkün değildir. Ancak sağlıklı 
bir iletişimin gerçekleşme-si için medya-
nın ne kadar önemli bir sorumluluk taşı-
dığı da açıktır. 

Onun için, editoryal süreçlerin, doğru 
haber ile çarpıtma ve önyargılı klişeleri, 
yorum özgürlüğü ile hakareti mutlaka 
birbirinden ayırt etmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Sözlerimin sonunda, çalışma-
larınızda başarılar diliyor, sizleri bir kere 
daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Genel Sekreter, değerli katılımcı-
lar… Öncelikle hoş geldiniz diyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, 
uluslararası toplumu çok yakından ilgi-
lendiren bir Genel Kurulun açılış törenin-

de aranızda olmaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum.

Bu önemli toplantıda alınacak kararlar, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği Genel Kurulu Açılış 

Konuşması

Antalya | 6 Kasım 2006
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geleceklerini yakından ilgilendiriyor. 
Günümüzde gerek hükümetler, gerek 
düzenleyici otoriteler, gerekse yatırım-
cılar, alacakları kararlarda Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği Genel Kurulu 
sonuçlarını dikkatle takip ediyorlar. Hü-
kümet olarak biz, bu alanda uluslararası 
ve bölgesel işbirliklerine büyük önem 
veriyoruz. Zira, sermaye, bilgi ve emeğin, 
iletişim teknolojileri sayesinde serbest-
çe dolaştığı günümüzde, uluslararası ve 
bölgesel işbirlikleri de kaçınılmaz hale 
gelmiştir. 

Değerli katılımcılar…

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
1865 yılında, dünyanın küresel bir köye 
dönüşmesinden, yani iletişim uyduları-
nın uzaya fırlatılmasından 100 yıl kadar 
önce kurularak, bugünleri öngörme ba-
şarısı göstermişti. Zamanın giderek daha 
çok hızlandığı, eskiden yüzyılları alan 
değişimlerin artık bir kaç yılda yaşandığı 
çağımızda sanırım bizleri nasıl bir gelece-
ğin beklediğini öngörebilmek daha değer-
li bir hale gelmiştir.

Zira dünyanın nereye doğru gittiğini göre-
meden bu kadar hızlı ilerleyen bir değişi-
me ayak uydurmanız da mümkün olmaz. 
İletişim devrimi, bütün bu değişimlerin 
hayatlarımızı ve geleceğimizi en köklü 
biçimde dönüştürmüş olanıdır. Radyo, 
televizyon ve nihayet iletişim uydularıyla 
başlayan bu kültürel devrim, internet ile 
bugün hala devam ediyor. Aramızdaki 
fiziksel mesafeleri kısaltıyor, sınırları or-
tadan kaldırıyor. Dünyamızı giderek daha 

da küçültüyor. Bütün bunlara ‘küreselleş-
me’ gerçeği diyoruz. Bildiğiniz gibi, dünya 
devletleri eskiden beri çeşitli kategorilere 
ayrılmıştır.

Ancak bugün iletişim devriminden sonra 
zayıf yada güçlü devlet kriterlerinin de ar-
tık değişmeye başladığına tanık oluyoruz. 
Artık sadece askeri yada ekonomik güçle-
ri, devletlerin dünya içindeki yerini ve et-
kinliğini belirlemeye yetmiyor. Devletler 
küresel sisteme entegre olanlar ve olama-
yanlar diye ikiye ayrılıyor. Alt kategori-
lerde de, küresel sisteme entegre olmaya 
namzet yada başarısızlıkları tescillenmiş 
olanlar şeklinde de tanımlamalar yapıldı-
ğını görüyoruz. Bense devletleri internet 
terminolojisiyle şöyle sınıflandırıyorum: 
Online devletler ve off-line devletler. Ve 
büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim 
ki, Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği-
miz büyük atılımlarla artık 24 saat online 
bir devlettir.

Türkiye’nin erişim dışı olduğu hiçbir 
alanın kalmaması için bilgi toplumuna 
dönüşüm çalışmalarımızı büyük bir hızla 
sürdürüyoruz. Türkiye kendi vatandaşla-
rı için de, küresel sistemin her hangi bir 
noktasında bulunan kişi yada kurumlar 
için de ihtiyaç halinde hattın öbür ucun-
da hazırdır. Dünyaya açık bir toplum, 
dünyaya açık bir ekonomi. Bizim Türkiye 
vizyonumuz işte budur.

Değerli dostlar…

Bilgi toplumu olma yolunda attığımız 
adımlarla ülkemizde son yıllarda, inter-
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net abone sayısında büyük artış olmuştur. 
2002’de 1 milyon 300 bin olan bu sayı, 
bugün 2.5 milyona yaklaşmıştır. ADSL 
abone sayısı da 2 milyonu aşmış, ülkemiz-
deki internet kullanıcısı 16 milyon kişiye 
ulaşmıştır. Hayata geçirdiğimiz yeni proje-
lerle Internet kullanımı daha da artacaktır. 
E-Devlet ve e-Dönüşüm projelerine de bü-
yük önem veriyoruz.

Bu projeler ile münferit çalışmaları tek 
çatı altında toplayarak, vatandaş odaklı, 
katılımcı, şeffaf, etkin, daha kaliteli ve 
hızlı kamu hizmeti sunmayı hedefledik. 
Bu alanda önemli bir mesafe kat ettik. Ba-
kınız, başlattığımız bu iletişim hamlesiyle 
bir yandan e-Dönüşüm’ü gerçekleştirerek 
kamu hizmetlerinde hız ve verimliliği artı-
rıyor, bir yandan da yeni nesilleri geleceğe 
hazırlamak için gerekli adımları atıyoruz. 

Onun için okullarımızı en son teknoloji-
lerle destekliyoruz. Bu doğrultuda okul-
larımızda bilişim teknolojileri sınıf ları 
kurduk. Okullarımızın büyük bir kısmını 
ADSL ile hızlı internet imkanına kavuştur-
duk. 2003 yılında sadece bin 742 okulu-
muzda internet vardı. 2004 yılında 12 bin 
14, 2005 yılında da 7 bin 835 okulumuzu 
daha internet imkânına kavuşturduk. Bu 
yılın sonuna kadar 17 bin 502 okulumu-
zu daha internetle buluşturacağız. Bugün 
artık, ilköğretim öğrencilerimizin yüzde 
82’si, lise ve dengi okul öğrencilerimizin 
yüzde 95’i internetle bilgiye daha hızlı ve 
daha kolay ulaşıyor.

Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerine 
sahip olmak, tam anlamıyla bir bilgi toplu-

mu olabilmek için tek başına yeterli değil-
dir. Bunu gerçekleştirmenin yolu, toplumu 
etkileyen tüm alanlarda ciddi bir dönüşü-
mün gerçekleştirilmesinden geçiyor. Onun 
için biz, insanımızın bilgi toplumunun 
gerektirdiği niteliklere ve dinamizme ka-
vuşturulmasına yönelik adımlar atmaya 
da devam ediyoruz.

Değerli katılımcılar…

Böylesine hızla gelişen bir alanda, yeni-
lenen teknolojilerin aynı hızla insanların 
hizmetine sunulabilmesi için önemli 
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç ol-
duğunu hepimiz biliyoruz. Onun için biz, 
kendi değerlerimize bağlı kalarak günü-
müzün hızla değişen ekonomik, sosyal 
ve kültürel şartlarına uyum sağlamak 
üzere gerekli çalışmaları yürütüyoruz. 
Dünyadaki eğilimlere paralel olarak kamu 
faaliyetlerinin daraltılması, bürokrasinin 
azaltılması, özelleştirme ve serbestleşme 
yolunda ciddi adımlar attık. 2004 yılından 
itibaren telekomünikasyon sektöründe 
serbestleşmeyi sağladık. Sektörü, işletme 
ve altyapıya sahip olma açısından serbest 
rekabete açtık.

Hükümet olarak, en son bilgi ve iletişim 
teknolojilerini, ülkemizin sosyo-ekonomik 
yapısını da dikkate alarak insanımızın 
yararına sunmanın gayreti içerisindeyiz. 
Bilgiye erişimi daha da kolaylaştırma-
ya çalışıyoruz. Toplumumuzun bütün 
kesimlerinin bu anlamda eşit fırsatlara 
sahip olmasını istiyoruz. Bunun için en 
gelişmiş teknolojilerden yararlanılması ve 
sektörün küresel ekonomiye uyumlu hale 



225

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

getirilmesi üzerinde özenle duruyoruz. Bu 
doğrultuda dünyanın çeşitli gelişmiş eko-
nomilerinde gerçekleştirilen lisanslama 
uygulamalarını günü gününe takip ediyor, 
dikkatle inceliyoruz. Coğrafi şartlarımız ve 
toplumsal ihtiyaçlarımızla uyumlu uygu-
lama stratejileri geliştiriyoruz. 

Biliyoruz ki yapılacak her değişiklik olum-
lu sonuçlar doğurmaz. Bu nedenle tekno-
lojik gelişmeleri dikkatle izliyor, gerekli 
değişiklikleri yaparken yatırımcı ve tüke-
ticilerimizin haklarını korumaya azami 
hassasiyeti gösteriyoruz. Bu bizim, sağlıklı 
bir biçimde bilgi toplumu olma vizyonu-
muzun da doğal bir gereğidir. Memnuni-
yetle ifade edebilirim ki bugün Türkiye’de, 
bilgi teknolojilerinden en etkin şekilde ya-
rarlanılmasını mümkün kılan bir altyapı 
oluşturulmuştur. Son yıllarda elde ettiği-
miz kazanımlarla istikrar içinde büyüyen, 
küresel ölçekte rekabet gücünü artıran, 
bilgi toplumuna dönüşen bir ülke haline 
geldik. Bugün artık Kopenhag kriterlerini 
karşılayarak Avrupa Birliği ile müzakere 
sürecini başlatmış bir Türkiye var.

Değerli dostlar...

Ülkemiz, genç ve dinamik bir nüfusa sa-
hip... Yeni nesiller, en ileri teknolojiyi kul-
lanarak hatta bu teknolojiyi geliştirerek 
telekomünikasyon sektörünün dinamizmi 
içinde yer almak istiyor. Bu doğrultuda, 
teknoloji geliştirme merkezleri kurarak, 
AR-GE çalışmalarını destekleyerek, AR-GE 
harcamalarına vergi istisnaları getirerek 
bu alana yeni bir dinamizm kazandırma-
mız gerekiyor. Yine bilgi teknolojileri ala-

nında çoğunluğunu donanım çalışmaları-
nın oluşturduğu mevcut pazar yapımızın, 
yazılım ve katma değerli hizmetlerle ilgili 
payını artırmak zorundayız. 

Bunu küresel ölçekte gerçekleştirmenin 
son derece güç olduğunun farkındayız. 
Bilgiye erişimin sınır tanımadığı günü-
müzde, bu alandaki insan gücümüze hem 
yurtiçinde, hem de yurtdışında istihdam 
alanları açma gayretindeyiz. Bu hedefe de, 
sadece teknoloji transferiyle ulaşamayız. 
AR-GE çalışmalarını, yenilik üretecek, uy-
gulanabilir sonuçlar alacak şekilde tasar-
lamak zorundayız. Onun için biz, teknoloji 
geliştirmeye yönelik girişimciliği özendiri-
yoruz. Yeni yöntemler geliştirerek verimli-
liği ve kârlılığı artırmayı, mevcut pazarları 
büyütmeyi ve yeni pazarlar oluşturmayı 
hedefliyoruz. Yenilikçi düşünceleri destek-
liyoruz.

Özel sektörümüzün araştırma merkezleri 
kurma girişimlerini teşvik ediyoruz. Hü-
kümet olarak bu konuda özel sektörümüze 
her türlü desteği sağlamaya devam edece-
ğiz. Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün 
toplumun her kesiminde geliştirilmesi-
ne yönelik çalışmalarımızı da planlı bir 
biçimde sürdürüyoruz. Gerek kamuda, 
gerekse özel sektörde, yerli yada yabancı 
araştırmacı istihdamının daha da artırıl-
ması için gerekli her türlü imkanı sağlaya-
cağız. 

Değerli katılımcılar…

Hükümet olarak üzerinde en çok durduğu-
muz konulardan biri de, alternatif altyapı 
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ve hizmet sunumuyla bilgiye daha etkin, 
daha hızlı, daha güvenli ve daha makul 
maliyetlerle erişilmesini sağlamaktır. Son 
yıllarda ülkemizde çok yönlü değişim ya-
şanmıştır. Bu süreçte telekomünikasyon, 
bilgi ve iletişim hizmetlerinde alternatif 
altyapı kullanımıyla ilgili yoğun açılımlar 
da sağlanmıştır. Evet, Türkiye’de halen, 
elektronik haberleşme hizmetlerinde ver-
gi oranı yüksektir. Bunun bilgi toplumu-
na dönüşme yolundaki hızlı ilerlememizi 
aksatmaması için, vergi yükünün kade-
meli olarak azaltılması yönünde çalışma-
lara başlamış bulunuyoruz.

Amacımız hem bireysel, hem de kurum-
sal kullanıcıların telekomünikasyon hiz-
metlerinden daha fazla yararlanmalarına 
imkan sağlamaktır. Türkiye’de bu alanlar-
daki düzenleyici otoritelerin, işbirlikleri-
ni artırarak, daha zengin bir içeriği, daha 
etkin bir altyapıyla tüketiciye sunmanın 
gayreti içinde olduklarını memnuniyetle 
görüyoruz. 

Değerli Dostlar…

Bugün, küresel gelişmelerin bir gereği 
olarak, telekomünikasyon ve yayıncılık 
alanlarında dünya ülkeleri arasında yo-
ğun işbirliği sağlanması gerekiyor. İnanı-
yorum ki yakın bir gelecekte telekomü-
nikasyonda birçok yeniliği yine birlikte 
başaracak, çok yararlı gelişmelere hep 
birlikte şahit olacağız. Bu düşüncelerle 
Genel Kurulun verimli geçmesini diliyor, 
sizleri bir kere daha saygıyla, sevgiyle se-
lamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.

Öncelikle, 17’nci Dünya Muhasebe Kong-
resi için farklı ülkelerden gelen bütün ko-
nuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Böyle-
sine büyük katılımlı ve son derece önemli 
bir uluslararası kongreye ev sahipliği yap-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Kongre süresince, standart belirleyen 
otoriteler, kural koyucular, profesyonel 
muhasebe meslek mensupları, meslek 
enstitüleri ve örgütleri, yerli ve yabancı 
firma temsilcileri ile siyasetçiler görüş ve 
önerilerini açıklayacaklar. Her biri kendi 
alanında uzman olan katılımcılarımız, 
inanıyorum ki son derece yararlı tespitler 
yapacak, çok önemli kararlar alacaktır. 

17. Dünya Muhasebe Kongresi

İstanbul | 13 Kasım 2006
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Kongre, küresel muhasebe mesleği başta 
olmak üzere, finans çevreleri ile mali 
denetim ve disiplin için de yol gösterici 
olacaktır.

Bana göre, küreselleşmenin hayatın her 
alanında kendini hissettirdiği çağımızda, 
dayanışma içerisinde olmak, iş birliği, güç 
birliği yapmak, karşı karşıya kaldığımız 
sorunlara ortak çözümler aramak zorun-
dayız. Zira artık, dünyanın herhangi bir 
yerindeki, herhangi bir sorunu, bir diğe-
rinden bağımsız olarak düşünmek müm-
kün değildir. O sebeple 17’nci Dünya Mu-
hasebe Kongresi’ni çok önemli ve anlamlı 
buluyorum.

Bildiğiniz gibi, doğru istikamette gidebil-
mek için gerek bireyler, gerekse toplum-
lar olarak hayatımızın her saf hasında, 
attığımız her adımın muhasebesini iyi 
yapabilmemiz gerekiyor. Bana göre, hiçbir 
muhasebe yapmadan, geçmişe göre şimdi 
nerede olduğumuzu, ne kadar ve nasıl yol 
aldığımızı, gelecekte nereye varacağımızı 
göremeyiz. Hızla değişen dünyamızda, 
günü kurtarma anlayışı artık çok geride 
kalmış, uzun vadeli ve stratejik yaklaşım-
lar ön plana çıkmıştır. Yatırımdan finansa, 
stok yönetiminden üretim biçimine kadar 
her türlü işletme faaliyetini, ancak sağlıklı 
bir muhasebe sistemine dayanarak, güve-
nilir ve istikrarlı bir zemine oturtabiliriz.

Muhasebe, artık sadece vergi memurlarını 
ve muhasebecileri değil, ekonomik süreçte 
yer alan herkesi ilgilendiriyor. Bütün bun-
lar, Kongrenin ana temasının niçin ‘Dünya 
Genelinde İstikrarın Sağlanması ve Eko-

nomik Kalkınmada Muhasebe Mesleğinin 
Önemi’ olarak belirlendiğini de açıkça 
ortaya koymaktadır. Biliyoruz ki bugün 
artık, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 
kalkınmanın sağlanması, tüm dünyada 
sermaye piyasalarının istikrar kazanması 
ve katma değer üretilmesinde muhasebe-
nin önemli rolü vardır. 

Değerli konuklar…

İletişim devriminin ortaya çıkardığı kü-
reselleşme, açık toplum, liberal ekonomi, 
bölgesel ve küresel entegrasyonlar gibi 
birçok avantajın yanında, bazı yeni risk 
ve tehditleri de beraberinde getirmiştir. 
Geçtiğimiz yıllarda, birçoğu finans sektörü 
kaynaklı krizler yaşadık. Bölgesel görü-
nümdeki bu krizler, hem bütün dünya 
ekonomisinde daralmalara hem de güveni-
lirliğin zedelenmesine neden oldu. Şu ana 
kadar yaşadıklarımız ortaya koymuştur 
ki, kısa zamanda kaybedilebilen güven 
duygusunun yeniden tesisi uzun zaman 
almakta, bedeli de ağır olmaktadır.

Evet, dünya ekonomisi sürekli büyüyor. 
Ancak, büyüme miktarının yeterli olma-
dığını da hepimiz biliyoruz. Ayrıca bugün 
dünya üzerinde, bölgeler arasındaki den-
gesizlikler, gelir dağılımındaki adaletsiz-
likler henüz giderilebilmiş değildir. Açlık, 
fakirlik, işsizlik, salgın hastalıklar, çevre 
kirliliği, insan hakları ihlalleri gibi sorun-
lar henüz çözülebilmiş değildir. Birbiriyle 
bağlantılı olan bu sorunları çözebilmek 
için de, bana göre, her şeyden önce barışa 
ihtiyacımız var, güven ve istikrara ihti-
yacımız var. Takdir edersiniz ki, güvenin 
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tesis edilemediği, istikrarın olmadığı bir 
ortamda ekonomik kalkınmadan söz ede-
meyiz. Sürekli gerginliklerin yaşandığı, 
barışın değil, çatışmaların egemen olduğu 
bir dünyada bu temel meselelerin halledil-
mesini bekleyemeyiz. Hepimizi derinden 
etkileyen bu sorunların üstesinden gelebil-
mek için de yine, işbirliği içerisinde olmak 
zorundayız. 

Bakınız biz bu anlamda, İspanya ile bir-
likte, 21’inci yüzyılın küresel barış projesi 
olarak gördüğümüz Medeniyetler İttifakı 
girişimini başlattık. Bu girişimle, çatışma 
kaynağı olarak gösterilen farklı inanç ve 
kültürler arasındaki önyargıları ortadan 
kaldırmayı, ortak evrensel değerleri öne 
çıkarmak suretiyle kapsamlı bir işbirliği 
oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin Av-
rupa Birliği üyeliği de, bu hedefleri gerçek-
leştirmemizin mümkün olduğunu bütün 
dünyaya gösterecektir. 

Önemli bir aşamaya gelen girişim kapsa-
mında, yine bugün, İstanbul’da, uluslara-
rası katılımı yüksek bir toplantı gerçekleş-
tirdik. Medeniyetler İttifakı girişimi bana 
göre, dünya için felaket senaryoları üre-
tenlere bugüne kadar verilen en anlamlı 
cevaptır. Türkiye olarak, bundan sonra da 
ortak evrensel değerleri güçlü bir biçimde 
savunmaya, küresel barış ve istikrara kat-
kıda bulunmaya devam edeceğiz.

Değerli konuklar…

Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma idealle-
riyle örtüşen Avrupa Birliği üyeliği, bizim 
için stratejik bir hedeftir. Bu yolda önemli 

mesafeler kat ettik. Demokratik reformlar 
ile ekonomik kalkınmamızı birlikte ger-
çekleştirmeyi başardık. Türkiye bugün, 
bölgesinde bir barış ve istikrar adası hali-
ne gelmiştir. Son dört yıldır sağladığımız 
huzur ve güven ortamıyla ekonomimiz, 
istikrarlı biçimde büyümeye devam edi-
yor. Hükümet olarak, bütün alanlarda 
olduğu gibi mali yapıda, mali disiplinde 
de önemli adımlar attık. 

Bu yapının temel taşlarından biri olan 
muhasebecilerimizin, görevlerini daha 
rahat yapabilmeleri için de önemli ko-
laylıklar getirdik. E-devlet kapsamında, 
2004 yılında e-bildirge ve e-beyanname 
uygulamasını başlattık. Mutlulukla ifade 
etmeliyim ki, artık bütün muhasebecileri-
miz beyannamelerini, bildirgelerini vergi 
dairelerine oturdukları yerden, internetle 
ulaştırabiliyorlar. Uygulamayla zaman 
ve iş gücü kaybı önlendiği gibi, önemli 
miktarda kağıt tasarrufu da sağlanıyor. 
Böylece yıllarca şikayet edilen, vergi 
dairelerindeki kalabalığa ve karmaşaya 
da son vermiş olduk. Bakınız yine, taşıt 
vergilerinin belirli bir şubeye yatırılması 
zorunluluğunu da kaldırdık. Artık herkes 
vergisini dilediği yerden yatırabiliyor.

Hükümet olarak, muhasebe camiamızın 
mesleki zorluklarını, karşılaştıkları sıkın-
tıları yakından takip ediyoruz. Talep ve 
beklentilerini biliyor, bu yöndeki çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Her yılın 1-20 
Temmuz tarihleri arasını Mali Tatil ola-
rak düzenleyen yasa tasarısı Plan-Bütçe 
komisyonundan geçerek Meclisimizde 
görüşülmeye başlanmıştır. Tasarıya göre, 
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bu tarihler arasında muhasebe ve vergi 
işlemleri için yasal bildirim süreleri işle-
meyecektir. Böylece yıllardır tatile gideme-
yen muhasebecilerimiz de artık bu imkana 
kavuşmuş olacaktır.

Değerli konuklar…

Biliyoruz ki, hesabını iyi yapamayan, du-
rumunu doğru değerlendiremeyen her in-
san gibi, her ülke de giderek zayıf düşmeye 
ve zarar etmeye mahkumdur. İşte bu nok-
tada, bütün muhasebe camiasına önemli 
sorumluluklar düşüyor. Biliyorsunuz, 
bugün dünyada kayıt dışı ekonomi hala 
önemli bir sorun. Bu bakımdan 2007’de 
birçok Avrupa ülkesinde ve 2008’de ülke-
mizde uygulanmaya başlanacak BASEL II 
standartlarına uyum çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. 

Muhasebecilerimizin, bu doğrultudaki 
katkılarını da, özellikle önemli buluyo-
rum. Bu çerçevede mali tablo ve kayıtların 
gerçeği yansıtması üzerinde hassasiyetle 
durmalısınız. İnanıyorum ki, sizlerinde 
katkısıyla ekonomide kayıt dışının azaltıl-
ması yolunda kısa zamanda büyük mesafe 
alınacaktır.

Değerli katılımcılar…

Barış içerisinde, müreffeh bir dünyada 
yaşamak nasıl hakkımız ise, bu dünyanın 
oluşmasına katkıda bulunmak da göre-
vimizdir. Bana göre, siyaset adamları, 
düşünürler, akademisyenler, iş adamları, 
girişimciler; bütün kişi ve kurumlar, kendi 
alanlarında en iyiyi yakalamanın gayreti 

içerisinde olmalıdır. Dünyada gelişmekte 
olan sosyal sorumluluk anlayışı, hesap 
verebilirliği en temel esaslardan biri du-
rumuna getirmiştir. Onun için, kamu veya 
özel sektöre ait bütün örgütlerin ekonomik 
yapısına, istihdam anlayışına, çevre poli-
tikasına kadar her alanda hesap verebilir 
olması gerekiyor. Ben, bütün bu konuların 
kongrede derinlemesine tartışılacağına, 
özellikle ekonomi ve finans alanında 
önemli ve değerli sonuçlara varılacağına 
inanıyorum.

Değerli konuklar…

Biliyoruz ki muhasebe, bütün kullanıcı-
larına aynı ‘ortak dil’ ile konuşma imkanı 
sağlamaktadır. Bu ortak dilin temelinde 
bilgi vardır. Hesabı yapılmış, tekrar tekrar 
tecrübe edilmiş doğrular vardır. Onun 
için bugün bütün dünyada birbirleriyle 
en iyi anlaşan meslek gruplarından biri de 
muhasebe camiasıdır. Umut ediyorum ki, 
“Muhasebe Olimpiyatları”, sadece dünya 
üzerinde finans ve ekonomi çevrelerinin 
‘ortak diline’ ilişkin bir çaba olarak kalma-
yacak, her alanda insanlığın ortak değerle-
rine katkı yapacaktır.

Sözlerimin sonunda, 17’nci Dünya Muha-
sebe Kongresi’ nin verimli geçmesini dili-
yorum. Kongreye katkıda bulunan, emeği 
geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, 
sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Değerli konuklar… Öncelikle, İstanbul’a 
hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Başta Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Bölgesine üye ülkelerin 
Sağlık Bakanları olmak üzere, ilgili sek-
törlerin yetkililerini, uluslararası kuru-

luşların temsilcilerini bir araya getiren 
böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Kültür Baş-
kenti ilan edilen İstanbul, son birkaç yılda 

Obezite ile Mücadele Dünya 
Sağlık Örgütü Avrupa Bakanlar 

Toplantısı

İstanbul | 15 Kasım 2006
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gerçekleştirilen toplantılar ve konferans-
larla dünyanın en önemli kültür platform-
larından biri haline geldi. Adeta bir açık 
hava müzesi gibi tarihin farklı dönemleri-
ne ait eserlerle donanmış İstanbul, pek çok 
uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. 
Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete 
kucak açmış, çeşitli kültürlerin merkezi 
olmuş bir şehrin, bugün de bu tarihi mis-
yonu sürdürmesinden millet olarak büyük 
memnuniyet duyuyoruz.

İ s t a n b u l  b u g ü n  d e  D ü n y a  S a ğ l ı k 
Örgütü’nün düzenlediği ve günümüzün en 
büyük sağlık problemlerinden biri haline 
gelen obezite ile mücadelenin ele alınaca-
ğı bir uluslararası toplantıya ev sahipliği 
yapıyor. Bakınız, Dünya Sağlık Örgütü 
verileri, Avrupa Bölgesi’ndeki yetişkinle-
rin yarısının, her beş çocuktan da birinin 
aşırı kilolu olduğunu ortaya koyuyor. Aşırı 
kilolu diye nitelenen bu hastaların üçte 
biri de obezdir. Ayrıca, bu sayılar ciddi bir 
biçimde artmaktadır. 

Müreffeh toplumların hastalığı olarak 
göze çarpan obezite, giderek bu toplumlar-
daki yaşam kalitesini düşürmektedir. Obe-
zite yüzünden yılda bir milyon kişi haya-
tını kaybetmektedir. Bu sebeple de, ‘asrın 
hastalığı’ olarak tanımlandığını biliyoruz. 
Evet, obezite, büyük ölçüde yaşadığımız 
çağa mahsus bir hastalıktır. Bu hastalığı 
erken sayılacak bir evrede önleyebilecek 
miyiz, yoksa gelecek çağlara da taşıyacak 
mıyız? Bana göre bugün önümüzdeki 
temel mesele budur. Onun için de, önü-
müzdeki yıllarda obezitenin yol açacağı 
sorunların sağlık gündeminin başında yer 

almasını kaçınılmaz olarak görüyorum. 
Ölümcül bir tehdit haline gelen obezitenin 
üstesinden gelebilmek için de, bana göre, 
işbirliği yapmamız şarttır.

Değerli konuklar…

Hepimiz biliyoruz ki, gelişmiş ülkelerin 
sağlık alanına yaptığı harcamaların önem-
li bir bölümü reform çalışmalarına yönelik 
olmaktadır. Hükümet olarak biz de, göreve 
geldiğimiz ilk günden itibaren sağlık siste-
mimizi çağın gereklerine ve insanımızın 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğ-
rultuda, insanımıza hızlı, adil ve etkili bir 
sağlık hizmeti ulaştırabilmek üzere Sağ-
lıkta Dönüşüm Programını uygulamaya 
başladık. 

Bakınız, hızlı nüfus artışı, işsizlik, yeni 
sağlık sorunları gibi nedenler yüzünden, 
bugün gelişmiş ülkelerde bile sosyal gü-
venlik sistemlerinin zarar gördüğüne şahit 
oluyoruz. Onun için biz, sosyal sorunları-
mıza kaynaklık eden eksikleri, arızaları 
doğru tespit edip, bunları süratle giderme-
ye çalışıyoruz. Farklı sigorta kurumlarına 
tabi kişilere uygulanan ayrımcılığı orta-
dan kaldırmak, bu yönde attığımız önemli 
adımlardan biridir. Buna paralel olarak, ül-
kemizde ödeme gücü olmayanların sağlık 
sigortası anlamına gelen yeşil kartta da te-
minat sınırlarını genişlettik. SSK’lı olsun, 
yeşil kartlı olsun bütün vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdık.

Şimdi sosyal güvenlik kurumlarını da 
birleştiriyor, tek çatı altında topluyoruz. 
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Toplumun tümünü kapsayan genel sağ-
lık sigortasını hayata geçiriyoruz. Artık, 
üniversiteler dışındaki kamuya ait tüm 
sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığımıza 
bağlı. Bu hastanelerimizi dinamik karar-
lar alabilen, güçlendirilmiş yerinden yö-
netim esasına göre idare edilen, vatandaş-
larımızın talebini gözeten, daha verimli 
özerk kamu kurumları haline getirmek 
için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli konuklar…

Hükümet olarak, ilaç politikaları konu-
sunda da ciddi adımlar attık. Sigortalı 
tüm hastalar ilaçlarını artık serbest ec-
zanelerden alabiliyor. Yine, referans fiyat 
uygulamasıyla ilaç fiyatlarında önemli 
düşüşler sağladık. Sağlık hizmetlerinin, 
özellikle de koruyucu sağlık hizmetle-
rinin güçlendirilmesi için büyük gayret 
gösteriyoruz. Bu doğrultuda, aşı hizmet-
lerini yaygınlaştırma, yenidoğan tarama 
programları, ücretsiz demir ve D vitamini 
desteği, yoksul vatandaşlarımıza sağlık 
hizmetine karşılık şartlı nakit desteği gibi 
bir dizi uygulamaya imza attık. Bireye 
yönelik sağlık hizmetlerinin güçlendiril-
mesinde de önemli mesafeler aldık.

“Birinci basamak sağlık hizmetleri”ni 
güçlendirmek üzere başlattığımız aile 
hekimliği pilot uygulamaları başarıyla 
devam ediyor. Bu reformları gerçekleşti-
rirken başta Dünya Sağlık Örgütü olmak 
üzere çeşitli uluslararası kuruluşların 
rehberliğinden ve diğer ülkelerin tecrü-
belerinden yararlandık, yararlanmaya 
devam ediyoruz. İnanıyorum ki, sağlık 

alanında yapacağımız uluslararası işbirli-
ği, güç birliği son derece faydalı neticeler 
ortaya çıkaracaktır.

Değerli konuklar…

Sizler bu konferans çerçevesinde, obezite 
hastalığı üzerinde ayrıntılı biçimde du-
racaksınız. Ben burada, konuşmamın ba-
şında da değindiğim çok temel bir soruna 
dikkat çekmek istiyorum. Bakınız, bugün 
dünya genelinde çarpık bir tabloyla karşı 
karşıyayız. Dünya kaynaklarının adaletsiz 
paylaşımı, kalkınmamış toplumlar kadar 
gelişmiş ülkeleri de tehdit ediyor. Bir 
tarafta açlık yada yetersiz beslenme teh-
didiyle yüz yüze kalan milyonlarca çocuk 
var. Diğer tarafta da dengesiz beslenme 
ve sağlıksız yaşam biçimleri yüzünden 
obezite dediğimiz salgın halini alan bir 
hastalık var.

Bugün konuşmak zorunda olduğumuz 
Obezite sorunu, bana göre sınırsız tüke-
tim kültürünün tabii bir sonucudur. O 
sebeple ben diyorum ki, obeziteyi modern 
hayat biçiminden ayrı ele almamız müm-
kün değildir. Ancak sorunun kaynağını 
doğru tespit edersek doğru çözümler üre-
tebiliriz. Öyleyse obezitenin tarihin hangi 
evresinde ortaya çıktığını, neden modern 
zamanlarda bir tehdit olarak görülmeye 
başladığını kendi kendimize sorarak işe 
başlamalıyız.

Bugün bir gözlemci olarak, kendi fizik-
sel kondisyonunu, formunu korumaya 
çalışan biri olarak benim tespitim şudur: 
Obezite, modern toplumların sorunudur. 
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Sanayi devrimiyle hayat tarzlarımızda 
meydana gelen köklü değişimin ürünü-
dür. Buna, şehirleşme ve şehir hayatının 
getirdiği yeni hayat tarzının bir anlamda 
yan tesiri de diyebiliriz. Sonuçta obezite, 
bu gün dünya genelinde hayat kalitemizi 
etkileyen en önemli sorunlardan biri hali-
ne gelmiştir.

Obezite’nin yaygınlaşma hızı sebebiyle 
bazı uzmanlar tarafından ‘asrın vebası’ 
olarak görüldüğünü de biliyoruz. Bu 
özelliği sebebiyle de, modern çağın karşı 
karşıya kaldığı en yaygın sağlık sorunla-
rından biri olmuştur. Herkesin anlayacağı 
bir dille genelleyerek söylemek gerekirse, 
modern hayat tarzı, fast food kültürüyle 
birleştiğinde ortaya işte böyle bir sorun 
çıkmaktadır. Çünkü, obezite sorununun 
sosyal zemini eğer yeni hayat tarzı ise, 
bu sorunu tetikleyen en önemli faktör de 
yine modern yaşam biçimlerinden kay-
naklanan yanlış beslenme alışkanlıkları-
dır. İşte bu sebeple obezite, en çok ve en 
erken modern refah toplumlarında ortaya 
çıkmakta ve hayat kalitesini tehdit eden 
bir soruna dönüşmektedir.

Modern hayat tarzının en bariz özelliği 
bana göre konformizmdir, yani rahata 
düşkünlüktür, fest fud gibi yeni beslenme 
alışkanlıklarıdır. Hayat biçimlerimiz ve 
yemek kültürümüzdeki bu değişimin za-
rarlı yan etkilerini ortadan kaldırmanın 
en önemli yolu da, kanaatimce, insanları-
mızın farkındalık düzeyini yükseltmektir. 
Dolayısıyla ben bunu aynı zamanda bir 
toplumsal bilinç sorunu olarak görüyo-
rum. Ve diyorum ki, doğal hayattan kop-

mayalım; modernleşme uğruna tabiatı 
tahrip ettiğimiz gibi kendi doğamızı da, 
toplumlarımızın, geleneklerimizin, mut-
fağımızın kimyasını da bozmayalım. Te-
mel insani değerlerimizin başında gelen 
adaleti, merhameti, paylaşmayı da mut-
lak surette yaşatalım. Yaşatalım ki hep 
birlikte daha sağlıklı ve kaliteli bir hayatı 
yaşayabilelim. 

Değerli konuklar…

Biliyoruz ki, sadece sağlık alanında yapı-
lacak çalışmalarla obezite ile mücadele 
etmemiz mümkün değildir. Bu konuda 
geliştireceğimiz sosyo-ekonomik politika-
lar son derece önemlidir. Şüphesiz, insan-
ların tüketim alışkanlıklarını belirlemede 
ve sağlıklı beslenmelerinde eğitimin de 
çok büyük rolü var. Ayrıca tarım, ulaştır-
ma, sanayi ve ticaret gibi sektörler de, bu 
çok boyutlu sorunun çözümüne katkıda 
bulunmalıdır.

Konferans sırasında imzalanacak olan 
Obezite Şartı, hem bu alanda ilk belge 
olması, hem de bundan sonra yapılacak 
çalışmalara yol göstermesi bakımından 
obezite ile mücadelede bir dönüm noktası 
olacaktır. Bu doğrultuda yürüteceğimiz 
çalışmalarla yeni nesillerin daha sağlıklı 
yetişmesine çok önemli katkılarda bulu-
nacağımıza inanıyorum. Sözlerime son 
verirken konferansın verimli geçmesini 
diliyor, gerçekleştirilmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyor, sizleri bir 
kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Değerli konuklar… hanımefendiler, beye-
fendiler… Bu önemli toplantının başında, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Bugün burada 10. Uluslararası 
İş Forumu Kongresi vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 

duyduğumu da özellikle ifade etmek isti-
yorum.

Bu kongreyle birlikte yarın 11. Ulusla-
rarası MÜSİAD Fuarı da başlıyor. Başta 
MÜSİAD yetkilileri olmak üzere, bu ba-

10. Uluslararası İş Forumu 
Kongresi ve 11. MÜSİAD 

Uluslararası Fuarı Galası

İstanbul | 18 Kasım 2006
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şarılı organizasyona emeği geçen herkesi 
kutluyorum. Bugün burada olduğu gibi 
artık dünyanın her yerinde, ticaretten 
sağlığa, spordan sanata kadar her alanda 
uluslararası yapılanmaların, işbirliğinin 
giderek arttığını görüyoruz. 

Artık hızla küreselleşen bir dünyada 
yaşıyoruz. İletişim ve ulaşımda mesafe-
leri kısaltan yeniliklerin etkisini en çok 
hissettiğimiz alanların başında ekonomi 
geliyor. Bu süreçle birlikte, üretimden 
tüketime kadar ekonominin bütün safha-
larında büyük bir değişimin yaşandığına, 
uluslararası ticaret hacminin hızla arttığı-
na, alışveriş alışkanlığının yeni araçlarla 
şekil değiştirdiğine tanık oluyoruz. Kü-
reselleşmenin elbette bazı olumsuz yan 
tesirlerine de maruz kalıyoruz. Bunları ve 
karşısında yapmamız gerekenleri ayrı bir 
tartışma konusu olarak gördüğüm için 
burada üzerinde durmayacağım.

Ancak diyorum ki, küreselleşmenin or-
taya çıkardığı yeni imkan ve fırsatlardan 
azami ölçüde yararlanmayı başarmak 
durumundayız. Herkes için, hepimiz için, 
daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek 
ideallerimiz ancak bu şekilde gerçeğe 
dönüşebilir. Küreselleşme çağında, dev-
letlerin siyasi ve askeri gücü, ekonomik 
güçle desteklenmedikçe tek başına bir 
anlam ifade etmemektedir. Ayrıca sadece 
varlıklı olmak da, artık tek başına yeterli 
değildir. 

Mal, hizmet, emek ve sermayenin dola-
şımında artık yepyeni bir dönem başla-
mıştır. Küresel bir oyuncu olmanın temel 

şartlarından biri, kendi ülkemizi bir çe-
kim merkezi haline getirmek kadar aynı 
zamanda gerektiğinde sermayeyi ülke 
dışında verimliliği yüksek alanlara yön-
lendirmektir. Zira, karşılıklı bağımlılık, 
giderek küçülen dünyamızda kaçınılmaz 
bir hal almıştır. Bu dinamiğin bir sonucu 
olarak ülkeler arasında işbirliğinin geliş-
tirilmesi daha da önem kazanmıştır. 

Dolayısıyla uluslararası ticarete katkıları 
bakımından bu Kongre ve Fuarı son dere-
ce anlamlı ve yararlı bulduğumu özellikle 
ifade etmek istiyorum. Yarın açılacak Fu-
arla 2 milyar dolarlık uluslararası iş hac-
mi harekete geçirilecek. Toplam olarak 
50 milyar dolara hükmeden uluslararası 
yatırımcılar ile Türk iş adamlarımız bir 
araya gelecek. Küresel işbirliğinde ina-
nıyorum ki, yeni başlangıçlar yapılacak. 
Bu çerçevede şunu özellikle ifade etmek 
isterim. “İslam Dünyasının İş Adamları 
Arasında Küresel İş Ağının Kurulması” 
amacıyla yıllar önce başlatılan bu Ulusla-
rarası İş Forumunun bugün geldiği nokta 
hepimiz için son derece sevindiricidir.

Bir dünya kenti olan İstanbul’umuzun 
uluslararası kongrelere, fuarlara giderek 
daha çok evsahipliği yapmasından, bir 
küresel etkinlik merkezi olarak yıldızının 
parlamasından da ayrıca mutluluk duyu-
yorum. 

Değerli Konuklar….

Bakınız bugün Türkiye, artık küresel ser-
mayenin yöneldiği önemli pazarlardan 
biridir. Bir imkanlar ve fırsatlar ülkesidir. 
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Son 4 yıllık performansıyla dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomileri arasında ön 
sıralarda yerini almıştır. Dünyanın en bü-
yük ilk 20 ekonomisinden biriyiz. Bugün 
Türkiye’de özellikle uluslararası yatırım-
cılar için çok uygun bir ortam sağlan-
mıştır. Son dört yılda yatırım ortamının 
iyileştirilmesiyle ilgili pek çok adım attık. 
Öncelikle “yerli”, “yabancı” ayırımını or-
tadan kaldırdık. Küresel sermaye girişini 
her bakımdan kolaylaştırdık. Öyle ki, ül-
kemizde artık bir uluslararası yatırımcı 
bir günde şirket kurabiliyor.

Genç ve dinamik nüfusu, doğal zengin-
likleri, güçlü ekonomisi ve stratejik ko-
numuyla, küresel yatırımcılara büyük 
fırsatlar sunmaktadır. Türkiye bugün, 
hem ekonomik potansiyeli yüksek bir 
ülke, hem de küresel rekabette geleceği-
ne güven duyulan bir cazibe merkezidir. 
Bunun en açık göstergesi şudur: Geçen yıl 
Türkiye’ye yapılan Doğrudan Uluslarara-
sı Yatırım, rekor bir seviyeye; 9,7 milyar 
dolara ulaşmıştır. Özelleştirmeden pay 
alan firmalarla birlikte bu rakam 17 mil-
yar doları bulmuştur. Ülkemize 2006’nın 
sadece ilk 9 ayında gelen yatırım 12.8 
milyar dolardır. 

Bu yükselen grafik, uluslararası piyasala-
rın Türkiye’nin geleceğine duyduğu güve-
ni açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemize 
yapılan Doğrudan Uluslararası Yatırım-
lardaki artışın önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. 
Biz bu yöndeki özendirici politikalarımızı 
sürdürmekte kararlıyız. Yatırım Destek 

Ajansı’nı kurarak bu konuda yeni ve 
önemli bir adım daha attık.

Elbette sadece kurumsal altyapıyı güç-
lendirmenin yeterli olmadığını biliyoruz. 
Onun için biz, yatırım ortamının her yıl 
bir öncekinden daha iyi olmasının gayreti 
içerisindeyiz. Bu alandaki mevzuatın, de-
ğişen ihtiyaçlara uygun biçimde sürekli 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Burada şunu özellikle 
ifade etmek istiyorum: Teşvik uygula-
malarımızda, hiç kimseye özel muamele 
yapılmıyor, yapılmayacak. Zira, bizim 
en temel prensibimiz şeffaflıktır. Bütün 
yatırımcılar, teşviklerden aynı şekilde ya-
rarlanacaktır.

Türkiye’yi küresel sermayenin tered-
dütsüz tercih edeceği, yatırım yapacağı 
bir ülke haline getirmekte kararlıyız. Bu 
doğrultuda, yazılı, şeffaf kuralları daha 
da geliştireceğiz. Hukuki düzenlemeler 
konusunda yapılması gereken ilave çalış-
maları kısa zamanda tamamlayacağız.

Değerli konuklar… 

Bir hususa da özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Avrupa Birliği ile baş-
lattığımız katılım müzakereleri ekonomik 
kalkınmamıza yeni bir ivme kazandırmış-
tır. Attığımız doğru adımlarla, bir bütün 
olarak izlediğimiz kararlı politikalarla, 
son dört yılda ekonomimiz yüzde 30 
oranında büyüdü. Makro ekonomik gös-
tergelerdeki olumlu seyir devam ediyor. 
Zaman zaman yaşanan küresel dalga-
lanmalardan, eskisi gibi etkilenmiyoruz. 
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Geçtiğimiz Mayıs-Haziran aylarında dün-
yada meydana gelen beklenmedik finans 
hareketlerini en az tesirle atlatabildik. 
Bu da, ekonomimizin direnç kazandığını, 
sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu açıkça 
ortaya koyuyor. 

Bu noktaya gelmemiz elbette kolay olma-
dı. Mutlulukla söyleyebilirim ki, bugün 
Türkiye’de, gerek siyasette, gerekse eko-
nomide güven ve istikrar tesis edilmiş-
tir. Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, 
şeffaflık ve mali disiplin sağlanmıştır. Bu 
gelişmeler ülkemize, sadece iç pazarda 
değil, uluslararası iş çevrelerinde de iti-
bar kazandırmıştır. Artık işadamlarımız, 
kendilerinden emin, iç ekonomik denge-
lerden emin olarak dünyaya daha rahat 
açılabiliyorlar. Artık önlerini görebiliyor, 
risklerini hesap edebiliyor, geleceklerini 
planlayabiliyorlar.

Hiç şüphesiz, bütün bunlar çok önemli ka-
zanımlardır. Türkiye bugün küresel eko-
nomiyle bütünleşmeyi işte bu kazanımlar 
sayesinde başarmıştır. Son dönemde ger-
çekleştirdiğimiz yapısal reformlarla dün-
yaya açık bir ekonomi haline gelebildik. 
Sadece teorik olarak değil, uygulamada 
da bunun neticelerini, yansımalarını 
görüyoruz. Bugüne kadar görülmemiş bi-
çimde artan küresel sermaye girişi, rekor 
düzeyde yükselen ihracat rakamları da 
durumu, açık, net ortaya koyuyor.

Bütün alanlarda büyük bir atılım, tarihi 
bir dönüşüm gerçekleşiyor. Mali piyasa-
larda ciddi iyileştirmeler gerçekleştirdik. 
Bütçe disiplinini sağladık. Tarım, sosyal 

güvenlik, enerji ve telekomünikasyon 
alanlarında önemli adımlar attık. Özelleş-
tirme çalışmalarına hız kazandırdık. Enf-
lasyonu kontrol altına aldık. Dış ticarette 
önemli bir ilerleme sağladık. Bugün ihraç 
mallarımız artık dünyanın her yerinde 
tanınıyor ve alıcı buluyor. Evrensel ölçü-
lere uygun verimli ve güvenilir makine-
lerimiz, pek çok alt sektörde zirveyi zor-
luyor. Sanayicimizin ürettiği mamuller, 
Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, Fransa 
gibi dünyanın belli başlı makine üreticisi 
ülkelerinde de büyük rağbet görüyor.

Türkiye’nin bütün kurumlarıyla işleyen 
bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu, 
artık uluslararası kuruluşlar da açıkça 
ifade ediyorlar. Dünya, bu reform sü-
recimizden, “sessiz devrim” olarak söz 
ediyor. Ekonomik kalkınmamızla demok-
ratik reformlar yan yana yürüyor. Bu-
gün Türkiye, işte bu sayede Avrupa’dan 
Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya’ya uzanan 
geniş bir coğrafyada küresel barış ve refa-
ha katkı yapan önemli bir aktördür.

Değerli konuklar…

Ülkemize gelen Doğrudan Uluslararası 
Yatırımlar kadar Türk girişimcisinin dün-
yaya açılması da son derece sevindirici 
gelişmelerdir. Artık Türk yatırımcısını 
Amerika ve Avrupa kıtasının yanı sıra, 
Avustralya, Yeni Zelanda gibi Doğu Asya 
ülkelerinde; hatta Sudan, Nijer, Sierra Le-
one, Burkina Faso gibi risk oranı yüksek 
Sahraaltı Afrika ülkelerinde bile görüyo-
ruz. Girişimcimizin yaptığı yatırımlar, 
dünyanın her yerinde refah üretiyor, 
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istihdam sağlıyor. Aynı zamanda uluslara-
rası ilişkilerimizi de güçlendiriyor.

Bu yönde işadamlarımızın önünü daha 
da açmak için elimizden gelen gayreti 
göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda 
her türlü öneri ve yapıcı eleştiriye açığız. 
Özellikle iş camiasının önde gelen çatı 
kuruluşlarından MÜSİAD’ın görüş ve 
önerilerini dinlemeye her zaman hazı-
rız. İnanıyorum ki bu Kongre ve Fuar’da 
Uluslararası İş Dünyası daha da kaynaşa-
cak, yeni iş birliği, güç birliği imkanları 
ortaya çıkacaktır. Sözlerime son verirken 
10. Uluslararası İş Forumu Kongresi’nin 
ve yarın açılacak 11. Uluslararası MÜSİ-
AD Fuarının verimli geçmesini diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın devlet ve hükümet başkanları… de-
ğerli konuklar… hanımefendiler, beyefendi-
ler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle bütün konuklarımıza İstanbul’a 
hoş geldiniz diyor, Dünya Ekonomik 
Forumu’na ev sahipliği yapmaktan büyük 

memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Konuşmamın hemen başında, 
“Bölgeleri Birleştirmek ve Yeni Fırsatlar 
Yaratmak” konulu, bu son derece önemli 
Forum’un gerçekleştirilmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum. 

Dünya Ekonomik Forumu 
Toplantısı Açılış Konuşması

İstanbul | 23 Kasım 2006
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Evet, uluslararası ekonomik gelişme bakı-
mından “Bölgeleri Birleştirmek ve Yeni Fır-
satlar Oluşturmak” son derece önemlidir. 
Forumda bunun üzerinde duracak, tespit-
ler yapacak, önerilerde bulunacağız. Bana 
göre, küreselleşme süreci uluslararası siya-
si, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin 
hızla gelişmesine ve birbirini kapsamlı bir 
şekilde etkilemesine yol açmıştır. Bu süreç 
doğru okunabildiği takdirde, küresel refah 
artışı için bizlere önemli fırsatlar sunabilir.

Görüyoruz ki, küreselleşmeyle birlikte ül-
kelerin birbirlerine olan ekonomik bağım-
lılıkları her geçen gün artıyor. Dünyanın 
herhangi bir yerinde meydana gelen bir 
gelişme ister istemez diğer bölgeleri de 
derinden etkileyebilmektedir. Dolayısıyla 
ülkelerin içlerine kapanmaları, kendilerini 
diğer ülkelerden soyutlamaları artık ne-
redeyse imkansız bir hale gelmiştir. Karşı-
lıklı bağımlılığın bu derece artmış olması, 
uluslararası ilişkilerde güçlü işbirliklerini 
kaçınılmaz kılıyor. 

Bunun için de öncelikle istikrar, barış ve gü-
ven ortamının tesis edilmesini şart olarak 
görüyorum. Bana göre bu, küreselleşmenin 
meyvelerinden yararlanabilmenin “olmaz-
sa olmaz”larından biridir. Türkiye olarak 
biz, bunun bilincindeyiz. Onun için de, 
uluslararası işbirliğine dayalı çok yönlü bir 
dış politika yürütüyoruz. Gerek bölgemiz-
deki, gerekse dünyadaki bütün gelişmeleri 
yakından izliyor, uluslararası sorunların çö-
zümü için mümkün olan her türlü katkıyı 
sağlamaya çalışıyoruz.

Türkiye bugün, çevresinde yaşanan bütün 
olumsuzluklara rağmen, demokratik ge-
lişmesi ile ekonomik kalkınmasını birlikte 
sağlamayı başarmıştır. Bölgesine istikrar ve 
refah ihraç eden, Avrupa’dan Ortadoğu’ya, 
Afrika’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğraf-
yada küresel barışa katkı yapan önemli bir 
aktör haline gelmiştir.

Değerli konuklar…

Üzülerek ifade etmeliyim ki, günümüzde 
dünyanın birçok yerinde yoksulluk, göç, 
terör, kültürel önyargı ve çatışmalar artarak 
devam ediyor. Unutmamalıyız ki, bu tehdit-
lerle baş edebilmemiz, ancak daha güvenli, 
daha adil, daha özgür ve refahın daha fazla 
yaygınlaştığı bir dünyayla mümkün olacak-
tır. Bu yüzden, İnsan hakları, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, fırsat eşitliği ve gelir 
dağılımında adalet gibi ortak değerlerleri-
mizle sağlam bir zemin oluşturmalıyız.

İşte ancak böyle bir zemin üzerinde sürdü-
rülebilir bir ekonomik gelişme dinamiği 
yakalayabiliriz. Zira bana göre, barış ve re-
fah ayrılmaz bir ikilidir. Bütün bir insanlık 
tarihi göstermiştir ki, barış ve refah bir di-
ğerinin hem sebebi hem de neticesidir. Bir 
yerde barış varsa orada refah da olmuştur; 
bir yer de refah yoksa orada barış da tesis 
edilememiştir. Günümüz toplumlarına ba-
kın, bütün örnekler bunu doğrulamaktadır.

Müreffeh toplumlar aynı zamanda kendi 
içinde barışıktır; yine görüyoruz ki, barışın 
bozulduğu yerleri refah da hızla terk etmiş-
tir, terk etmektedir. Tersinden yani mefhu-
mu muhalifinden baktığımızda da, şiddet 
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ve yoksulluk arasında böyle bir ilişkinin 
olduğunu görüyoruz. Şiddet yoksulluğu, 
yoksulluk da şiddeti beslemektedir. Şiddet 
ve yoksulluk sarmalı dediğimiz şey işte 
budur. Biz diyoruz ki, barışı küreselleştire-
lim ki, küresel refaha da zemin hazırlamış 
olalım. Refahı yaygınlaştıralım ki, küresel 
barış ideallerimiz gerçekleşebilsin.

Bugün karşı karşıya olduğumuz durum ise 
şudur: Şiddet ve yoksulluk birbirini körük-
leyerek ne yazık ki hızla küreselleşmekte-
dir. İspanya ile birlikte yürüttüğümüz Me-
deniyetler İttifakı Girişimi işte bu tehlikeye 
verdiğimiz bir cevaptır. Onun için dedik ki, 
Medeniyetler İttifakı 21. yüzyılın küresel 
barış projesidir. On gün önce İstanbul’da 
BM Genel Sekreteri Sayın Anan ve İspanya 
Başbakanı Sayın Zapatero’nun da katılımıy-
la gerçekleştirdiğimiz zirvede girişimin ey-
lem planını dünya kamuoyuna duyurduk.

İnanıyorum ki Türkiye’nin AB üyeliği de 
Medeniyetler İttifakının gerçekleşebile-
ceğini bütün dünyaya gösteren çok güçlü 
bir mesaj olacaktır. İstanbul’da toplanan 
Medeniyetler İttifakı zirvesi nasıl dünya 
barışına hizmet etmeyi amaçlıyorsa, bugün 
yine İstanbul’da toplanan Dünya Ekonomik 
Forumu da inanıyorum ki, refahın yaygın-
laşmasına katkıda bulunacaktır ve bulun-
malıdır.

Değerli dostlar…

Türkiye olarak biz, Avrupa Birliği hedefi-
mizle de örtüşen bir şekilde hayatın hemen 
her alanında önemli bir reform süreci baş-
lattık. İçerideki olumlu etkileri şimdiden 

hissedilmeye başlayan bu reform süreci-
mizden, dünyada “sessiz devrim” olarak 
söz ediliyor. Geçen yıl başlattığımız katılım 
müzakereleri ekonomik kalkınmamıza 
daha da hız kazandırdı. İnanıyorum ki, 
önümüzdeki dönemde AB’nin etkileri üre-
timden ihracata, istihdamdan büyümeye 
kadar her alanda çok daha somut biçimde 
yaşanacaktır.

Bugün Türkiye ekonomisi, köklü bir ya-
pısal dönüşüm sürecinden geçiyor. Uzun 
yıllar boyunca ağır borç yükü, istikrarsız 
büyüme, yüksek enflasyon ve bunları takip 
eden mali krizlerin etkisi altında kalan 
ekonomimiz bugün sağlıklı ve istikrarlı bir 
yapıya kavuşmuştur. Bu sayede enflasyon 
oranı uzun yıllar sonra tek haneli rakam-
lara düşmüştür. Bütçe açığımız Maastricht 
kriterleri çerçevesinde yüzde 2’nin altına 
inmiştir. Dünyanın en büyük ilk 20 eko-
nomisinden biri haline geldik. 1993-2002 
yılları arasında ortalama yüzde 2.8 olan bü-
yüme, 2003’te yüzde 5.9, 2004’te yüzde 9.9, 
2005’te yüzde 7.6 olarak gerçekleşmiştir. 4 
yıl önce biz görevi devraldığımızda 2500 
dolar olan kişi başına milli gelirimiz 2005 
sonu itibariyle 5 bin doların üzerine çıkmış-
tır. Türkiye bugün Avrupa Birliği’nin; ABD, 
Rusya, Çin ve İsviçre’den sonra en büyük 
beşinci ihracat pazarı haline gelmiştir. Eko-
nomimiz, artık uzun yıllar süren belirsizlik, 
istikrarsızlık ve güvensizlik ortamını geride 
bırakmıştır. 

Değerli konuklar…

Bugün özellikle uluslararası piyasalar-
da, izlediğimiz politikalara, dolayısıyla 
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Türkiye’ye karşı sarsılmaz bir güven oluş-
muştur. Artık küresel sermayenin yönel-
diği önemli pazarlardan biriyiz. Son dört 
yılda yatırım ortamının iyileştirilmesine 
yönelik önemli adımlar attık. Bunun için, 
her şeyden önce yatırımcılar arasında “yer-
li” ve “yabancı” ayırımına son verdik. Küre-
sel sermaye girişini kolaylaştırmak, ulus-
lararası yatırımcılara elverişli bir ortam 
sağlamak üzere gerekli yasal değişiklikleri 
gerçekleştirdik. Türkiye’yi bir fırsatlar 
ülkesi haline getirdik. Bugün Türkiye’ye 
gelen bir uluslararası yatırımcı bir günde 
şirket kurabiliyor.

Genç ve dinamik nüfusumuz, doğal zen-
ginliklerimiz, güçlü ekonomimiz ve stra-
tejik konumumuzla, küresel yatırımcılara 
önemli imkanlar sunuyoruz. Bakınız Tür-
kiye bugün, sadece ekonomik potansiyeli 
yüksek bir ülke değildir. Artık geleceğine 
güven duyulan bir cazibe merkezidir. Bu-
nun en açık göstergesi de Türkiye’ye gelen 
küresel sermayede son dönemde yaşanan 
rekor artıştır. Geçen yıl ülkemize yapılan 
Doğrudan Uluslararası Yatırım, 9,7 milyar 
dolara ulaşmıştır. Bu rakam, özelleştirme-
den pay alan firmaları da hesaba kattığı-
mızda 17 milyar dolardır. Bu yılın sadece 
ilk 9 ayında Türkiye’ye yapılan Doğrudan 
Uluslararası Yatırım ise 12.8 milyar doları 
bulmuştur. 

İnanıyorum ki uluslararası yatırımcıların 
bu eğilimi artarak devam edecektir. Biz de, 
önümüzdeki dönemde ülkemize daha faz-
la küresel sermaye gelmesi için gerekli bü-
tün adımları atacak, bu yöndeki özendirici 
politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Değerli konuklar…

Bana göre, yatırım ortamı bir ülkedeki 
siyasi ve ekonomik istikrarla doğrudan bağ-
lantılıdır. Memnuniyetle görüyoruz ki, son 
zamanlarda dünya ekonomisinde yaşanan 
dalgalanmaların ülkemize etkisi sınırlı ol-
muştur. Küresel sermaye de Türkiye’ye ya-
tırım yapmaya devam etmiştir. Çünkü biz, 
son dört yılda makro ekonomik dengeleri 
kurduk. Mali disiplinden, para politikala-
rımızdan taviz vermedik. Kazanımlarımızı 
da yine aynı kararlılıkla koruyacağız.

2001 yılında milli gelire oranı yüzde 90 olan 
kamu kesimi borç stoku, bugün yüzde 50’ye 
gerilemiştir. 2001 yılında kamu dengeleri 
yüzde 16.4 oranında açık verirken, 2006’da 
bu, yüzde 3’lük bir artışa dönüşmüştür. 
Gösterdiğimiz performans, AB tarafından 
uygulanan Maastricht kriterlerinin önemli 
bir kısmına, daha şimdiden ulaşmamızı 
sağlamıştır. Bakınız biz, bir yandan da, hızla 
dünyaya açılıyoruz. 

Bugün dünyanın dört bir yanında yatırım-
cılarımız var. Türk inşaat şirketleri dünya 
müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde 
gelen aktörleri arasında yer alıyor. Bugüne 
kadar 65 ülkede, toplam 76.7 milyar dolar-
lık 3 bin 200’ün üzerinde proje üstlendiler. 
2010 yılında, sadece AB ülkelerindeki işa-
damlarımızın sayısının 150 bini bulacağı 
tahmin ediliyor. Bu işadamlarımız, 100 
milyar avroya varan cirolarıyla yaklaşık 1 
milyon kişiye istihdam sağlayacak.

Girişimcilerimiz Avrupa ve Amerika kıta-
larının yanı sıra, Avustralya, Yeni Zelanda 
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gibi Doğu Asya ülkelerine de açılıyorlar. 
Hatta Sudan, Nijer, Sierra Leone, Burkina 
Faso gibi risk oranı yüksek Sahraaltı Afrika 
ülkelerinde bile yatırım yapan işadamları-
mız var. 

Değerli konuklar...

Türkiye, birçok bölgeyi birbirine bağlayan 
ekonomik ve kültürel bir kavşak konumun-
dadır. 21. yüzyılın yeni stratejik bölgesi 
Avrasya’nın kalbinde, enerji nakil hatları ve 
ulaşım yollarının merkezinde yer alıyoruz. 
AB’nin dördüncü büyük enerji arteri olma 
yolundayız. Enerji ve ulaşım koridorlarıyla 
Avrupa ve Asya’yı birleştirmeyi hedefli-
yoruz. İnanıyorum ki bu, bölgenin barış 
ve istikrara kavuşturulmasına, ekonomik 
büyüme için de yeni dinamiklerin oluştu-
rulmasına hizmet edecektir. 

Bu coğrafya AB için de her bakımdan son 
derece önemlidir. Onun için, Türkiye’nin 
katılımı, Birliğin bölgeyle ilişkilerini daha 
da güçlendirecektir. Hem barış, hem de re-
fahın yaygınlaşmasına büyük bir katkı ya-
pacaktır. Böylece Avrupa Birliği’ne gerçek 
anlamda küresel bir güç olmanın yolu da 
açılacaktır. Türkiye, demokratik, laik yapısı 
ekonomisi, genç nüfusu, doğal zenginlik-
leri, stratejik coğrafi konumu ve üstlendiği 
rollerle 21. yüzyılın aydınlık geleceğine açı-
lan fırsat pencerelerinden biridir.

Türkiye bu anlamda kendine düşen gö-
rev ve sorumlukları yerine getirmeye 
devam edecektir. Şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da barış ve istikrarın 
korunmasına katkıda bulunacak, refahın 

yaygınlaştırılmasına öncülük edecektir. 
İnanıyorum ki, bu toplantı da, hızla kü-
reselleşen dünyamızın bütün ülkeleriyle, 
bütün toplumlarıyla arzu edilen ekonomik 
kalkınmaya; istikrar ve refaha kavuşmasına 
hizmet edecektir. Bu inançla sözlerime son 
veriyor, Dünya Ekonomik Forumu İstanbul 
Toplantısı’nın verimli geçmesi temennisiy-
le, sizleri bir kere daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın devlet ve hükümet başkanları… 
değerli konuklar… hanımefendiler, be-
yefendiler... Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. İki günlük yoğun bir 
çalışmanın ardından Dünya Ekonomik 
Forumu’nun son oturumunda sizlerle 
tekrar bir araya gelmekten büyük mem-
nuniyet duyuyorum.

Bu son oturumda tabii ki forum çalış-
malarının sonuçları değerlendirilecek. 
Öncelikle bu sonuçları, bu değerlendir-
meleri, özellikle uluslararası ekonomik 
ilişkilerin, dolayısıyla dünya ekonomisi-
nin ve dünya barışının geleceği açısından 
son derece önemli bulduğumu ifade et-
mek istiyorum. Onun için de bu hedeften 

Dünya Ekonomik Forumu 
Toplantısı Kapanış Konuşması

İstanbul | 24 Kasım 2006
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ayrı düşünemeyeceğimize inandığım ül-
kemizin ve bölgemizin geleceği hakkında 
konuşacağım. Bu anlamda da daha çok, 
bölgenin geleceğini önemli ölçüde etkile-
yecek olan AB üyelik sürecimiz üzerinde 
duracağım.

Bildiğiniz gibi, Türkiye-AB ilişkileri açı-
sından önemli dönemeçlerden birine yak-
laşıyoruz. AB Devlet ve Hükümet Başkan-
larının 14-15 Aralık’ta yapılacak Zirve’de 
Türkiye ile ilgili alacakları karar bizim 
için büyük önem taşıyor. Zira bu karar, 
ilişkilerimizin yakın vadede izleyeceği 
seyri büyük ölçüde belirleyecektir. Aynı 
zamanda, AB liderlerinin, Birliğin gele-
ceğine ilişkin siyasi vizyonlarının da bir 
göstergesi olacaktır. Takdir edersiniz ki, 
bu açıdan sorumluluk, Türkiye’den çok 
Avrupa Birliği’ne düşmektedir. Biz, AB’li 
ortaklarımızın siyasi sağduyu ve ahde 
vefa ilkeleri içinde hareket edeceklerine 
inanıyoruz.

Değerli konuklar...

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Türkiye-AB 
ilişkilerinin önünün açılması, her iki 
tarafın da yararına olacaktır. Zira, ilişki-
lerimiz geniş bir zemine yayılmıştır ve 
ortak çıkarlara dayanmaktadır. Ayrıca 
biz, katılım sürecinde bugüne kadar ne 
taahhüt ettiysek, hepsini yerine getirdik. 
Bir yıldır 33 fasılda devam eden tarama 
süreci başarıyla tamamlanmıştır. Tarama 
süreci çerçevesinde 2 bini aşkın yetkili-
miz Komisyondaki muhataplarıyla bir 
araya gelmiştir. Katılım yükümlülükle-
rinin üstlenilmesi ve AB müktesebatına 

uyum sağlanması için yapılması gere-
kenler daha net biçimde ortaya çıkmıştır. 
Bu yönde yol haritaları hazırlanmasına 
ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Yeni 
fasıllarda en kısa zamanda müzakerelerin 
başlatılmasını istiyoruz.

Bu, uyum gayretlerimize de hız kazan-
dıracaktır. Dönem Başkanı olarak bu 
konuda Finlandiya’nın öncülük etmesini 
bekliyoruz. Kopenhag siyasi kriterlerine 
uyum sağlanmasına yönelik siyasi reform 
çalışmalarımıza ara vermeden devam edi-
yoruz. 12 Nisan 2006’da açıkladığımız 9. 
Reform Paketinde yer alan yasal düzenle-
melerin hepsini hayata geçirdik. Bunların 
arasında Vakıflar Kanunu, Ombudsman 
Kanunu, Askeri Mahkemeler Kanunu gibi 
önemli yasalar da var. 

Hükümet olarak, düşünce ve ifade öz-
gürlüğünün önündeki yasal engelleri 
ortadan kaldıran düzenlemeler yaptık. 
Bugün uygulamada görülen kimi sıkıntı-
lar da büyük ölçüde, ya çıkardığımız yeni 
yasaların amaçlandığı şekilde özgürlükçü 
yorumlanmamasından ya da henüz yeni 
içtihatların ortaya çıkmamasından kay-
naklanmaktadır. Her ikisi de, daha önce 
birçok kez ifade ettiğim gibi, bir zihniyet 
değişimi meselesidir. Hepimiz biliyoruz 
ki, bu da dünyanın bütün toplumlarında 
zaman almaktadır. Neticede, uygulama 
safhasında tespit ettiğimiz eksiklikleri, 
sıkıntıları gidermek için de gayretlerimiz 
devam ediyor. Yasal değişikliklerin, re-
formların lafzına ve ruhuna uygun olarak 
en etkin biçimde uygulanmasına büyük 
özen gösteriyoruz. Zira istiyoruz ki, insa-
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nımız çağın en ileri hayat standartlarına 
ulaşsın, en geniş özgürlüklere sahip ol-
sun; Türkiye medeni milletler arasında, 
özgür ve müreffeh dünya içinde hak ettiği 
yeri alsın.

Bu reform sürecinde bizim rehberimiz 
başından beri milletimizin değişim talep-
leri olmuştu. Onun için de, değişim dö-
nüşüm sürecimizin, AB perspektifimizin 
teminatı olarak ben yine, milletimizin bu 
istikametteki iradesini görüyor ve göste-
riyorum. Ancak AB karar vericileri, bazı 
yanlış ve haksız kararların kamuoyumuz 
üzerinde meydana getireceği tesiri de dik-
kate almalıdır, diye düşünüyorum.

Değerli dostlar...

Biliyoruz ki, Avrupa Birliği’ne üyelik için 
karşılanması gereken siyasi ve ekonomik 
kriterler bellidir. Burada şunu açıkça 
ifade etmek istiyorum. Türkiye, katılım 
sürecinde bu kriterlerin hepsini eksik-
siz olarak yerine getirecektir. Ancak, bu 
süreçteki bazı engelleme girişimleri hal-
kımızı üzmektedir. Katılım kriterleriyle 
ilgisi olmayan siyasi konular Türkiye’nin 
önüne getirilmemelidir. Unutulmama-
lıdır ki üyeliğimiz, sadece bizim değil, 
Avrupa Birliği’nin de yararınadır. Bugün 
Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunla-
rın çözümünün ve risklerin hafifletilme-
sinin merkezinde Türkiye vardır. Onun 
için AB liderleri, inanıyorum ki, hem ken-
di toplumlarına karşı tarihi sorumluluk-
larının, hem de bize verdikleri taahhüt-
lerin bilinci içinde hareket edeceklerdir. 
Bu, sağduyu ve ahde vefanın da gereğidir.

Değerli dostlar...

Türk toplumu, kendi kültürel değerleri 
içinde demokrasi, insan hakları, hukukun 
üstünlüğü gibi evrensel ilke ve değerleri 
benimsemiştir. Bu da Türkiye’yi çok özel 
ve özgün bir konuma taşımıştır. Gerek 
bölgemizde, gerekse çok daha geniş bir 
coğrafyada etkinliğimizi artırmıştır. Bu-
gün Türkiye, aynı zamanda hem İslam 
Konferansı Örgütü’ne, hem NATO’ya üye 
olan, hem de Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecini başarıyla yürüten tek ülkedir. 
Şüphesiz bu konum, bize ciddi sorumlu-
luklar yüklüyor. Özellikle medeniyetler 
çatışması tezi gibi felaket senaryolarının 
dünya gündemini giderek daha fazla meş-
gul ettiği zor bir dönemde, küresel barış 
için Türkiye büyük bir fırsat, büyük bir 
imkandır.

Biz en başından beri bu anlayışla, bu bi-
linçle hareket ettik. Zira, dün forumun 
açılışında da ifade ettiğim gibi, barışı tesis 
etmeden refaha ulaşamayız. Refahın bu-
lunmadığı yere de barışın gelmesini bek-
leyemeyiz. Onun için de; ya şiddet ve yok-
sulluk sarmalına teslim olacağız, ya da, 
barış ve refahın karşılıklı olarak birbirini 
üretmesi için çalışacağız. Biz istiyoruz 
ki, şiddet yerine barışı küreselleştirelim; 
yoksulluk yerine refahı yaygınlaştıralım. 
Fakat ne yazık ki, yoksulluk ve şiddetin 
birbirini davet ederek hızla küreselleştiği-
ne tanık oluyoruz. 

Bunun önüne geçebilmek için, gerek 
ekonomik, gerekse siyasi alanda uluslara-
rası iş birliğine, güç birliğine, bugün her 
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zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 
İşte bu yüzden biz, dünyamızın içinden 
geçtiği bu zor dönemde, İspanya ile bir-
likte önemli bir adım attık. Medeniyetler 
İttifakı Girişimi’ni başlattık. Dünkü açış 
konuşmamda bahsettim ama bugün bir 
kez daha altını çizmekte yarar görüyo-
rum. Medeniyetler İttifakı bana göre, 21. 
yüzyılın küresel barış projesidir. On gün 
önce İstanbul’da BM Genel Sekreteri Sa-
yın Annan ve İspanya Başbakanı Sayın 
Zapatero’nun da katılımıyla gerçekleştir-
diğimiz Zirve, bu konuda önemli bir kilo-
metre taşı oldu. Girişimin eylem planını 
dünya kamuoyuna açıkladık. Şimdi bu 
önemli adımı, uygulamaya dönük faali-
yetler izleyecek. 

Türkiye’nin AB üyeliğinin, Medeniyetler 
İttifakının gerçekleşebileceğini göster-
mesi bakımından da, ne kadar önemli 
olduğuna, burada bir kere daha dikkati-
nizi çekmek istiyorum. Türkiye’nin AB’ne 
üyeliği, küresel barış ve refah idealleri-
mizin mümkün olduğunu ortaya koyan, 
karşılıklı önyargılarımızın aşılabileceğini 
ispatlayan eşsiz bir örnek oluşturacaktır. 
Bakınız biz, gerek Medeniyetler İttifakı 
girişimi, gerekse AB sürecimizle bölge-
mizdeki reform çalışmalarına da örnek 
oluyor, öncülük ediyoruz. 

Türkiye, paylaştığımız ortak insani değer-
lerin güçlü bir savunucusu olmaya devam 
edecektir. Demokrasi, insan hakları, iyi 
yönetişim gibi değerlerin bölgemizde 
daha fazla yerleşmesinin, güvenlik ve is-
tikrarı, dolayısıyla da refahı artıracağına 
inanıyoruz. AB üyeliğine yaklaştığımız 

ölçüde, bölgedeki yapıcı etkimiz de elbet-
te artacaktır. Unutulmamalıdır ki, başta 
bölgemizdekiler olmak üzere, bütün Müs-
lüman ülkeler Avrupa Birliği’ne üyelik 
sürecimizi, ilgiyle ve yakından izliyorlar. 

Değerli dostlar...

Geldiğimiz aşamada cevaplanması ge-
reken önemli bir soru var: Bugün karşı-
sına çıkan ve gelecekte çıkacak küresel 
risklerle, tehditlerle, AB nasıl baş ede-
cektir? Türkiye’yle mi, yoksa Türkiyesiz 
mi? Bana göre, nüfus yaşlanması, sosyal 
entegrasyon sorunları ve küresel bir rol 
arayışı içindeki Avrupa Birliği, bu risk ve 
tehditleri aşmak için Türkiye ile önemli 
bir fırsat yakalamıştır. Bakınız, 2020 
yılında AB ülkelerinde çalışabilir nüfus 
oranının yarıdan aza inmesi bekleniyor. 
O zaman çalışabilir nüfus, Türkiye nü-
fusunun üçte ikisini oluşturacaktır. Yine 
2020’de AB’nin enerji ihtiyacının yılda 
200 milyon ton gaz ölçüsünde artacağı 
hesaplanmaktadır. 

Türkiye, dünya enerji kaynaklarının 
yüzde 70’inin bulunduğu, “stratejik 
elips” olarak adlandırılan bölgenin tam 
merkezinde yer almaktadır. Mevcut ve 
halen proje halindeki hatlarıyla şimdi-
den AB’nin dördüncü büyük enerji ar-
teri olma yolundadır. İşte o gün, AB’nin 
ihtiyaç duyduğu enerji arz güvenliğini 
Avrasya coğrafyasında kilit bir noktada 
bulunan Türkiye sağlayacaktır. Tarihi 
ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu 
geniş coğrafyada ülkemiz, demokratik, 
laik cumhuriyeti, genç nüfusu, güçlü eko-
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nomisi, etkin sivil toplumu ile istikrar ve 
refah üretmektedir. 

Bu coğrafya AB için de her bakımdan 
önemlidir. Üyeliğimiz, Avrupa Birliği’nin 
bu bölgeyle ilişkilerini güçlendirecek-
tir.  Birliğin gücünü ve dinamizmini 
artıracak, etki alanını genişletecektir. 
Böylece Avrupa Birliği, gerçek anlamda 
bir küresel güç olacaktır. Elbette bu güç, 
konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, 
dünyamızın geleceğini önemli ölçüde et-
kileyecek, küresel barış ve refaha büyük 
katkı sağlayacaktır. Daha iyi bir gelecek 
umuduyla sözlerime son verirken, oldukça 
verimli geçen ve yararlı sonuçlarla kapa-
nan Dünya Ekonomik Forumu İstanbul 
Toplantısı’na katkılarından dolayı bütün 
katılımcılara teşekkür ediyor, sizleri bir 
kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Genel Sekreter… sayın devlet ve hü-
kümet başkanları… NATO Zirvesi’ne katıl-
maktan büyük onur duyuyor, bu başarılı or-
ganizasyondan dolayı Leton makamlarını 
kutluyorum. Kendilerine, bize gösterdikleri 

konukseverlik için de ayrıca teşekkür edi-
yorum.

Biliyoruz ki, karşı karşıya olduğumuz de-
ğişken tehditler, NATO’nun daha güçlü ve 

NATO Riga Zirvesi Kuzey 
Atlantik Konseyi Toplantısı

Letonya | 29 Kasım 2006
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daha hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Bu 
doğrultuda başlatılan dönüşüm ve reform 
çalışmalarının aynı anlayışla devam et-
mesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu sü-
reçte, gerçekçi bir yaklaşım geliştirmek ve 
hedeflerimizi doğru belirlemek zorundayız. 

Unutmamalıyız ki, gittikçe düşen savunma 
bütçeleriyle etkin bir savunma ve ittifak 
dayanışması sürdürmek mümkün değildir. 
Sayın Genel Sekreterin de, bu konudaki 
hassasiyetini biliyorum. NATO’nun gücünü 
daha etkin bir şekilde sergilemesini istiyor-
sak, savunma bütçelerini gözden geçirmek 
ve İttifak içerisindeki harcamaların eşgüdü-
münü daha iyi yapmak zorundayız. Bu, İtti-
fakın barış ve istikrara hizmet edebilmesi, 
Afganistan gibi bölgelerde başarılı olması 
ve terörle mücadelede sonuç alabilmesi 
bakımından son derece önemlidir. Açık söy-
lemek gerekirse, sıfır reel büyüme ilkesiyle 
bu görevlerin hakkıyla yerine getirilebilme-
sini beklemek gerçekçi değildir. 

Değerli meslektaşlarım…

Ortaklıklar konusu, dönüşümün siyasi 
yönlerinin önemli bir unsurudur. Türkiye 
olarak, Ortaklıklar mekanizmasını, Avru-
pa-Atlantik coğrafyası ve ötesinde barış, 
güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesine hiz-
met eden önemli bir araç olarak görüyoruz. 
Dolayısıyla bir güven artırıcı tedbir niteliği 
de taşıyan bu işbirliği mekanizmasını en iyi 
şekilde çalıştırabilmeliyiz. Bu doğrultuda, 
İttifakın tüm Ortaklarla ilişkilerinin esnek, 
pragmatik ve ayırımcılığa yol açmayacak 
şekilde geliştirilmesine katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz. 

Aslında, İstanbul Zirvesinde kararlaştırdı-
ğımız gibi, bazı seçilmiş alanlara ilgi duyan 
ve İttifak çalışmalarına katkıda buluna-
bilecek ortaklarla, “26+n” (26 üye ülke + 
üye olmayan ülkelerin katılımı) düzeninde 
istişarelerin hayata geçirilmesini de destek-
liyoruz. Bu çerçevede, kapsayıcılık ilkesine 
riayet edilmesi özellikle önemlidir. Avrupa-
Atlantik Ortaklık Konseyi bünyesinde, siya-
si diyalogun daha da etkin hale getirilmesi 
çabalarını destekliyoruz. Bunun için, ilgili 
Ortaklarla esnek formatlar çerçevesinde 
öncelikli konulara odaklanan istişarelerin 
yararlı olacağına inanıyoruz. Bu yöndeki 
çalışmalarımızı, yine, kapsayıcılık ve şef-
faflık gibi temel Ortaklık ilkeleri temelinde 
gerçekleştirmeliyiz.

Ortaklar arasında ayırımcılık yapıldığı şek-
linde bir izlenimin oluşmamasına dikkat 
etmeliyiz. Keza, her bir durumda ayrı ayrı 
mutabakat sağlanması kaydıyla, Barış için 
Ortaklık Programı çerçevesindeki işbirli-
ği mekanizmalarının, Akdeniz Diyalogu, 
İstanbul İşbirliği Girişimi üyelerinin ve se-
çilmiş Temas Ülkelerinin istifadelerine açıl-
masını da yararlı buluyoruz. Üyelik Eylem 
Planına dahil olan Arnavutluk, Makedonya 
ve Hırvatistan’a, Zirve bildirisinde güçlü ve 
teşvik edici bir mesaj verilmesini memnu-
niyetle karşılıyoruz.

Bu ülkelerin gerekli çalışmaları tamamla-
yarak, 2008 yılında düzenlenecek bundan 
sonraki zirvede katılım müzakerelerine 
davet edilmesini uygun buluyoruz. Ayrıca 
NATO üyeliği yolunda gerekli reformları 
hayata geçirmeleri için, gerek İttifak içe-
risinde, gerek ikili düzeyde bu ülkelere 
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yapılan yardımların artan bir biçimde sür-
dürülmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.

Değerli meslektaşlarım…

Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ın, 
Barış için Ortaklık Programı üyeliklerinin 
mümkün olan en kısa zamanda gerçek-
leşmesini istiyoruz. Bu konuda bölgesel 
bir yaklaşım benimsenmesinden yanayız. 
Sırbistan ve Bosna-Hersek için, Eski Yugos-
lavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile daha 
fazla işbirliği yapma şartı halen geçerlidir. 
Ancak, Republika Srpska’nın işbirliğine 
yanaşmayan tutumu nedeniyle, Bosna-
Hersek’in tümünün cezalandırılması gibi 
adaletsiz bir sonuç çıktığını da dikkate 
almalıyız.

Bildiğiniz gibi, Sırbistan’da 2007 Ocak 
sonunda parlamento seçimleri yapılacak. 
Seçimler öncesinde Sırbistan’ın, Barış için 
Ortaklık üyeliği yönünde alınacak bir karar, 
bu ülkedeki reform yanlısı çevrelerin elini 
kuvvetlendirecektir. Ayrıca Sırp tarafının, 
Kosova’nın nihai statüsüne ilişkin olarak 
daha yapıcı ve esnek bir tutum almasında 
da etkili olabilecektir. 

İttifak ile Gürcistan arasında başlatılan 
Yoğunlaştırılmış Diyalog, bu ülkenin Avru-
pa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefle-
rinin uygulanması doğrultusunda önemli 
bir aşamadır. Önemli olan, Gürcistan’daki 
reform sürecinde kazanılan ivmenin sürdü-
rülebilir olmasıdır. 

Türkiye olarak, Ukrayna’yı bölgede barış ve 
istikrarın sağlanmasında önemli bir ortak 

olarak görüyoruz. Ukrayna’nın NATO’yla 
bütünleşme yönelimini ve demokratikleş-
me sürecini destekliyoruz. Temennimiz, 
Ukrayna’da Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 
bütünleşmenin devamı yönünde bir mu-
tabakata varılması ve bu doğrultuda siyasi 
istikrarın sağlanması; kapsamlı reformların 
aynı hızla sürdürülmesidir. Bize göre, halkı 
ve seçilmiş liderleri NATO üyeliği yönünde 
yeni adımlar atma iradesini gösterene dek, 
Ukrayna ile ilişkilerimiz mevcut meka-
nizmalar çerçevesinde devam etmelidir. 
Bu çerçevede, Yoğunlaştırılmış Diyalog ve 
Savunma Reformu Ortak Çalışma Grubu 
mekanizmalarından en etkin şekilde fayda-
lanmanın yolları aranmalıdır. İttifak’ın Uk-
rayna’daki reform sürecine pratik işbirliği 
yoluyla verdiği destek de sürdürülmelidir. 

Değerli meslektaşlarım…

İzninizle şimdi dönüşümün askeri yönle-
rine ilişkin bazı konulardaki yaklaşımları-
mızı sizlerle paylaşmak istiyorum. NATO 
Mukabele Kuvveti, NATO dönüşümünün 
en önemli ve iddialı projelerinden biridir. 
Günümüzün tehditlerine karşı daha iyi 
hazırlık yapılması bakımından bu kuvvet, 
İttifaka önemli katkıda bulunacak, daha ge-
niş hareket yeteneği kazandıracaktır. NATO 
Mukabele Kuvveti’nin acil konuşlandırma-
larına finansman desteği sağlanması konu-
sunda anlaşmaya varılması memnuniyet 
vericidir. Bu gelişmenin, kuvvet teşkilini 
olumlu etkileyeceğine inanıyoruz.

Ancak, mutabık kaldığımız yöntemin, 
etkisinin değerlendirilebilmesi için en 
az birkaç konuşlandırmada denenmesi 
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gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, 
Ortakların NATO Mukabele Kuvveti’ne ka-
tılımı konusunda ilerleme kaydedilmesini 
memnuniyet verici bir gelişme olarak görü-
yoruz. Unutmamalıyız ki, NATO Mukabele 
Kuvveti için gerekli yeteneklerin sağlanma-
sı konusunda asıl sorumluluk müttefiklere 
aittir. Biz, iki kez liderliğini üstlendiğimiz 
NATO Mukabele Kuvveti’ne üst seviyede 
katkıda bulunan ülkelerden biriyiz. Bu 
konudaki desteğimizi önümüzdeki Ocak 
ayından itibaren üstleneceğimiz liderlik dö-
nemimizde ve sonrasında da sürdüreceğiz.

Sayın Genel Sekreter, Sayın Devlet ve Hükü-
met Başkanları…

İttifak’ın, karşılaştığımız güçlüklere, gü-
nümüzün ve geleceğin tehditlerine etkin 
şekilde cevap vermeye devam edebilmesi 
bakımından kilit öneme sahip diğer bir 
husus da Savunma alanında dönüşüme gi-
dilmesidir. Bugün kabul edilecek Kapsamlı 
Siyasi Yönerge belgesi, İttifakın savunma 
dönüşüm yapılanmasının ilerlemesini 
sağlamada önemli bir araç olacaktır. Aynı 
zamanda kamuoyuna, İttifakın her türlü 
görevi yerine getirmeye her zamanki gibi 
bugün de hazır olduğu mesajını verecektir. 
Dolayısıyla kolektif savunmanın İttifakın 
temel misyonu olmaya devam ettiğine yapı-
lan atıf önemlidir.

Özel Harekat Kuvvetleri, NATO’nun dönü-
şümünün ana unsurlarından biri olmaya 
adaydır. Türkiye olarak biz, Özel Harekat 
Kuvvetleri konusunda kayda değer bir 
tecrübeye sahibiz. Onun için, Özel Harekat 
Kuvvetlerine ilişkin askeri yeteneklerin 

İttifak içinde daha da geliştirilmesi doğ-
rultusunda başlatılan somut çalışmayı 
memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yöndeki 
çabalara katkıda bulunmayı öngörüyoruz. 
Günümüzde harekatların planlamasında, 
sahadaki bütün oyuncularla birlikte çalışıl-
ması gerektiği açıktır. 

Bugüne kadar icra edilen harekât ve mis-
yonlardan elde edilen tecrübeler de bunu 
teyit etmiştir. Bu bakımdan Afganistan, bu 
gerekliliği ortaya koyan en çarpıcı örnektir. 
Ayrıca, yapılacak işbirliği ve eşgüdüm ko-
nusunda tarafların ortak bir iradeye sahip 
olması da şarttır. Teşekkür ederim.
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Avrupa sanayi dünyasının değerli temsil-
cileri… değerli konuklar… hanımefendiler, 
beyefendiler… Sözlerimin başında sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, 
Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası’nın siz 
değerli temsilcileri ile bir yıl sonra yeniden 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Günümüzde her alanda olduğu gibi ekono-
mide de hızlı bir küreselleşmenin yaşan-
dığını görüyoruz. Bunun etkileri yalnızca 
Avrupa’da değil, bütün dünyada hissedili-
yor. Bildiğiniz gibi, günümüzde ülkelerin 
siyasi ve askeri güçleri, küresel ölçekte bir 
ekonomik güçle desteklendiği sürece an-
lam ifade etmektedir. Mal, hizmet, emek ve 
sermayenin dolaşımında, artık yeni imkan-
lar ortaya çıkmış, yeni yöntemler geçerli ol-
maya başlamıştır. Böylece, giderek küçülen 
dünyamızda, karşılıklı bağımlılık önemli 
ölçüde artmıştır. Bunun sonucunda, ülkeler 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi, işbirliği 
alanlarının genişletilmesi de kaçınılmaz 
hale gelmiştir.

Türkiye olarak biz, coğrafi konumumuz 
gereği, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kara-
deniz’deki oluşumlarda aktif olarak yer 
alıyoruz. Bölgemizdeki işbirliği potansiyel-
lerinin harekete geçirilmesine önemli kat-
kılarda bulunuyoruz. Batı ile Doğu arasında 
ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkiler ağının 
kesişme noktasıyız. Bir anlamda “santral 
ülke” konumundayız. Biz diyoruz ki, barış 
ve istikrarı tesis etmeden, güvenli bir ortam 
oluşturmadan, gerek ulusal, gerekse bölge-
sel anlamda refaha da ulaşamayız. İşte bu 
yüzden, bugün Türkiye olarak, Avrupa’dan 
Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada barış 
ve refahın yaygınlaştırılmasına hizmet 
ediyoruz. Komşularımızla işbirliği içerisin-
de bölgemizi, barış ve istikrarın egemen 
olduğu bir refah havzası haline getirmeye 
çalışıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, dünyadaki petrol ve doğal 
gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sa-
hip bölgelerin kavşağında yer alıyoruz. Bu 
alanda hayata geçirdiğimiz dev projelerle, 
Avrupa’nın ana enerji koridorlarından biri 
olma yolunda hızla ilerliyoruz. Böylece, 
enerji arzı güvenliğine kaynak ve güzergah-

Önde Gelen İşadamları Grubu 
(ERT) Yöneticileri ile Yemek

İstanbul | 5 Aralık 2006
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larının çeşitlendirilmesine önemli katkılar-
da bulunuyoruz. 

Değerli konuklar… 

Birçok sektörde açılım ve atılım gerçekleş-
tiren ekonomimiz, bugün, hızlı ve güçlü bir 
yapısal dönüşüm sürecinden geçmektedir. 
Makro ekonomik göstergeler olumlu bir 
seyir izliyor. Mali piyasalardan başlayarak 
tarım, sosyal güvenlik, enerji ve telekomü-
nikasyon sektörlerinde önemli iyileştirme-
ler gerçekleştirdik. Enflasyonla mücadele-
de kalıcı bir başarı elde ettik. Özelleştirme 
sürecini hızlandırdık. Bütçe disiplinini sağ-
ladık. Ekonomimiz, son dört yılda toplam 
yüzde 30 oranında büyüdü. 

Bugün, dünyanın en büyük ilk 20 ekonomi-
sinden biriyiz. Yine, dış ticarette büyük bir 
atılım gerçekleştirdik. Türk ihraç malları 
artık dünyanın her yerinde tanınıyor ve 
aranıyor. Bütün kurumlarıyla işleyen bir pi-
yasa ekonomisine sahibiz. Attığımız önemli 
adımlarla uluslararası yatırımcılar için çok 
uygun bir ortam hazırladık; küresel serma-
yenin ülkemize yönelmesini sağladık. Bu 
sayede, geçen yıl ülkemize yapılan Doğru-
dan Uluslararası Yatırım, 10 milyar dolara 
yaklaşmıştır. 2006’nın sadece ilk 9 ayında 
12.8 milyar dolar olarak gerçekleşen bu ra-
kamın, yıl sonunda daha yüksek çıkmasını 
bekliyoruz. 

Bana göre Doğrudan Yatırımlardaki 
bu rekor artış, uluslararası piyasaların 
Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenin 
açık bir göstergesidir. Bu yükselen grafiğin 
önümüzdeki dönemde daha da artması 

için, hükümet olarak, özendirici politika-
larımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu an-
lamda son olarak Yatırım Destek Ajansı’nı 
kurarak önemli bir adım daha attık. Tabii 
ki, sadece kurumsal altyapıyı güçlendirerek 
istediğimiz neticeyi alamayacağımızı; bu 
alandaki mevzuatı, değişen ihtiyaçlara göre 
sürekli iyileştirmemiz gerektiğini biliyoruz.

Teşvik uygulamalarımızda da temel prensi-
bimiz şeffaflıktır. Hiç kimseye özel muame-
le yapılmıyor, yapılmayacak. Bu alandaki 
yazılı, kayıtlı, şeffaf kuralları daha da geliş-
tirmekte; özel sektörümüzün öncülüğünde 
üretim kapasitemizi ve ihracatımızı daha 
da artırmakta kararlıyız. Sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlamanın; refahı ülke çapına 
yaymanın yolu, bana göre, buradan geçiyor. 

Değerli konuklar… 

Türkiye’nin bu tecrübeleri de göstermiştir 
ki, makro ekonomik politikalarda uyum ve 
devamlılık şarttır. Son dönemde sergiledi-
ğimiz performans, Türkiye’nin bölgedeki 
dinamizmini de açıkça ortaya koymaktadır. 
Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, şeffaflık 
ve mali disiplin Türkiye’ye sadece iç pa-
zarda değil, uluslararası iş çevrelerinde de 
itibar kazandırmıştır. Bu uluslararası itibarı 
daha da artırmaya, özellikle AB ülkeleriyle 
ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirme-
ye özel bir önem veriyoruz.

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizde kat 
ettiğimiz mesafe de bunun en açık gösterge-
sidir. Bu yolda önemli adımlar attık, tarihi 
reformlar gerçekleştirdik. Artık etkileri 
günlük hayatın her alanında hissedilmeye 
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başlayan evrensel standart ve uygulamaları 
hayata geçiriyoruz. 13 Ekim 2006 tarihin-
de, katılım müzakerelerimizin tarama süre-
cini öngörüldüğü şekilde tamamladık. Ta-
rama sürecinde gösterdiğimiz performans 
AB Komisyonu tarafından da kabul edildi. 

Ancak, bildiğiniz gibi, müzakere sürecimi-
zin ilerlemesinde, konuyla doğrudan ilgisi 
olmayan sebepler yüzünden bazı engelle-
melerle karşılaşıyoruz. Biz, katılım müza-
kerelerinin sürdürülmesi için elimizden 
geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 
Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: 
Üyelik yolunda gereken objektif kriterleri 
karşılama irademizde hiçbir değişiklik 
olmamıştır. Buna rağmen, mevcut durum, 
sürecin bütününün sürdürülebilirliği bakı-
mından endişe vericidir. Hep söylüyorum; 
Türkiye’nin üyeliği AB için küresel bir 
vizyonun gerçekleşmesidir. Bizim AB’ye 
ihtiyacımız olduğu kadar AB’nin de bu 
sebeple bize ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Ancak müzakere sürecindeki iyi niyetli ça-
balarımızın bazı ucuz diplomasi oyunlarına 
kurban edilmek istendiğini de görüyoruz. 
Nitekim Batı kamuoyunda da bu meselede 
Türkiye’ye haksızlık yapıldığını ifade eden 
aydınların, siyasetçilerin sesleri yükselme-
ye başlamıştır. Bunlar, sağduyunun sesidir. 

Bakınız; Türkiye ile Avrupa Birliği arasın-
da 1996 yılından bu yana Gümrük Birliği 
anlaşması vardır. Türkiye Avrupa Kon-
seyi, Avrupa Parlamentosu üyesi, AGİT 
ve NATO üyesidir. Türkiye dış ticaretinin 
yüzde 50’sini Avrupa ülkeleriyle yapmak-
tadır. Türk askerleri Afganistan, Kosova 
ve Lübnan’da batılı ülkelerle birlikte görev 

yapmaktadır. Türkiye, paylaştığı ortak de-
ğerler temelinde zaten bir Avrupa ülkesidir. 
Küresel barış ve refah ideallerimiz için 
büyük bir fırsat olan bu ilişkinin, Rumlar 
tarafından rehin alınmasına izin verilme-
melidir.

Türkiye gibi bir ülkeye verilecek olumsuz 
bir cevap, Avrupa Birliği’ni kendini tarif 
etme konusunda da çıkmaza sokacaktır. Biz 
diyoruz ki; AB ülkelerinin, taahhütlerine 
sadık kalmaları; üyelik sürecimize ilişkin 
tutumlarını adil, iyi niyetli ve sağduyulu bir 
yaklaşımla belirlemeleri gerekiyor. Bunun 
için de onlardan, müzakere sürecimizin 
devamına imkan sağlayacak bir karar alma-
larını bekliyoruz. Siz Avrupa Sanayicileri-
nin de, tam üyelik sürecimizde önemli rolü 
olduğunu biliyoruz.

Şimdiye kadar bize verdiğiniz değerli des-
tek için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 
kritik süreçte de desteğinizin sürmesi bü-
yük önem taşıyor. İnanıyorum ki, sonunda 
doğru olan bulunacak, sağduyu egemen 
olacaktır. Sözlerimin sonunda, tekrar hoş 
geldiniz diyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli büyükelçilerim… Öncelikle sizle-
ri kutluyor, yeni görevlerinizde başarılar 
diliyorum. Ayrıca, bu vesileyle bir araya 
gelmekten büyük memnuniyet duyduğu-
mu da ifade etmek istiyorum. 

Sizler, Türk diplomasi camianın tem-
silcileri olarak, her zaman bulundu-
ğunuz görevlerde bugüne kadar çok 
önemli işler yaptınız. Şimdi de, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Büyükelçileri olarak 
dünyanın çeşitli ülkelerinin başkentleri-
ne gidecek ve mücadeleye orada devam 
edeceksiniz. 

Değerli büyükelçilerim…

Bakınız, son dönemde ülkemizde her 
alanda büyük atılımlar başlattık. Demok-
ratik reformları ve ekonomik kalkınmayı 
birlikte gerçekleştirdik. Şimdi çok daha 
ileri hedef lere kararlılıkla yürüyoruz. 
Türkiye bugün, bölgesinde bir istikrar 
adasıdır. Uluslararası camianın saygın 
bir üyesi olarak bölgemizde ve dünyada 
barışın tesisi ve refahın yaygınlaştırılma-
sına aktif biçimde katkı vermeye devam 

ediyoruz. Onun için, dış politikada, mev-
cut husumetleri ortadan kaldırmaya ve 
kalıcı dostluklar kurmaya özen gösteri-
yoruz. “Kazan-Kazan” ilkesiyle fırsatları 
değerlendirmeye, yeni işbirliği imkanla-
rı oluşturmaya büyük önem veriyoruz.

Bu bakımdan sizlerin siyasi ilişkilerimiz-
deki gelişmelere paralel olarak özellikle 
ekonomik alanda yapacağınız çalışmalar 
da, ülkemiz için son derece değerli ve 
önemlidir. Bu hem ihracatımızın artma-
sına, hem ülkemize daha fazla küresel 
yatırım ve turist çekmemize hizmet 
edecektir. Sizler tabii ki, öncelikle temel 
siyasi rollerinizin gereğini yerine getire-
ceksiniz. Ancak biz sizlerden, geleneksel 
diplomasinin dışında sayılan alanlarda 
ortaya çıkacak fırsatları da azami ölçüde 
değerlendirmenizi bekliyoruz. 

Elbette, her ülkedeki genel şartlar, karşı-
lıklı etkileşim imkanları ve ikili ilişkile-
rin durumu birbirinden farklıdır. Bunu 
da göz önünde bulundurarak, siyasi ve 
askeri ilişkilerin yanı sıra, tanıtım, tu-
rizm, kültür, ticaret, öğrenci değişimi, 

Yurtdışına Atanan 
Büyükelçilerle Yemek

Ankara | 7 Aralık 2006
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bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliği 
köprüleri kurmalısınız. Bunların her bi-
rini, ülkemizin aydınlık geleceğine yapıl-
mış yatırımlar olarak görmelisiniz.

Değerli büyükelçilerim…

Görev yaptığınız ülkelerdeki vatandaş-
larımıza büyük bir hassasiyetle sahip çı-
kacağınıza; onların sorunlarını çözmek, 
sıkıntılarını gidermek için elinizden ge-
len gayreti göstereceğinize inanıyorum. 
Yurtdışındaki insanlarımızın, yaşadıkla-
rı toplumların saygın ve etkin birer üyesi 
olarak, en yüksek hayat standartlarına 
kavuşması bana göre son derece önemli-
dir. Onların birlik ve beraberliklerini ko-
ruyarak, bulundukları ülkelerde siyasi, 
sosyal ve ekonomik hayata aktif olarak 
katılmalarını teşvik etmelisiniz. 

Biliyorsunuz, içeride ve dışarıda gerçek-
leştirdiğimiz büyük atılımlarla Türkiye 
artık uluslararası bir marka haline geli-
yor. Sizler de, işte bu markayı dünyanın 
vitrinine taşıyan temsilcilerimizsiniz. Bu 
bakımdan, ülkemizin her alanda dünya-
ya açılmasında; uluslararası rekabette 
ön sıralara yükselmesinde kritik roller 
oynayacaksınız. Türkiye’yi Cumhuriye-
timizin çağdaşlaşma hedef lerine, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği 
muasır medeniyetler seviyesinin ötesine 
hep birlikte taşıyacağız.

Üstlendiğiniz bu sorumluluğun büyük-
lüğü, biliyorum ki, heyecanınızı da artı-
rıyor. Heyecanınızı paylaşıyor, ülkemiz 
için son derece anlamlı, son derece de-

ğerli hizmetlerde bulunacağınıza bütün 
kalbimle inanıyorum. Çalışmalarınızda 
Hükümetimizin desteğinin daima sizinle 
olacağını da bilmenizi istiyorum. Atandı-
ğınız bu önemli görevlerden dolayı her 
birinizi bir kere daha kutluyor, başarıla-
rınızın devamını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın başbakan, değerli misafirler… Dos-
tum Başbakan Sinyora’nın davetine ica-
betle ikinci kez Lübnan’ı ziyaret etmekten 
büyük memnuniyet duymaktayım. 

Lübnan ve Türkiye arasındaki dostluk ve 
kardeşlik bağları tarihin derinliklerinden 
kaynaklanmaktadır. Aynı coğrafyada yer 
alan, yakın kültürel ve sosyal bağları bu-
lunan iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle 
son yıllarda ivme kazanmış, dayanışma 
içinde geçirdiğimiz sınamalardan sonra 
daha da pekişmiştir. Yakaladığımız bu iv-
meyi korumak ve hızlandırmak istiyoruz. 
Lübnan’ın bağımsızlık ve egemenliğine bü-
yük önem atfediyoruz. Lübnan’da huzurun 
ve toplumsal barışın idamesi Lübnan’ın ve 
tüm bölgemizin istikrarı bakımından ha-
yati öneme sahiptir. Geçmişte yaşanan acı 
tecrübelerden sonra, ülkenin toparlanma 
ve kurumsal altyapısını yeniden oluştur-
ma sürecini tamamlamak üzere olduğu 
bir sırada yeni badirelerle karşı karşıya 
kalınmıştır. İlişkilerimizin geliştirilmesine 
büyük katkılar sağlayan yakın dostum, 
Lübnan’ın Eski Başbakanı Merhum Refik 
Hariri’nin ve diğer değerli şahsiyetlerin 

menfur terör ve bombalama olaylarında 
hayatlarını kaybetmeleri bizi derinden 
üzmüştür. Bütün bu terör eylemlerini kı-
nıyor, faillerinin bulunarak adalete teslim 
edilmesini arzu ediyoruz. 

Geçtiğimiz yaz, Lübnan’ın karşı karşıya 
kaldığı savaş, ülkede büyük can kaybı ve 
yıkıma yol açmıştır. Çatışmaların başlama-
sıyla birlikte, Türkiye olarak bir an evvel 
ateşkesin sağlanması ve zat-ı alilerinin 
önerdiği 7 maddelik planın kabul edilmesi 
için büyük çaba sarfettik. Gerek devlet, 
gerek sivil toplum kuruluşları olarak 
Lübnan’a acil insani yardım gönderdik. Sa-
vaş sonrasında da yaraların sarılması için 
imkanlarımızı seferber ettik. 70 adet pre-
fabrik okul ve iki sağlık ocağının kurulma-
sı çalışmalarını sürdürüyoruz. Lübnan’a 
yönelik bu yardımlarımız önümüzdeki 
dönemde de devam edecektir. Lübnan Hü-
kümetinin talebi üzerine, Birleşmiş Mil-
letler kararıyla oluşturulan genişletilmiş 
UNIFIL’e katkıda bulunmaya karar verdik. 
İstihkam bölüğümüz ve deniz görev gü-
cündeki firkateynimiz Ekim ayı itibariyle 
göreve başlamışlardır. 

Başbakan Fuad Sinyora’nın 
Verdiği Akşam Yemeği

Lübnan | 3 Ocak 2007
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Sayın Başbakan… 

Son dönemde bazı Bakanların Hükümet-
ten ayrılmasıyla Lübnan’da baş gösteren 
sorunlar bizi endişeye sevk etmiştir. Ül-
kenin yaralarının sarılması ve yeniden 
imarı için birlik ve beraberliğe en fazla 
ihtiyaç duyulduğu bir dönemde meydana 
gelen bu gelişmeleri talihsiz buluyoruz. 
Bölgesel ölçekte mezhepler, küresel öl-
çekte dinler ve medeniyetler arasındaki 
ayrışma eğilimlerinin güçlendiği bir dö-
nemden geçiyoruz. Ayrıca, tüm bölgesel 
sorunlar birbiriyle irtibatlı hale gelmiştir. 
Bu koşullar altında, Lübnan’ın on yıllarca 
örnek oluşturmuş çok etnikli ve dinli mo-
zaiğinin, hoşgörü ve barış içinde bir arada 
yaşama pratiğinin zedelenmesine müsaa-
de edemeyiz. Bu bakımdan, mevcut görüş 
ayrılıklarının siyasi zeminde diyalog ve 
uzlaşı yoluyla bir an evvel giderilmesi kaçı-
nılmaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda, son 
savaş sırasında takdirle müşahede ettiği-
miz, zat-ı alilerinin dirayetli önderliğinde 
gerçekleştirilen toplumsal kaynaşmanın 
yeniden sağlanmasını ve Lübnan’ın karşı 
karşıya olduğu sorunların süratle üstesin-
den gelinmesini arzu ediyoruz. Savaşın 
ağırlaştırdığı ekonomik koşulların dü-
zelmesi, Paris-3 Donörler Konferansı’nın 
toplanması ve Lübnan hükümetinin ön-
gördüğü reformların hayata geçirilmesiyle 
ülkenin hak ettiği istikrar ve ekonomik ge-
lişme ortamını yeniden yakalaması içten 
temennimizdir. 

Lübnan dış dünyaya açık toplumsal do-
kusu, demokratik yapısı ve eğitimli halkı 
ile tüm sorunların üstesinden gelebilecek 

birikim ve vizyona sahiptir. Tüm bu so-
runları, en iyi şekilde, Lübnan’ı oluşturan 
tüm kesimlerin kendi bünyelerine uygun 
yöntemleri üreterek çözmeye muktedir ol-
dukları hususunda hiçbir tereddüdümüz 
bulunmamaktadır. Bir bölge ülkesi olarak 
Lübnan’ın yanında olmaya, Lübnan’ı des-
teklemeye devam edeceğimizi bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Gerek Lübnan’ın, 
gerek bölgemizin barış ve istikrar içinde 
bulunması ve bölgedeki tüm sorunların 
çözülmesi için gayretlerimizi sürdürece-
ğiz. Bu düşünce ve duygularla hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başbakan Prodi, değerli konuklar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye ile İtalya arasında ekonomik ve 
ticari ilişkilerin geliştiğini görmekten 
memnuniyet duyuyorum. Siyasi ilişkileri-
miz de çok iyi bir düzeyde seyretmektedir. 
Ülkemizin önde gelen ticari ortaklarından 

biri olan İtalya ile ticaret hacmimiz 2005 
yılında 10 milyar Avro’yu aşmış, 2006 
yılının ilk 11 ayı itibariyle de 10 milyar 
700 milyon Avro’ya yaklaşarak 2005 yılını 
geride bırakmıştır. Ülkelerimizin mevcut 
ekonomik güçleri ve potansiyelleri göz 
önüne alındığında ticaretimizin daha da 
artması için yeterli imkanların mevcut 
olduğuna inanıyorum. Ticari ilişkilerimizi 

“İtalya - Türkiye Stratejik 
Ekonomi İttifakı” Toplantısı

İstanbul | 23 Ocak 2007



Recep Tayyip ERDOĞAN

262

çeşitlendirerek ticaret hacmimizi daha da 
artırabiliriz. Son dönemde Türk ekonomi-
sinin gösterdiği performans, uluslararası 
girişimciler için çok cazip bir iş ve yatı-
rım ortamı oluşturmuştur. 2005 yılında 
Türkiye’ye giren doğrudan uluslararası 
yatırım miktarı 9.7 milyar dolara yüksel-
miştir. 2006 sonunda bu rakam 15 milyar 
dolara ulaşmıştır. Özelleştirme gelirleri bu 
rakamların dışındadır. Doğrudan ulusla-
rarası yatırım miktarındaki büyük artış, 
Türkiye’ye duyulan güvenin de gösterge-
sidir. Ayrıca, küresel yatırımların teşvik ve 
desteklenmesi için bana doğrudan bağlı 
olan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansını kurduk. Dış ticaret hacmimiz son 
dört yılda iki kattan fazla artış göstererek 
200 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye, 
dünyanın en fazla ticaret yapan ilk 20 ül-
kesi içindedir. 

Türkiye, kalite, teknoloji ve marka satan 
bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’nin 
önümüzdeki on yıl içerisinde 800 milyar 
Avro’ya varacak Gayri Safi Milli Hâsılasıyla 
Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisi olması 
öngörülüyor. Ülkemizde faaliyette bulu-
nan 450’yi aşkın İtalyan firma sayısının 
önümüzdeki yıllarda daha da artmasını 
bekliyoruz. Bu firmaların yarısına yakını-
nın son 4 yıl içinde kurulmuş olmasının, 
ülkemiz ekonomisinin son dönemde gös-
terdiği gelişmenin bir işareti olduğunu 
düşünüyoruz. AB üyeliği yolunda olumlu 
ekonomik gelişmeler kaydeden Türkiye’de 
daha fazla İtalyan yatırımı görmek istiyo-
ruz. Turizm alanında uluslararası düzeyde 
tecrübeye sahip olan ülkelerimizin bu biri-

kiminden, ortak projeler geliştirilmek su-
retiyle yararlanılabileceğini düşünüyoruz. 

Türkiye, komşu bölgelerde sahip olduğu 
özel konum ve ilişkiler sayesinde, bu coğ-
rafyada Türk ve İtalyan işadamları için 
yeni işbirliği imkânları sunmaktadır. Türk 
firmaları Rusya Federasyonu, Balkanlar, 
Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu ülkele-
rinde yatırım ve müteahhitlik alanında 
önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bu 
bölgelerde Türk müteahhitlik firmalarının 
gerçekleştirdikleri projelerin toplam de-
ğeri 75 milyar dolar’ı bulmuştur. Türk fir-
malarının bu bölgelerde edinmiş oldukları 
deneyimler gerek bu bölgeler, gerek başka 
bölgelerde Türk-İtalyan işadamları için 
yeni işbirliği imkânları sunmaktadır. Ülke-
lerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenerek 
devam edeceğine inanıyorum. Türkiye’nin 
AB üyeliğine verdiği destek için İtalya’ya 
ayrıca teşekkür ediyorum. 
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Değerli Büyükelçiler… Sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Öncelikle, artık geleneksel 
hale gelen bu yemekli toplantılarımızda, 
sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. Hoş geldiniz. 

Bildiğiniz gibi her yeni Dönem Başkanlı-
ğı vesilesiyle, sizlerle böyle bir buluşma 

gerçekleştiriyoruz. Son olarak geçtiğimiz 
Temmuz ayında, Finlandiya’nın Dönem 
Başkanlığını devralması münasebetiyle 
buluşmuştuk. Türkiye ile ilgili gündem 
açısından fevkalade yoğun geçen Finlan-
diya Dönem Başkanlığının, bu süreç zar-
fında oynadığı yapıcı rolü takdirle karşı-
ladığımızı burada bir kez daha belirtmek 
istiyorum. İnanıyorum ki, aynı yaklaşım 

AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçileri 
ile Akşam Yemeği

Ankara | 25 Ocak 2007
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Almanya Dönem Başkanlığı tarafından 
da benimsenecektir. Almanya da, Dönem 
Başkanlığı sırasında Türkiye-AB ilişki-
lerini ileriye taşımak için elinden gelen 
gayreti gösterecektir. Müzakerelerin fii-
len başlamış olması katılım sürecimize 
ciddi bir ivme kazandırmıştır. 

M e v z u a t ı m ı z ı  A B  m ü k t e s e b a t ı y l a 
uyumlu hale getirme konusunda büyük 
mesafe kat ettik. Ancak, bilinen neden-
lerle geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 
beklenen ilerleme sağlanamamıştır. 14 
Aralık tarihinde AB Devlet/Hükümet 
Başkanları’nın aldığı karar, AB ile or-
taklaşa belirlediğimiz hedefe gölge dü-
şürmüştür. Alınan bu karar sonucunda 
AB ile ilişkilerimiz hassas bir döneme 
girmiştir. Her şeyden önce bu kararın, 
bugün ulaştığı boyut bakımından çok 
yönlü ilişkilerimizin özü ve ruhuyla bağ-
daşmadığını söylemek istiyorum. Ancak 
geldiğimiz nokta itibariyle, 13 Ekim 
tarihinde sona eren tarama süreci, çok 
yararlı bir çalışma olmuştur. 

Bürokrasimiz nezdinde, AB mükteseba-
tına uyum açısından yerine getirilmesi 
gerekenlerin bir haritasını çıkarabil-
meyi önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. 
Brüksel’e giden heyetlerimizin ortaya 
koyduğu performans da göstermiştir ki, 
müzakere sürecimiz; teknik çerçevesi 
içerisinde tutulduğu takdirde pürüzsüz 
bir şekilde yürütülebilecektir. 12 Hazi-
ran 2006 tarihinde “Bilim ve Araştırma” 
faslında müzakereler açılmış ve geçici 
olarak kapatılmıştır. 

Değerli Büyükelçiler… 

Finlandiya Dönem Başkanlığı sırasında 
“İşletme ve Sanayi Politikaları” faslında 
Müzakere Pozisyon Belgemizi hazırla-
mak üzere davet almıştık. Bu yöndeki 
çalışmalarımıza süratli bir şekilde devam 
ediyoruz. Diğer yandan, Almanya’nın Dö-
nem Başkanlığını devralmasıyla birlikte, 
geçtiğimiz hafta “İstatistik” ile “Sosyal Poli-
tikalar ve İstihdam” fasıllarında Müzakere 
Pozisyon Belgelerimizi hazırlamak için da-
vet almıştık. Dün de, “Ekonomik ve Parasal 
Politika” ile “Tarım ve Kırsal Kalkınma” 
fasıllarına ilişkin tarama sonu raporları 
AB Daimi Temsilciler Komitesince onay-
lanmış ve AB Dönem Başkanlığı ülkemizi 
“Ekonomik ve Parasal Politika” faslında 
Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya 
davet etmiştir. Bu fasıllarda da hemen 
çalışmalara başladık. “Eğitim ve Kültür” 
faslında ise 25 Mayıs 2006 tarihinde sun-
duğumuz müzakere pozisyon belgemize 
karşılık AB’nin Ortak Müzakere Pozisyo-
nunu oluşturmasını halen bekliyoruz. 

İlave kriter haline getirilen Ek Protokolün 
uygulanması meselesi, aslında müzakere 
sürecimizle ilgisi olmayan bir konudur. 
Biz, ilave birer açılış kriteri getirilen 8 
faslı da, tıpkı diğerleri gibi yerleşik usuller 
uyarınca ele alacağız. Teknik nitelikli açılış 
kriterlerinin karşılanması için, hazırlıkla-
rımıza şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da devam edeceğiz. Şimdi Avrupa 
Birliği’nden, Konsey’de görüşülen bu 8 
fasılda Müzakere Pozisyon Belgesi davet 
mektuplarının ya da açılış kriterlerini bil-
direcek mektupların en kısa sürede tara-
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fımıza gönderilmesini bekliyoruz. Ayrıca 
diğer tüm fasıllarda da tarama sonu ra-
porlarının Komisyon tarafından Konsey’e 
iletilerek sonuçlandırılmasını istiyoruz. 

Burada sizlere bir hususu açıklıkla vur-
gulamak istiyorum. 14 Aralık kararı ülke-
mizin ihtiyaç duyduğu reformları yerine 
getirme irademizde en ufak bir sarsıntıya 
yol açmamıştır. Müzakere sürecimizdeki 
gelişmelerden bağımsız olarak, her şeyden 
önce Türkiye’nin ihtiyacı olan bu reform-
ları kesintisiz sürdüreceğiz. Bugüne dek 
olduğu gibi, bundan sonra da temel he-
defimiz, sadece siyasi alanda değil, vatan-
daşlarımızın günlük hayatlarında da daha 
üst standartlara kavuşmalarını sağlayacak 
reformların devam ettirilmesidir. Bizim 
anlayışımıza göre çağdaşlaşmanın tek 
yolu, ülkemizin, halkımızın ihtiyaçlarını 
açık yüreklilikle belirleyip bütün alanları 
yenilemekten geçiyor. Türkiye’nin kaybe-
decek vakti yoktur. Onun için, 2007’nin 
seçim yılı olması bu hedeflerimizi hayata 
geçirme konusundaki kararlılığımızı en 
ufak bir şekilde etkilemeyecektir. 10 Ocak 
tarihinde Sayın Dışişleri Bakanımız ve 
Sayın Başmüzakerecimizin kamu yöneti-
minin üst düzey yöneticileriyle birlikte, 
önümüzdeki dönemin hazırlıklarını ele al-
dıkları toplantı, bunun açık göstergesidir. 

Değerli Büyükelçiler… 

Yeni bir yüzyıla, yeni bir dünya düzeninin 
arayışı içerisinde girdik. Bu yeni düzen 
arayışında, toplumları ve bireyleri birbiri-
ne bağlı ve bağımlı kılan küreselleşme ger-
çeğinin göz önüne alınması gereği açıktır. 

Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişim or-
tamında ırkçılık, belirli din ve kimliklere 
karşı önyargılar, etnik dini aşırılıklar ve ça-
tışmalar, anti-semitizm gibi hastalıklar ye-
niden belirginleşmeye başlamıştır. Bu yeni 
dönemde, hepimiz asimetrik tehditlerle 
karşı karşıyayız. Bunların başında terör 
geliyor. Terör de küreselleşiyor; bölge, din 
ve ırk ayrımı yapmadan masum insanları 
katlediyor. Irak’ta olup bitenler ve her gün 
yitirilen yüzlerce insan yüreğimizi derin-
den yaralıyor. 

Çağımızın bu sorunlarına karşı, devletle-
rin işbirliğine bugün her zamankinden 
daha çok ihtiyaç var. Yeni tehditlerin 
bölge, din veya ırk ayrımı yapmadığı or-
tadadır. Sadece refahta değil, sıkıntıda da 
birbirimize bağlandığımızı derinden his-
sediyoruz. Avrupa ve özellikle AB, güncel 
küresel sorunlarla başa çıkabilmek için ge-
rekli araçlarla donatılmıştır ve bu açıdan 
da önemli bir konuma sahiptir. Dolayısıy-
la, küreselleşmenin beraberinde getirdiği 
sınavlar ve karşı karşıya olduğumuz 21. 
yüzyılın gerçekleri, Avrupa Birliği’nin de 
kendi geleceği ile ilgili yapacağı seçimde 
belirleyici olacaktır. 

Böyle bir ortamda, Türkiye-AB ilişkileri-
nin önemi, günümüz gerçeklerinin bizle-
re gösterdiği geniş nitelikli bir vizyonda 
aranmalıdır. Türkiye, gerek kendi ekono-
mik ve sosyal potansiyelinin büyüklüğü, 
gerek ortaya koyduğu demokratik ve laik 
değerlerin küresel düzeydeki etki alanı 
bakımından işte bu vizyonun tam kendi-
sidir. Unutmamalıyız ki, AB üyeliğimiz 
Avrupa’nın orta ve uzun vadeli küresel 
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kimliği, çıkarları ve geleceği ile yakından 
bağlantılıdır. Türkiye’nin özellikleri de, ko-
nuya, kısa vadeli, güncel unsurlara dayalı 
değerlendirmeler yerine uzun görüşlü bir 
perspektiften bakılmasını gerekli kılmak-
tadır. Ancak, bugünkü manzara itibariyle, 
Avrupa Birliği’nin kendi iç meselelerine 
odaklanarak, kendisine atfedilen önemin 
bilinci ve duyarlılığıyla hareket etmediği-
ni söylemek istiyorum. 

Bakınız, müzakerelerin tamamlanmasın-
dan sonra AB’ye üye olacak olan Türkiye, 
bugünkü Türkiye olmayacaktır. Bütün 
ekonomik-sosyal standartları ve mevzua-
tıyla farklı bir Türkiye olacaktır. Aslında, 
müzakere sürecinin de anlamı budur. Bu 
sürecin uzun olacağının herkesçe kabulle-
nilmesi de bu gerçeğe dayanıyor. Kaldı ki, 
sürecin sonunda tam üyeliğe AB halkları 
ve Türk milleti birlikte karar verecektir. 
Türkiye’nin bugünden yarına AB’nin 
genişlemesinde bir sorun teşkil edeceği 
kaygısı tamamen yersizdir. 

Değerli Büyükelçiler… 

AB üyeliğimizle ilgili birçok Avrupa ül-
kesinde oluşan canlı tartışma ortamını 
yakından izliyoruz. Bu tartışmalarda or-
taya konan görüşleri saygıyla karşılıyor, 
bunlardan yararlanıyoruz. Diğer yandan, 
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda ifade 
edilen tereddüt ve itirazlara, Avrupalı 
seçkin devlet adamı, politikacı, işadamı 
ve entelektüellerin güçlü dayanaklarla 
karşılık verdiğini görüyorum. Şunu da 
unutmamalıyız ki, hızla güçlenen dina-
mik Türk ekonomisinin AB’ye sunacağı 

potansiyel ihmal edilemeyecek boyutta-
dır. Türkiye’nin, on yıl sonra 800 milyar 
Euro’ya varacak GSMH’sıyla Avrupa’nın 
en büyük 6. ekonomisi olacağı öngörülü-
yor. Üyeliğimiz, AB iç piyasasına da kayda 
değer katkı sağlayacaktır. 

Bugün, Avrupa’nın gündemindeki önce-
likli konulardan biri de enerji güvenliği 
sorunudur. Türkiye ise, Avrasya bölgesin-
de petrol, doğal gaz ve genel olarak enerji 
nakli bakımından bir terminal noktası 
haline gelmiştir. Onun için üyeliğimiz, 
AB ülkelerine enerji ulaşımının güvence 
altına alınması bakımından da önemlidir. 
Zira AB sınırları içindeki bir terminal 
noktası bütün Avrupa’nın yararınadır. 
Avrupa’nın kendi geleceğiyle ilgili tartış-
maları da yakından izliyoruz. Türkiye’nin 
AB’deki yerini sorgulayan ve Türkiye’nin 
üyeliğinden çekinen çevrelerin, zamanı 
geldiğinde bütün unsurları dikkate ala-
rak yapacakları değerlendirmede en doğ-
ru sonuca ulaşacaklarına inanıyorum. Bu 
sonuç ne olursa olsun her iki tarafın da 
olgunlukla kabullenmesi gereken bir ge-
lişme olacaktır. Zira son sözü halklarımız 
söyleyecektir. 

Biz, AB ile ilişkilerimizin açıklık, dürüst-
lük ve hakkaniyet temelinde yürütülme-
sini bekliyoruz. Köklü bir geçmişi olan 
Türkiye-AB ilişkilerinin, uyum protoko-
lünün uygulanmasıyla ilgili hususlara 
indirgenmesi ve bundan ilişkilerin ge-
leceğini olumsuz etkileyecek sonuçlar 
çıkartılması düşündürücüdür. Süreci 
yavaşlatmak maksadıyla, Kıbrıs gibi sü-
reçle ilgisi olmayan sorunlar önümüze 
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çıkartılıyor. Bazı ülkelerin de iç siyasi 
mülahazaları nedeniyle bu meselenin ar-
kasına sığındıklarını görüyoruz. Bu yanlış 
ve haksız bir yaklaşımdır. 

Değerli Büyükelçiler… 

Kıbrıs sorunu 40 yılı aşkın bir süredir 
BM gündemindedir. Sorunun çözüm yeri 
de BM zeminidir. Bu açıdan Finlandiya 
Dönem Başkanlığının BM zemininde kap-
samlı çözüm sürecine destek veren çağrısı 
isabetli olmuştur. Bildiğiniz gibi, Türkiye 
uyum protokolünün imzalarken AB Kon-
seyinin de Kıbrıslı Türklerin izolasyonla-
rına son vermeyi öngören 26 Nisan 2004 
tarihli kararına sadık kalacağı anlayışıyla 
hareket etmiştir. Ancak, geçen iki yıldan 
fazla süreye rağmen AB bu kararını hayata 
geçirememiştir. Bu durum, uyum proto-
kolünün uygulanmasına ilişkin mevcut 
sorunun da kaynağı olmuştur. Bu bakım-
dan, 22 Ocak tarihinde onaylanan Konsey 
kararı çerçevesinde Avrupa Birliği’nin 
yükümlülüklerini yerine getirmesini, Kıb-
rıslı Türklere uygulanan izolasyonlara son 
verilmesini bekliyoruz. 

Burada dikkatle vurgulamak istediğim 
husus, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili 
çalışmalarda Kıbrıslı Türklerin de görüşle-
rinin ve onayının alınması ve tek taraflı bir 
egzersiz olarak sürdürülmemesi gereğidir. 
Konseyin bu meseleyi en doğru şekilde 
çözüme kavuşturmak için çaba sarf ede-
ceğine inanıyorum. Avrupa Birliği’nin, 
geleceğiyle ilgili olarak yaşamakta olduğu 
sürecin bir an önce tamamlanmasını di-
liyoruz. Dünya sorunlarına çözüm getire-

cek, küreselleşmeye eklenmiş, Avrupa’yı 
demokratik ve küresel referanslarla şekil-
lendirecek bir düşünce sistemine oturtma-
sını samimiyetle temenni ediyoruz. Zira 
şuan ki halet-i ruhiyenin doğru kararlar 
alınmasını ve sağlıklı değerlendirmeler 
yapılmasını engellediğini görüyoruz. Tür-
kiye ile ilgili alınan bu karardan sonra 
sadece Avrupa basını değil, çok daha uzak 
coğrafyalardaki medya kuruluşları da 
Türkiye’ye haksızlık yapıldığını hala dile 
getiriyorlar. Bu, söz konusu kararın sağlık-
lı bir değerlendirme sonucu olmadığının 
ayrı bir kanıtıdır. 

Değerli Büyükelçiler… 

Demokratik değerleri paylaşan ülkeler 
olarak, barışı ve huzuru korumak, yayılma 
eğilimi gösteren şiddetle etkili biçimde 
başa çıkmanın yollarını bulmak zorun-
dayız. Değerlerimizi ve yaşam hakkımız 
tehdit eden fikir ve eylemlerle ancak 
birlikte mücadele edebiliriz. Değerli gaze-
tecilerimizden Hrant Dink’in kaybına mil-
letimizin gösterdiği tepki işte bu anlayışın 
ürünüdür. Hrant Dink’e sıkılan kurşunlar 
aslında bütün Türkiye’yi hedef almıştır. 
Milletimiz de buna asla izin vermeyeceği-
ni göstermiştir. Zira Türkiye, yüzyıllarca 
farklı kavim ve inanca mensup insanları 
barış içinde bir arada yaşatan büyük bir 
medeniyetin mirasçısıdır. Bu vesileyle 
bugün burada da, AB üyesi bir Türkiye’nin 
bölge ve dünya barışına önemli katkıları 
olacağını bir kere daha ifade etmek istiyo-
rum. Konuşmamın sonunda, daha güzel 
günlerde yine bir araya gelmeyi diliyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun.
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Değerli katılımcılar… Sizleri saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. Ülkemize ve 
İstanbul’a hoş geldiniz. Öncelikle, ülke-
mizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi 
için verdiğiniz katkı ve desteğe teşekkür 
ediyorum. 

Hükümeti devraldığımız 2002 yılı so-
nundan itibaren, Türkiye’nin bir yatırım 

üssü olması için yoğun mücadele başlat-
tık. Birazdan sizlere bu çalışmalarımızın 
ayrıntılarını aktaracağım. Ancak şunu 
belirtmek isterim ki, siz değerli yatırımcı-
larımızın bu süreçteki öneri ve eleştirileri 
bizlere önemli ölçüde yol gösterici oldu. 
Bu sayede Türkiye, bugün bölgenin en 
çok yatırım çeken ülkelerinden biri haline 
gelmiştir. Bildiğiniz gibi ekonomimizde, 

Türkiye Yatırım Zirvesi 
Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul | 26 Ocak 2007
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2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal 
krizin ardından göreve geldiğimizde hızlı 
bir toparlanma süreci başlattık. 

Geride bıraktığımız 4 yıl içinde hemen 
hemen tüm makro göstergelerde tarihi 
denilebilecek başarılı seviyeler yakaladık. 
1993-2002 yılları arasında Türkiye’nin 
ortalama büyüme hızı sadece yüzde 2.6 
iken, 2003-2005 yıllarında bu ortalama 
tam yüzde 7.8 oranına yükseldi. Yine Tür-
kiye, ilk kez 19 dönem boyunca aralıksız 
büyüme başarısı gösterdi. Gayri Safi Milli 
Hasılamız, 2002 yılında 181 milyar dolar 
iken, bugün 400 milyar dolara yaklaştı. 
Aynı şekilde kişi başına milli gelir, 2 bin 
598 dolar iken, bugün 5 bin 318 dolar ol-
muştur. Elbette Türkiye’nin büyümesinde 
en itici güç, özel sektör yatırımlarıdır. Bu 
boyutuyla büyüme son derece sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. 

Bakınız, geçmişte ekonomimizin önemli 
bir sorunu olan enflasyonla kararlılıkla 
mücadele ettik. 35 yıl sonra, ilk kez enf-
lasyonu tek haneli oranlara çektik. 2006 
yılında hedefimiz yüzde 5 iken, Mayıs 
ayında meydana gelen küresel dalgalan-
ma nedeniyle bir miktar sapma olmuş, 
ancak enflasyon yine de tek haneli oran-
da, yüzde 9.7 oranında kalmıştır. Orta ve 
uzun vadede enflasyonla mücadelemize 
aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hükü-
metimiz döneminde ihracatta da önemli 
gelişmeler kaydettik. 2006 yılında ihra-
catımızda, rekor bir seviyeye, 85 milyar 
dolara ulaştık. Hedefimiz, kısa vadede ih-
racatımızın 100 milyar doları aşmasıdır. 

Değerli katılımcılar… 

İthalatımızın ihracattan fazla olması bir 
süredir cari açığa neden olmaktadır. Cari 
açık, özellikle artan enerji fiyatları nede-
niyle de yüksek seyretmektedir. Bunun 
yanında ithalatımızın yapısına baktığı-
mızda, makine ve teçhizatın önemli yer 
tuttuğunu görüyoruz. Cari açık konusunu 
yakından izliyor, yapılması gerekenler 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bakınız, 
turizm gelirlerimiz, Merkez Bankası re-
zervlerimiz, özelleştirme gelirlerimiz tari-
hi seviyelerde seyrediyor. Son 4 yıl içinde 
18 milyar dolarlık özelleştirme işlemi 
gerçekleştirdik. 4 yıl öncesindeki özelleş-
tirme sürecinde elde edilen gelir, yalnızca 
8 milyar dolar iken, bizim dönemimizde 
bu rakam 18 milyar dolara çıkmıştır. 

Sürdürdüğümüz mali disiplinin bir so-
nucu olarak, kamu kesimi borçlanma 
gereği ilk defa 2005 yılında fazla verme-
ye başlamıştır. Kamu net borç stokunun 
milli gelire oranı, 2002 yılında yüzde 
78.4 oranında iken, 2005 sonunda yüzde 
55.3 seviyesine gerilemiştir. 2006 yılının 
sonunda bu oranın yüzde 50’nin altına 
düşeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye’nin 
toplam kamu kesimi net borç stoku, 2005 
ve 2006 yıllarında dolar ve YTL olarak 
tarihinde ilk kez bir önceki yıla göre 
azalmıştır. Aynı durum 2006 yılı için de 
geçerlidir. Makro ekonomik göstergeler-
deki bu sevindirici gelişmelere paralel 
olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesi 
alanında da önemli adımlar attık. Yatı-
rım Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulumuz, kısa adıyla YOİKK, 2002 yılı 
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sonundan itibaren işlevsel bir hale geti-
rilmiştir. YOİKK, Türkiye’de iş ortamına 
ilişkin politikaların belirlenmesinde ve 
uygulanmasında, iş âlemini temsil eden 
sivil toplum kuruluşlarının da katılımını 
sağlayan çok önemli bir platform olma-
ya devam edecektir. Yatırım promosyon 
faaliyetleriyle ilgili olarak, “Türkiye Yatı-
rım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması 
Hakkında Kanun” 4 Temmuz 2006 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Başkanlığını bizzat benim yaptı-
ğım bu Ajans, Türkiye’nin tanıtılmasında, 
imkânlarının anlatılmasında önemli bir 
rol oynayacaktır. 

Değerli katılımcılar… 

Yatırım ortamının iyileştirilmesine iliş-
kin bir başka önemli gelişme ise 2006 yılı 
Mayıs ayında www.investinturkey.gov.
tr adresinde kullanıma açılan “Türkiye 
Yatırım Portalı”dır. Hazine Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanan Portal’ın yatırım-
cıları ilgilendiren tüm konularda olduk-
ça kapsamlı bir içeriği bulunmaktadır. 
Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla 
yaptığımız bir önemli çalışma da Yatırım 
Danışma Konseyi olmuştur. Benim baş-
kanlığımda üç kez toplanan konseyde, 
uluslararası yatırımcıların görüş, öneri 
ve eleştirileri alınmış, bunlar politikaları-
mıza ışık tutmuştur. Geçtiğimiz yıl yaptı-
ğımız üçüncü toplantıdan bugüne kadar, 
Konsey üyeleri tarafından belirlenen ön-
celikler ve gündeme getirilen önerilerle 
ilgili olarak önemli çalışmalar yapılmış-
tır. Bu çerçevede gerekli bilgilendirmeyi 
yapmak üzere muhtemelen Şubat ayında 

yayımlanacak olan İlerleme Raporu hazır-
lık çalışmaları devam etmektedir. 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıy-
la yaptığımız tüm bu çalışmaların ülkemi-
ze sağladığı katkılar artık net bir şekilde 
herkes tarafından görülüyor. Zira gerek 
ulusal gerekse uluslararası yatırımlarda 
kayda değer artışlar sağlanmıştır. 2006 
yılı Kasım ayı sonu itibariyle, ülkemizde 
toplam 14 bin 782 adet yabancı sermayeli 
firma faaliyette bulunmaktadır. Haziran 
2003 öncesindeki on yılda, bazı istisnalar 
dışında 1 milyar dolar seviyesini aşama-
yan uluslararası doğrudan yatırım giriş-
leri, 2003 sonunda 1 milyar 752 milyon 
dolar, 2004 sonunda 2 milyar 883 milyon 
dolar ve 2005 sonunda da 9 milyar 786 
milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2006 
yılında ise uluslararası doğrudan yatı-
rım miktarı, 19 milyar dolar seviyesine 
yaklaşmıştır. 2006 yılı Ocak-Kasım döne-
minde uluslararası doğrudan yatırımlara 
istinaden gerçekleşen sermaye girişinin 
yüzde 83’ü AB ülkeleri kaynaklıdır. Bu 
oran 2005 yılının aynı döneminde yüz-
de 46 seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 
yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi 
konusunda atılan adımların olumlu so-
nuçlarının uluslararası kuruluşlarca yapı-
lan çalışmalara da yansıdığını görüyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Dünya Ekonomik Forumu 
(World Economic Forum) 2006-2007 
“Küresel Rekabet Endeksi”ne göre ülke-
miz, 125 ülke içerisinde 59. sırada yer 



271

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

almıştır. Aynı endekste Türkiye geçen 
sene 117 ülke arasında 71. sırada yer 
almıştı. Bu yüksek sıçramada, AB üyelik 
sürecine girilmesiyle birlikte yaptığımız 
reformların da katkısı olmuştur. Geçen 
yılki endekste AB üyeleri ve aday ülkeler 
arasında en sonda yer alan Türkiye, bu 
yılki sıralamada AB’ye yeni katılmış Ro-
manya (68) ve Bulgaristan’ın (72) önünde 
yer almıştır. The Economist Dergisi ve ona 
bağlı ekonomik araştırmalar yapan The 
Economist Intelligence Unit tarafından 
yayımlanan çalışmaya göre Türkiye, AB 
üyesi olan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan’dan daha fazla yabancı ser-
maye çekmiştir. 2006 yılında yükselen 
piyasalar arasında en çok doğrudan ya-
bancı sermaye çeken “7. ülke” olmuştur. 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı’nın açıkladığı 2006 Yılı Dün-
ya Yatırım Raporu’na göre ise Türkiye, 
35’inci sıradan 22. sıraya yükselerek bu 
anlamda gelecek vaat eden ülkeler arasın-
da yer almıştır. Yatırım ortamını iyileştir-
me konusundaki çabalarımıza aynı hızla 
devam edeceğiz. 

Bugün Türkiye, uluslararası yatırımcılar 
için son derece cazip bir ülke haline gel-
miştir. İstikrarlı büyüyen ekonomimiz, 
Avrupa birliği sürecindeki gayretlerimiz, 
demokrasi ve insan hakları alanında kay-
dettiğimiz gelişmeler bunda çok önemli 
rol oynamıştır. Türkiye bütün dünya için 
bir cazibe merkezi olmaya devam edecek-
tir. Bu istikrar ve güven ortamını koru-
maya kararlıyız. Avrupa Birliği sürecinde 
ilerleyen bir ülke olarak Türkiye, dinamik 
ve eğitimli nüfusuyla, hammadde ve pa-

zara yakınlığıyla, yatırımcılara mutlaka 
kazandıracaktır. İnanıyorum ki, sizler 
de, Türkiye’nin imkânlarını ve sunduğu 
fırsatları daha yakından tanıyacak, de-
ğerlendirecek ve burada daha çok yatırım 
yapmayı gündeminize alacaksınız. Bugün 
bu toplantıda ifade edeceğiniz tüm öneri 
ve eleştirileri dikkatle not edeceğimizden 
ve sorunların üzerine gideceğimizden 
hiç şüpheniz olmasın. Sözlerime son ve-
rirken, bir kez daha bütün yatırımcılara 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın devlet başkanları, değerli bakanlar, 
değerli konuklar… Sizleri saygıyla selam-
lıyorum. Öncelikle böylesine anlamlı bir 
günde sizlerle birlikte olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. Başta Gürcistan Devlet Başkanı 

Sayın Saakaşvili olmak üzere Gürcistan 
yetkililerine konukseverlikleri için şah-
sım ve heyetim adına teşekkür ediyo-
rum. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın 
Aliyev’in de bu törene katılmış olması 
bizleri son derece memnun etmiştir. 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi Çerçeve Anlaşması İmza 

Töreni

Gürcistan | 7 Şubat 2007
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Bugün burada Avrupa ile Asya’yı bir-
birine bağlayacak bölgesel bir işbirliği 
projesine imza atmak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Türkiye-Gürcistan ve Azer-
baycan Devlet ve Hükümet Başkanları-
nın Bakü-Tif lis-Kars Demiryolu (BTK) 
Projesi’nin Çerçeve Anlaşması’nın imza 
töreni vesilesiyle bir araya geldik. Bu bu-
luşma, bölgenin barış, istikrar ve refahı 
doğrultusunda birlikte çalışma, irade ve 
kararlılığımızı bir kez daha ortaya koy-
maktadır. Birlikte imza attığımız bu pro-
jeyle ortak geleceğimizin inşa edilmesi 
doğrultusunda yeni bir adım atıyoruz. 
Tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasında 
da önemli bir dönüm noktasını geride 
bırakmak üzereyiz. Ortak tarihimizin 
zenginliğini ortak geleceğimize taşıyoruz. 
Kıtaların, denizlerin, halkların ve kültür-
lerin birbiriyle kucaklaştığı bu jeopolitik 
kavşakta yer alan ülkelerimizin tarihi ve 
coğrafi sorumluluklarının bilincindeyiz. 
2007 yılı içinde yapımına başlanacak de-
miryolu, hem insanların hem de malların 
dolaşımını kolaylaştırarak, bölgesel refah 
ve istikrara katkıda bulunacaktır. Bu pro-
je Hazar Havzası’nı Avrupa’ya bağlayan 
enerji ve ulaşım koridorlarının stratejik 
bir parçasını oluşturacaktır. 

Değerli konuklar…

Güney Kaf kasya’da bugün hala çözüm 
bekleyen sorunlar mevcuttur. Bu sorun-
lara biran önce adil ve kalıcı çözümler 
bulunması gerekmektedir. Bölgesel eko-
nomik işbirliği projeleri, uyuşmazlıklara 
çözüm üretilmesi için gerekli siyasi ikli-
min oluşturulmasına da hizmet edecektir. 

Birlikte çalışma ve birlikte yaşama ruhu-
nu tesis etmek ortak vizyonumuz olmalı-
dır. Tüm bölge ülkeleri bu hedef doğrultu-
sunda çalışmalıdır. Doğu’da Hazar Denizi 
üzerinden Orta Asya ve Çin’e, Batı’da ise, 
Marmaray Boğaz geçişli tünel projesi ile 
Avrupa’ya bağlandığında, BTK hattı Doğu 
ile Batı arasında yolcu ve kargoların daha 
etkin, güvenilir ve ucuz şekilde taşınma-
sına imkan verecek yeni bir ulaştırma ve 
işbirliği koridoru oluşturacaktır. 

Aslında Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tif-
lis-Errzurum projeleriyle bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gereken Bakü-Tif lis-
Kars Projesi, Güney Kafkasya ve Türkiye 
üzerinden Asya’yı Avrupa ile doğrudan 
irtibatlandırmakla kalmayacak, aynı 
zamanda bölgemizde kapsamlı bir işbir-
liği ağı oluşturacaktır. Biz Kafkasya böl-
gesinin bu kapsamlı işbirliği projeleriyle 
birlikte giderek bütünleştirici bir barış 
ve istikrar bölgesine dönüşmesini arzu 
ediyoruz. Biz demiryollarımızın uzandığı 
her hattı, aynı zamanda bu coğrafyada ya-
şayan toplumları birbirine daha sıkı bağ-
layacak kaynaştıracak bir dostluk hattı 
olarak görüyoruz. Trenlerimizin ulaştığı 
her istasyona vagonlar dolusu dostluk ve 
kardeşlik gidecektir. Komşularıyla tüm 
sorunlarını çözmüş bir Ermenistan’ın 
da ileride bu çerçeve içinde yer almasını 
diliyoruz. 

Değerli konuklar…

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ara-
sında ticaret hacminin hızla gelişmesi 
hepimiz için memnuniyet vericidir. Azer-
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baycan ve Gürcistan’ın önde gelen ticaret 
ortağı olmanın yanı sıra, Türkiye, Azer-
baycan ve Gürcistan’da en fazla yatırım 
gerçekleştiren ülkeler arasında da yer 
almaktadır. Türkiye ayrıca, Azerbaycan 
ve Gürcistan ile bölgesel refah ve istik-
rara katkıda bulunacak ikili projeler de 
yürütmektedir. 

Bu çerçevede özellikle iki proje üzerinde 
durmak istiyorum; öncelikle, Türkiye ile 
Gürcistan’ın ortak kullanacakları ve ya-
pımı kısa sürede tamamlanacak olan Ba-
tum Uluslararası Havalimanı Projesi’nin 
dünyada az rastlanan bir işbirliği projesi 
olduğunu vurgulamakta yarar görüyo-
rum. Bugün açılışı yapılan ve TAV-Urban 
Türk ortaklığı tarafından inşaatı tamam-
lanan Tif lis Uluslararası Havalimanı 
Türkiye-Gürcistan işbirliğinin diğer bir 
somut örneğidir. Bu projeler iki komşu 
ve dost ülke arasındaki ekonomik iliş-
kilerin yoğunluğunu göstermektedir. 
Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Birlikte 
daha fazlasını yapabileceğimize inanı-
yoruz. Bunun için birlikte çalışmaya 
hazırız. 

Değerli konuklar…

Azerbaycan ile işbirliğimizi de her alan-
da geliştiriyoruz. İkili ilişkilerimizin 
bölgesel işbirliği bakımından da sinerji 
yarattığının bilincindeyiz. Bu bilinçle 
Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan ara-
sında bir serbest ticaret ve yatırım alanı 
oluşturulmasının yararlı olacağını düşü-
nüyoruz. Bu doğrultuda birlikte çalışma-
ya başlamalıyız. 

Değerli konuklar…

Bakü-Tif lis-Kars Projesi’nin Çerçeve 
Anlaşması’na imza atmanın önemli ve 
ancak yeterli olmadığını vurgulamak 
istiyorum. Anlaşmaya imza attığımız 
gibi projenin de temelini birlikte en kısa 
zamanda atmalıyız. Projenin temel atma 
törenini önümüzdeki aylarda Türkiye’de 
gerçekleştireceğiz. Bu tören vesilesiyle 
hepinizi Türkiye’ye davet etmek istiyo-
rum. Bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli Büyükelçi, değerli konuklar… 
Sizleri, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, 
“Amerikan Şirketler Derneği”nin kuru-
luşunun üçüncü yıldönümü galasında 
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle, başta Başkan Galip Sukaya 
ve Büyükelçi Ross Wilson olmak üzere 

kuruluşunuzun bugünlere gelmesinde 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 

Hemen ifade etmeliyim ki, Amerika ile 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin, siyasi 
ve güvenlik alanındaki kapsamlı işbirliği-
mizle orantılı olarak gelişmesini son de-
rece anlamlı buluyorum. Hiç şüphesiz, bu 

ABFT 3. Kuruluş Yıldönümü

İstanbul | 17 Şubat 2007
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gelişme stratejik ortaklığımızın tüm bo-
yutlarına önemli katkılarda bulunacaktır. 
Onun için, ekonomik ilişkilerdeki mevcut 
potansiyelin azami ölçüde değerlendiril-
mesine büyük önem veriyoruz. Bu, geçen 
yıl Temmuz ayında ülkelerimiz tarafın-
dan benimsenen “Ortak Stratejik Vizyon 
ve Yapılandırılmış Diyalog” belgesinde de 
özellikle vurgulanmıştır. Elbette, Türkiye 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 
ticaret hacminin 2006 sonu itibariyle ilk 
defa 10 milyar doları geçmesi memnuni-
yet vericidir. Ayrıca ülkemize geçen sene 
5 milyar dolar tutarında Amerika Birleşik 
Devletleri yatırımı yapılmıştır. Ancak, söz 
konusu rakamların mevcut potansiyeli 
yansıtmaktan uzak olduğu açıktır. 

Bildiğiniz gibi, hükümet olarak gerçek-
leştirdiğimiz köklü yapısal reformlar 
sayesinde, ülkemizdeki yatırım ortamı 
küresel sermaye için son derece çekici 
hale getirilmiştir. Doğrudan uluslararası 
yatırımlara yönelik kısıtlamaları da orta-
dan kaldırdık. Şirket kurma işlemlerini 
sadeleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz asıl 
önemli değişim ise şudur: Ekonomimizin 
şeffaflığı ve öngörülebilirliği artmış, dış 
şoklara daha dayanıklı hale gelmiştir. 
Türkiye, geçen yıl Avrupa’nın en çok 
özelleştirme yapan ülkesi olmuş, ayrıca 
yine 2006’da ülkemize 20 milyar dolar 
tutarında doğrudan uluslararası yatırım 
yapılmıştır. Bugün dünyanın 19. büyük 
ekonomisi olan Türkiye, sergilediği yük-
sek ve istikrarlı büyümeyle ve 220 milyar 
dolar tutarındaki dış ticaret hacmiyle, 
uluslararası yatırımlar için bir cazibe 
merkezi olmuştur. Türkiye, hızlı büyüme 

oranları ve nüfuslarıyla dünya ekono-
misini en fazla etkileyen Çin, Hindistan, 
Rusya ve Brezilya gibi ülkelerle birlikte 
anılmaya başlamıştır. 

Bakınız, Türkiye zengin enerji kaynak-
larına sahip ülkeler ile enerji tüketicisi 
konumundaki Batı ülkeleri arasında yer 
alıyor. Ülkemizin bu konumuyla, Ku-
zey-Güney ve Doğu-Batı ekseninde bir 
enerji geçiş güzergâhı ve merkezi haline 
gelmesi için yoğun çaba sarfediyor, bu 
çerçevede Amerika Birleşik Devletleri 
ile işbirliği yapıyoruz. Şüphesiz, bütün 
bunlar Türkiye’nin stratejik konumunu 
daha da pekiştirmekte ve ülkemizi küre-
sel sermayenin gözünde de daha çekici 
kılmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde Türki-
ye-Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik 
Ortaklık Komisyonu toplantıları üç yıl 
aradan sonra tekrar düzenlenmiştir. Söz 
konusu toplantıların, Türkiye Odalar Bor-
salar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Ku-
rulu tarafından düzenlenen İstanbul’daki 
bölümünde özel sektörümüzün ve çatı 
kuruluşlarının arzu ve beklentileri dile 
getirilmiştir. Ülkemizde tekstil sektörünü 
de kapsayacak şekilde “Nitelikli Sanayi 
Bölgeleri” kurulması konusunda yeni 
açılımlar yapılması arzu edilmektedir. Bu 
beklentiler, Ekonomik Ortaklık Komisyo-
nu toplantılarında bir kez daha Amerika 
Birleşik Devletleri tarafına iletilmiştir. 
Bu konuda “Ortak Üretim Alanları” ta-
nımlamasının da bize yol göstereceğine, 
buradan da aynı amaca ulaşabileceğimize 
inanıyorum. 



277

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

Diğer yandan, yurtdışında bugüne kadar 
toplam 100 milyar dolara yakın proje 
tamamlamış olan müteahhitlik şirketle-
rimiz ile Amerika Birleşik Devletleri özel 
sektörünün, daha çok işbirliği yapmaları-
nı arzu ediyoruz. Bu işbirliği, Irak dahil, 
Afganistan’dan Lübnan’a kadar özellikle 
yeniden imar projelerinde çok başarılı 
sonuçlar doğuracaktır. Kendini uluslara-
rası planda ispatlamış olan müteahhitlik 
şirketlerimiz, Amerika Birleşik Devletleri 
pazarına giriş konusunda da yönlendi-
rilmeye ihtiyaç duymaktadır. Türkiye ve 
Amerika’da çeşitli konferanslar düzen-
leyerek, ülkelerimizdeki yatırım ortamı 
ve çeşitli sektörlerde pazara giriş şartları 
hakkında işadamlarımızı bilgilendirmeli-
yiz. Böylece yatırım ilgilerini, ülkelerimiz 
üzerinde daha kolay yoğunlaştırabiliriz. 

Nitekim Ekonomik Ortaklık Komis-
yonu’nda Amerika Birleşik Devletleri 
Ticaret Odaları Temsilcisi de bu konu 
üzerinde durmuştur. Bu yıl Temmuz 
ayında Türkiye ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde özellikle bu tür bilgilendir-
me maksatlarına yönelik bir konferanslar 
dizisi başlatılacağını ifade etmiştir. Ame-
rikan Şirketler Derneği’nin de bu alanda 
önemli katkılarda bulunacağına inanıyo-
rum. 

Hepimiz biliyoruz ki, günümüzde artık 
bilgiye dayanmayan bir ekonomi inşa et-
mek mümkün değildir. Bilimsel ve tekno-
lojik gelişmeleri yakından takip ederek, 
bunları ekonomik anlamda artı değere 
dönüştürmek, hızla küreselleşen dünya-
da artık bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu konuda dünyanın en gelişmiş ülkesi 
konumundaki Amerika Birleşik Devletle-
ri ile daha fazla sayıda ortak bilimsel ve 
teknolojik çalışma yapmaya büyük önem 
veriyoruz. Araştırma-Geliştirme projeleri 
üretmeli ve bu çerçevede üniversiteler 
arasında işbirliğinin artırılmasına yöne-
lik yeni adımlar atmalıyız. İnanıyorum ki, 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra 
da iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkiler artan bir hızla gelişmeye devam 
edecektir. İşte bugün bizleri bir araya 
getiren, “Amerikan Şirketler Derneği”nin 
kuruluşunun üçüncü yıldönümü galası 
da, bunun göstergelerinden biridir. Bu 
duygularla sözlerime son verirken, kuru-
luşunuzun bugünlere gelmesinde emeği 
geçen herkesi bir kere daha tebrik ediyor, 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri 
saygıyla selamlıyorum.
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Bilim, siyaset ve iş dünyasının değerli 
temsilcileri, değerli katılımcılar… Sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, bu çok 
anlamlı Forum nedeniyle ikinci kez ara-
nızda olmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz 
gibi, Cidde Ekonomik Forumu, sekiz yıldır 
bölgemizde bilim siyaset ve iş dünyasının 
seçkinlerini bir araya getirerek, geleceği-

mizi birlikte tasarlamamıza önemli katkı-
larda bulunmaktadır. Forumu düzenleyen 
Cidde Ticaret ve Sanayi Odasının değerli 
başkanına, yetkililerine ve tüm üyelerine 
teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bizlere 
ev sahipliği yapan Ciddeli kardeşlerimize 
ve başta Sayın Kral olmak üzere Suudi 
Arabistanlı dostlarımıza ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

VIII. Cidde Ekonomik Forumu

Cidde, Suudi Arabistan | 25 Şubat 2007
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Sayın Kralın, bu güzel ülkede yürüttüğü 
sosyal ve ekonomik reformları büyük bir 
beğeniyle izliyorum. Bölgemizin ve İslam 
dünyasının hak ettiği barış ve refah orta-
mına bir an evvel kavuşması için ortaya 
koyduğu çabaları gönülden destekliyo-
rum. Türkiye olarak biz de bu konuda şim-
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
aktif rol üstlenmeye devam edeceğimizi 
burada bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Biliyoruz ki, toplumlar için barış ve refah 
ya birlikte vardır, ya da ikisi de yoktur. 
Barış ortamı olmadan refahı sağlamak ne 
kadar zorsa, refah ve adaleti yaygınlaştır-
madan barışı kalıcı kılmak da o kadar zor-
dur. Hepimizin gönlünde yatan, bölgemiz-
de barışın hakim olması ve insanlarımızın 
ekonomik refaha kavuşmalarıdır. Bölge-
mizin bugününün ve yarınının nasıl şekil-
leneceği hakkında en büyük sorumluluk 
bizlere düşüyor. Çocuklarımız hala savaş, 
hastalık ve yoksulluk nedeniyle ölüyorsa 
vebali bizlerin boynunadır. Darfur’da ço-
cuğunu aç yatırdığı için içi sızlayan anne, 
Filistin’de kolu bacağı bombalardan koptu-
ğu için okula gönderemediğinden göz yaşı 
döken anne, Afrika’nın bir köşesinde hasta 
çocuğunun başında ilaçsızlık ve çaresizlik-
ten içi kan ağlayan baba mutlu olmadan, 
sorunlarını çözmeden hiçbirimiz rahat 
uyuyamayız, barışın hakim olduğu bir 
dünyada yaşayamayız. 

Çocuklarımız hala yoksulluk, cehalet ve 
bunun neticesi olan çatışma kültürünün 
etkisi altında kalıyorsa, gelecekten beklen-

ti ve ümitlerini yitiriyorsa, yapacak daha 
çok işimiz var demektir. Bu nedenle bölge-
mizdeki ve dünyadaki siyasi, ekonomik ve 
sosyal gelişmeleri yakından izlemek, çok 
iyi anlamak ve halklarımız için en doğru 
kararları verebilmek zorundayız. 

Yirmibirinci yüzyıla her iki konuda da bü-
yük umutlar içerisinde girdiğimizi hatırla-
yacaksınız. Gerçekten de ikibinli yıllarda 
dünyanın büyük bir bölümünde barışın 
hakim olduğuna ve dünya nüfusunun bü-
yük bir çoğunluğunun refah düzeyinin 
hızlı bir şekilde iyileştiğine şahit olduk. 
Ancak ne yazık ki, dünya genelindeki bu 
olumlu gelişmeleri aynı oranda bölge-
mizde de görebildiğimizi söyleyebilmek 
mümkün değildir. Burada bulunan siz 
değerli şahsiyetlerin her birine bu konuda 
ne yapılması gerektiğini sorarsak, emi-
nim ortak cevap “daha çok siyasi diyalog 
ve daha çok ekonomik reform” olacaktır. 
Benim görüşüm de böyledir ve dört yıldır 
bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımla 
birlikte büyük bir gayret gösteriyorum. Bu 
toplantının konusu ekonomik reform ol-
duğu için burada ekonomik reformla ilgili 
tecrübelerimi ve düşüncelerimi aktarma-
ya çalışacağım. Ancak, bu noktada siyasi 
diyaloğun da, ekonomik reform kadar 
önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Biliyoruz ki, mevcut ekonomik yapıyı daha 
sağlıklı ve güçlü temellere oturtmak için 
atılacak adımların neler olduğu hakkında 
matematiksel kesinlikte doğru ve yanlışlar 
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yok. Her ülkenin şartları aynı olmadığı gibi 
tarihin farklı dilimlerinde de ekonomik re-
form denince akla gelen çözümler farklı 
olabilmekte. Aynı ülkede aynı tarih dilimi 
içerisinde yapılacak ekonomik reformun 
bile sonuçları o ülkenin vatandaşlarının 
çeşitli kesimlerinin yaşantıları üzerinde 
birbirinin tam tersi etkiler doğurabilmek-
te. Bir başka deyişle verdiğimiz kararların 
ve uygulamalarımızın en azından kısa 
dönemde toplumun tüm kesimlerini 
memnun etmesi mümkün değil. Yine de 
ülkelerimizin çıkarlarını, toplumlarımızın 
geniş kesimlerini ve gelecek nesillerimizi 
düşünerek bazı önemli kararları almak ve 
bazı adımları atmak zorundayız. Bunun 
için, elimizde ne yapılacağı hususunda 
matematiksel kesinlikte veriler bulunma-
dığına göre, çağımızın şartlarını çok iyi an-
lamamamız ve geleceği mümkün olduğu 
kadar iyi görebilmemiz çok önemli. 

Bunu yapamadığımız takdirde, rehberlik 
ettiğimiz toplumları bir çıkmaz sokaktan 
diğerine dolaştırmaktan öteye gidemeyiz. 
Peki, çağımızın şartları neler? Geleceğe 
ilişkin neleri görebiliriz? Bu noktada en 
belirleyici unsurlardan biri, insanlık ta-
rihinin her döneminde olduğu gibi, tek-
noloji alanındaki gelişmelerdir. Teknoloji 
alanındaki gelişmelerin günümüzdeki ve 
görülebilir bir gelecekteki en belirleyici 
etkisinin, bireyler ve toplumlar arasındaki 
mesafeleri, sınırları ortadan kaldırmak 
olduğu artık kabul edilen bir gerçektir. Bu, 
bizim ekonomik reform alanında atacağı-
mız her adımda dikkate almamız gereken 
bir husustur. 

Günümüzde, insanla birlikte hareket eden 
tüm ekonomik faktörlerin de doğal olarak 
bu mesafe ve sınırları aşmakta olduğunu 
görüyoruz. Başka bir deyişle, teknoloji 
alanında vardığımız nokta dünyamızı eko-
nomik bir bütünleşmeye zorlamaktadır. 
İletişimin ve ulaşımın bu kadar geliştiği 
küresel bir ortamda ekonomik ve ticari 
ilişkiler de mahiyet değiştirerek küresel 
bir boyut kazanmaktadır. Günümüzün 
en çok tartışılan konularından birisi olan 
küreselleşme yaşantımızı çok yakından 
etkilemektedir. Küreselleşmenin dışında 
kalmaya çalışan ülkelerin vatandaşları bile 
bir şekilde küreselleşmeden etkilenmekte-
ler. Onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllarda 
yaşanan sanayi devrimi nasıl geri dönül-
mez bir şekilde tüm insanlığın yaşamına 
damgasını vurduysa, küreselleşme de 
içinde bulunduğumuz yüzyılda bizlerin ve 
bizden sonraki nesillerin yaşantısını şekil-
lendirecektir. 

Sanayi devriminde olduğu gibi küreselleş-
menin de sonuçta tüm insanlığın toplam 
refah düzeyini artıracağını şimdiden gö-
rebiliyoruz. Ancak bununla birlikte, yine 
sanayi devriminde olduğu gibi toplumun 
bir takım kesimleri için küreselleşmenin 
bugünkü aşamasında bazı sancıları da 
beraberinde getirdiğine şahit oluyoruz. 
Kabul etmek gerekir ki, mal, sermaye ve 
işgücü alanlarında küreselleşme nedeniy-
le yaşanan yüksek dolaşım, eğer aynı hızla 
hareket edip gerekli önlemleri alamazsak, 
bir kısım sorunlar da üretebilecektir. 
Küresel dolaşımın kontrolsüz gelişimi 
toplumlarımızda gelir dağılımı ve işsizlik 
üzerinde olumsuz etkilerde de bulunabilir. 
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Bu durumda yapmamız gereken ekono-
mik reformun, temel iki unsuru önümüz-
de açık bir şekilde ortaya çıkıyor: Birincisi 
küreselleşmenin dışında kalmamak için 
gerekli olan altyapıyı oluşturmak. İkincisi 
toplumun küreselleşme nedeniyle mağdur 
olan kesimlerini kollayıcı önlemleri almak. 
Tabii ki, burada alınması gereken tedbirle-
rin, gerçekleşmesi gereken dönüşümlerin 
çok kolay olmadığını da iyi biliyoruz. 

Her değişim ve dönüşüm yasal düzen-
lemeleri, zihniyet değişimini, uygulama 
iradesini, toplumsal desteği ve siyasi ka-
rarlılığı gerektirir. Ama herşeyden önce 
değişimin gerekliliğine inanmak ve değişi-
mi istemek gerekir. Kendimin ve ülkemin 
tecrübelerimden yola çıkarak bu konuyu 
biraz açmak istiyorum. Türkiye’nin ekono-
mik ve siyasi kalkınması için bir yandan 
değişimin yasal zeminini oluştururken, 
diğer yandan da uygulamaya dönük ciddi 
adımlar attık. Her reform süreci gibi bizim 
sürecimiz de yerleşik olumsuz anlayışları 
ve değişime karşı oluşan direnci aşmak 
için mücadeleyle geçti. Dört yıldır görev 
arkadaşlarımla birlikte ülkemde biraz 
önce değindiğim iki konuda çok büyük 
çaba gösterdik. Çok önemli adımlar attık. 
Yapılacak bir o kadar daha işimiz var. An-
cak ülkemin geldiği noktaya baktığımda 
başarılı olduğumuzu görüyor ve tecrübe-
lerimizi kısaca da olsa sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

İktidara geldiğimizde Türkiye ekonomisi 
bir kriz yaşıyordu. Şu an ise, Türkiye’nin 
Gayri Safi Milli Hasılası 400 milyar dolar 
seviyelerindedir. Muhakkak ki, bunda 

gerçekleştirilen yapısal reformların kat-
kısı büyüktür. Kamu maliyesinin disiplin 
altına alınması, vergi reformu, bankacılık 
kanunu, özelleştirme programı ve fiyat is-
tikrarında sağlanan ilerlemeler bu istikrar-
lı gelişmenin temelini oluşturmuştur. Dört 
yıllık ortalama yüzde 8’lik büyüme hızıyla 
Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkele-
ri arasına girmiştir. Bu, kümülatif olarak 
yüzde 35 düzeyinde bir büyüme demektir. 
2001 yılında yüzde 70 olan enflasyon artık 
tek haneli rakamlara düşmüştür. Hızlı kal-
kınma ve büyümenin enflasyondaki dü-
şüşle aynı anda yaşanması dünyada yine 
oldukça az rastlanan bir örnektir. 2002 
yılı sonuna kadar Türkiye’de 5 bin 599 
küresel sermayeli firma mevcutken, sade-
ce 2003 yılından beri bu kapsamda 8 bin 
609 yeni şirket kurulmuştur. 2005 yılında 
doğrudan uluslararası yatırımlar 9.8 mil-
yar dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor 
kırmıştır. 2006 yılı sonunda bu rakam 20 
milyar dolara yaklaşmıştır. 

Türkiye, son yıllarda küresel sermayenin 
tercih ettiği başlıca ülkeler arasına girmiş-
tir. Ekonomimizin böyle bir atılım içine 
girmesinde dış ticaretimiz de hiç şüphesiz 
kilit bir rol oynamıştır. Öyle ki, dış ticaret 
hacmimiz 2006 yılı sonunda 223 milyar 
dolara çıkmış; ihracatımız 2002-2005 dö-
neminde yüzde 104 oranında artarak 73.5 
milyar dolara ulaşmış, 2006 sonu itiba-
riyle de 85 milyar dolara dayanmıştır. Bu 
dönemde Türkiye, OECD ülkeleri arasında 
ihracatı en çok artan ülke olmuştur. Ulus-
lararası plandaki konumuyla doğru oran-
tılı bir biçimde bugün Türkiye her kıtada 
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gerek siyasi gerek ekonomik bakımdan 
oldukça faaldir. 

Yatırımcımız dünyanın dört bir yanına 
ulaşmaktadır. Sadece Avrupa Birliği ülke-
lerinde 150 bin işadamımız bulunmakta-
dır. Bu işadamları yaklaşık 1 milyon kişiye 
istihdam sağlamakta ve toplam ciroları 
100 milyar avroya ulaşmaktadır. Bugün 
Amerika ve Avrupa kıtasının yanı sıra, 
Avustralya, Yeni Zelanda gibi Doğu Asya 
ülkelerinde; hatta Sudan, Nijer, Sierra Le-
one, Burkina Faso gibi risk oranı yüksek 
Sahraaltı Afrika ülkelerinde Türk yatı-
rımcısının mevcudiyetini görmek bizleri 
doğal olarak sevindirmektedir. 

Değerli katılımcılar… 

Bunlar şüphesiz çok büyük başarılardır. 
Bugün Türkiye büyük bir atılım içindedir. 
Zengin tarihimiz ve kültürel birikimimizle 
son dönemde insan hakları alanında da 
önemli ilerleme kaydettik. Nedir bu hak-
lar? Bunlar, düşünce ve ifade özgürlüğü-
dür, kadın haklarıdır, hoşgörüdür, birinin 
diğerinin görüşüne tahammül etmesidir. 
Düşünce ve ifade özgürlüğü modern ha-
yatın vazgeçilemez unsurları arasında bu-
lunmaktadır. Aslında bu ilke başkalarının 
herkesçe paylaşılmayan görüşlerine hoş-
görüyle yaklaşılmasını da kapsamaktadır. 
Dini değerlere saygı ve inanç özgürlüğü 
de, çağdaş uygarlığın temel unsurları ara-
sında yer almaktadır. Zira kültürel ve dini 
farklılıklara saygı gösterilemediği takdir-
de, gerçek anlamda küresel bir toplumdan 
veya çoğulculuktan bahsetmek mümkün 
olamayacaktır. Her türlü aşırılığın, hoşgö-

rüsüzlüğün, fanatizmin ve baskıcı anlayış-
ların değişimin önündeki direnç noktaları 
olduğunu bilerek; sevgiyi, uzlaşıyı, diya-
loğu ve hoşgörüyü önplana çıkarmalıyız. 
Aksi halde tahammülsüzlük ortamında ne 
gelişme olabilir, ne de değişim ve reform… 

Yukarıda belirttiğim hususların hepimizin 
paylaştığı ortak değerler olduğu açıktır. 
Bu değerler benimsendiği ve fiilen uygu-
landığı ölçüde bizleri bir araya getiren 
ortak zeminimizin daha da güçleneceğine 
inanıyorum. Bu duygularla sözlerime son 
verirken, Cidde Ekonomik Forumu’nun 
bölgemiz için hayırlı neticelere vesile ol-
masını diliyor, bir kere daha sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, Sayın Cum-
hurbaşkanı Talat, değerli katılımcılar, de-
ğerli konuklar… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Öncelikle, kardeşim Sayın 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konuğu 
olarak dost ve kardeş Azerbaycan’da bu-

lunmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bizler Türkiye’den Azerbaycan’a her gelişi-
mizde kendimizi ülkemizin bir köşesinden 
diğer köşesine gelmiş gibi hissediyoruz. 

Türkiye - Azerbaycan 
Diasporası I. Ortak Forumu

Azerbaycan | 9 Mart 2007
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Bu duyguyu bugün, burada bir kere daha 
yaşamaktan dolayı bahtiyarım. Bu vesiley-
le, değerli Kardeşim Sayın Aliyev’e bizlere 
gösterdikleri yakın evsahipliği ve sıcak ilgi 
için teşekkür ediyorum. Yine, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Talat’ın da bugün bizimle birlikte “Türki-
ye-Azerbaycan Diasporaları Forumu”na 
katılmasından ayrıca memnuniyet duydu-
ğumu da burada ifade etmek istiyorum. 
Yurtlarından uzakta yaşayan Türkiye ve 
Azerbaycan vatandaşlarını biraraya geti-
ren bu Forumun gerçekleşmesinde emeği 
geçen başta yine Sayın Cumhurbaşkanı 
Aliyev olmak üzere herkese, huzurlarınız-
da bir kere daha teşekkür ediyorum. Tür-
kiye ile Azerbaycan arasındaki müstesna 
ilişkiler siyasi, askeri, ekonomik, ticari, 
sosyal ve diğer tüm alanlarda kendini 
göstermekte, bölge ve dünya devletlerine 
örnek teşkil etmektedir. 

Kaynağını ortak geçmiş, kültür, din ve dil 
birliğinden alan derin bağlarımız, gün geç-
tikçe ülkelerimizi uluslararası alanda daha 
güçlü, bölgesel gelişmelerde daha çok söz 
sahibi konuma getirmektedir. Bir milletin 
iki devleti olan Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki bağın mimarlarından, büyük 
devlet ve siyaset adamı merhum Haydar 
Aliyev’i bu vesileyle huzurlarınızda bir kez 
daha hürmet ve rahmetle anıyorum. 

Değerli katılımcılar… 

Dünya üzerinde 118 ülkede yaklaşık 5 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
yaşamaktadır. Bunların büyük bölümü 
1960’lı yılları takip eden dönemde ça-

lışmak üzere Avrupa ülkelerine giden 
vatandaşlarımızdan ve onların ailele-
rinden oluşmaktadır. Başlangıçta işçi 
statüsüyle ve geçici süreyle bu ülkelere 
giden Türklerin durumu 1980’li yıllara 
gelindiğinde farklı bir boyut kazanmıştır. 
Vatandaşlarımız zaman içinde gittikleri 
yerlerde kalıcı olmuş, ailelerini yanlarına 
almış ve çocukları bu ülkelerde yetişmeye 
başlamıştır. Üçüncü nesil ise bu ülkelerde 
doğmuştur. Yaşanan sosyal, ekonomik ve 
siyasi dönüşüm süreci neticesinde “Avru-
palı Türk” kimliği ortaya çıkmıştır. 

Bugün artık yaşadıkları toprakların ay-
rılmaz bir parçası haline gelen, işçi sta-
tüsünden sıyrılarak işveren konumuna 
kavuşan Türkler çok önemli projeleri 
başarıyla üstlenmektedirler. Avrupa ge-
nelinde 80 bin Türk işvereni 35 milyar 
Euro’ya ulaşan toplam cirolarıyla 420 
bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Artık 
bulundukları ülkelerin vatandaşlıkları-
nı kazanan, Parlamentolarında yer alan 
Türkler, Avrupa’nın karar alma meka-
nizmalarında da önemli mevkiler işgal 
etmektedirler. Bulundukları ülkelerde 
giderek artan ölçüde siyasi, ekonomik 
ve kültürel hayata katılan Türk insanı, 
Avrupa ile Türkiye’yi birbirine bağlayan 
sağlam bir dostluk köprüsünü temsil 
ederken, dikkate alınması gereken bir 
birikimi ve önemli bir potansiyeli yansıt-
maktadır. Kabiliyet ve azmine büyük gü-
ven duyduğum Türk insanı, tüm dünyada 
elde ettiği başarılarla sadece kendilerine 
değil, müşterek hedeflerimizin gerçekleş-
tirilmesine de katkıda bulunmaktadır. 
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Değerli katılımcılar… 

Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşmasıy-
la birlikte 70 yıllık hasretimiz sona ermiş, 
iki kardeş devlet birbiriyle kucaklaşmıştır. 
Bugün katıldığımız bu Forum sayesinde 
ise dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 
aynı milletin çocukları dayanışma ruhuyla 
bir araya gelmiş ve faaliyetlerinde birbirle-
rine destek olmak yolunda büyük bir adım 
atmışlardır. Çağımız dayanışma çağıdır. 
Ortak değerlerimizin savunulmasında, 
ekonomik ve siyasi potansiyellerimizin 
açığa çıkarılmasında, milletimize yönel-
tilmiş haksızlıkların ve iftiraların bertaraf 
edilmesinde halklarımıza büyük roller 
düşmektedir. 

Türkiye ile Azerbaycan tarihlerinin en zor 
dönemlerinde birbirine destek olmanın en 
güzel örneklerini vermişlerdir. 1918 yılın-
da Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas 
İslam Ordusu’nun uzun mücadeleler ve 
muharebeler neticesinde Bakü’yü kurtar-
ması, Azerbaycan açısından önemli bir dö-
nüm noktasıdır. Aynı şekilde Anadolu’da 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli-
ğinde yürütülen Milli Mücadele, Azerbay-
canlı kardeşlerimizden gelen maddi ve 
manevi yardımların da katkısıyla başarıya 
ulaşmıştır. Üstelik bütün bu yardım ve 
destek karşılıklı olarak sadece “kardeşin 
kardeşe borç veremeyeceği ancak yardım 
edeceği” düşüncesi üzerine bina edilmiştir. 

Şimdi burada, ilk Azerbaycan Büyükel-
çisi İbrahim Abilov’un güven mektubu 
töreninde söylemiş olduğu bir cümleyi 
tekrar etmek istiyorum. O da şudur: “Azeri 

Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve 
sevinçleri kendi sevinçlerimiz gibi olduğu 
için onların dileklerine ulaşmaları, özgür 
ve bağımsız olarak yaşamaları bizi çok se-
vindirir” Bu sözler, bugün de geçerliliğini 
aynen korumaktadır. Büyük lider Haydar 
Aliyev’in de dediği gibi “Türkiye-Azerbay-
can kardeşliği ebedidir, yıkılmazdır“. 

Azerbaycan’ın topraklarının hala işgal 
altında tutulması, 1 milyona yakın va-
tandaşının topraklarından uzak kaçkın 
ve göçkün konumunda yaşaması, Türki-
ye halkının içinde kanayan bir yaradır. 
Ermenistan’ın uluslararası hukukun en 
temel ilkeleri olan toprak bütünlüğüne 
saygı ve sınırların zor kullanarak değişti-
rilemezliği ilkelerini açıkça ihlal etmesine 
dünyanın gösterdiği kayıtsızlık ise daha da 
üzüntü vericidir. Türkiye ve Azerbaycan 
bugüne kadar iyi ve kötü günlerinde dai-
ma birbirinin yanında olmuştur. Bundan 
sonra da olmaya devam edecektir. Devlet-
ler seviyesinde kurduğumuz işbirliği, altı-
na imza attığımız projeler ve halklarımız 
arasındaki gönül birliği, Azerbaycan ve 
Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımıza 
ilham vermelidir. 

Değerli katılımcılar… 

Dünya halen önemli bir değişim aşamasın-
da bulunmaktadır. Zor bir dönemden geçi-
yor, hassas bir coğrafyada yaşıyoruz. Yakın 
çevremizde cereyan eden olaylar, Irak’ta, 
Orta Doğu’da yaşananlar çok dikkatli ve 
uyanık olmamız gerektiğini göstermekte-
dir. Bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye 
ve Azerbaycan’la birlikte bütün Türk dün-
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yasını etkileyecek bir mahiyet taşımak-
tadır. Irak’taki Türkmen kardeşlerimizin 
durumu bugün hepimize endişe vermek-
tedir. Kıbrıs Türklerinin yıllar süren haklı 
mücadelesi halen devam etmekte, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haksız ve insafsız 
şekilde izolasyonlara tabi tutulmaktadır. 
Karabağ kanayan yaramızdır. Balkanlarda 
yaşayan soydaşlarımızın karşılaştıkları 
sıkıntıları da yakından takip ediyoruz. 
Ancak sıkı bir işbirliği ve yakın bir daya-
nışma ile bütün bu zorlukların üstesinden 
gelebiliriz. 

Türkiye ile Azerbaycan arasında son yıllar-
da hayata geçirilen ve bir zamanlar hayal 
dahi edilemeyecek muazzam projeler, bu 
işbirliği ve dayanışmanın en güzel örnek-
leridir. Geçtiğimiz yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı’nı işletmeye açtık. Yakın 
zamanda Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz 
Boru Hattı da tam kapasiteyle faaliyete 
geçecek. Ardından bu yaz, Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı’nın temeli atılarak inşası-
na başlanacak. Bütün bunlar ülkelerimizi 
yakınlaştıran sarsılmaz bağlara işaret 
etmektedir. Bu bağlar aynı zamanda Asya 
ile Avrupa’yı, Batı ile Doğu’yu birbirine 
yakınlaştıran, ulaştırma, iletişim ve etkile-
şim kanallarıdır. Bu kanallara evsahipliği 
yapmak Türkiye ve Azerbaycan’a dünya 
çapında önem kazandırmaktadır. 

Bu çerçevede, şunu özellikle vurgulamak 
istiyorum: Dünyanın dört bir yanında 
Türk milletinin çıkarlarının korunma-
sı ve itibarının yükseltilmesi uğrunda 
sürdürdükleri mücadelede kardeşlerin 
birbirine destek olmasından daha tabii 

bir husus olamaz. Biz, devam edeceğine 
inandığımız bu dayanışmayı sistemli bir 
hale getirerek daha verimli ve etkili sonuç-
lar alınmasını sağlayacak her türlü çabayı, 
girişimi, çalışmayı takdirle karşılıyor ve 
destekliyoruz. Avrupa’da, Amerika Birle-
şik Devletleri’nde, Rusya’da, Avustralya’da, 
Orta Doğu’da ve dünyanın diğer bölge-
lerinde yaşayan Türkiye ve Azerbaycan 
vatandaşlarının, birbirlerinin gücünden 
ve tecrübelerinden yararlanmalarını bek-
liyoruz. Zira hedeflerimiz büyük, aşmamız 
gereken engeller yüksektir. Bu yolda hepi-
mize önemli görevler düşmektedir. 

Tarih boyunca pek çok sınavdan başarıyla 
geçmiş Türkiye ve Azerbaycan halklarının 
kardeşliğinin küresel ölçekte bir projeyi 
daha hayata geçirmesi hepimiz için gurur 
vesilesidir. Bu projenin sadece ülkelerimiz 
için değil, tüm Türk dünyası için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Sözle-
rime son verirken Türkiye ve Azerbaycan 
Diaspora Teşkilatlarının Başkanlarına 
çalışmalarında başarılar diliyor, gelecek 
Forumda Türkiye’de buluşmak üzere siz-
leri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. İstanbul’da 2009 yılının 
Mart ayında düzenleyeceğimiz 5. Dünya 
Su Forumu’na giden süreçte, bölgesel bir 
hazırlık toplantısı niteliği taşıyan bu ulus-
lararası kongre için ülkemize gelen konuk-

larımıza hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz 
üzere bugün aynı zamanda Dünya Su 
Günü… Bu toplantının böyle müstesna bir 
günde bizi bir araya getirmiş olmasından 
da ayrı bir mutluluk duyuyor, Dünya Su 
Günü’nü kutluyorum. 

Uluslararası Nehir Havzaları 
Yönetimi Kongresi

Antalya | 22 Mart 2007
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İnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olan 
suyun sınırsız bir kaynak olmadığı, bütün 
dünyada artık daha yüksek bir sesle dile 
getiriliyor. Binlerce yıl suyun kendini son-
suz şekilde yenileyen bir kaynak olduğu 
düşüncesiyle hareket eden insanoğlu, bu 
tükenmez sandığı kaynakla medeniyetini 
geliştirmiş, birçok alanda büyük ilerleme-
ler kaydetmiştir. Ancak asırlar öncesinden 
başlayan bu süreçte nüfus artışı, hızlı ve 
kısmen de çarpık kentleşme ve kaynakla-
rın kötü kullanımı gibi nedenlerle maale-
sef su kıtlığı da geleceğimizi tehdit eden 
tehlikeler arasında yerini almıştır. Hiç şüp-
he yok ki, yanlış yaşama alışkanlıklarımız 
sebebiyle her geçen gün büyümekte olan 
küresel ısınma tehlikesinin en somut so-
nuçlarından biri, ilk işaretlerini görmeye 
başladığımız kuraklık gerçeğidir. 

Küresel sıcaklıklar, binlerce yıl öncesin-
deki dönemlerde olduğundan çok daha 
hızlı bir şekilde artıyor. Bugün dünyadaki 
1 milyar insan yeterli içme suyuna, 2. 5 
milyar insan da sağlıklı suya sahip değil… 
Sadece bu rakamlar bile su kıtlığının 
ulaştığı boyutları gözler önüne sermeye 
yetiyor. Yine bugün kalkınmakta olan ül-
kelerde yaşayan insanların hemen hemen 
yüzde 50’si, su yetersizliğinden kaynakla-
nan hastalıklarla başetmeye çalışıyor. Her 
yıl 1 milyon 800 bin çocuk yetersiz sağlık 
şartları yüzünden ölüyor. 21. yüzyılın 
en önemli problemlerinden biri olan su 
kıtlığı, insan sağlığına yaptığı olumsuz et-
kilerin yanı sıra ülkelerin kalkınması için 
de tehdit oluşturuyor. Bütün bu tablo göz 
önüne alındığında, su kıtlığının ortadan 
kaldırılmasının ve kuraklığa karşı suyun 

etkin kullanımına yönelik çalışmaların 
önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

Değerli konuklar… 

Artık uluslarüstü bir mesele olarak dünya 
gündeminin önemli bir maddesi haline ge-
len küresel ısınma ve su kıtlığı meselesini 
ülke olarak biz de büyük bir dikkatle takip 
ediyoruz. Kendi projeksiyon hesaplarımızı 
geliştirmek için çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Şu bir gerçek ki, bütün dünyada 
küresel ısınmadan kaynaklanan birtakım 
endişeler var ve uzun vadede Türkiye’nin 
içinde bulunduğu coğrafya da su kıtlığı 
riski ile karşı karşıya bulunuyor. Bugün 
bin 500 metreküp olan kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarının, 2030 yılında 
bin metreküp civarında olacağına yönelik 
tahminler yapılıyor. Bizde yanlış bir ka-
naat var, kime sorsanız size “Türkiye’nin 
su zengini bir ülke” olduğunu söylüyor. 
Halbuki biz bilimsel manada maalesef su 
zengini bir ülke değiliz. Bu sebeple mevcut 
sularımızı iyi değerlendirmeliyiz. Aslında 
çok bereketli topraklar üzerinde yaşadığı-
mız bir gerçek, ama biz bu suları yeterince 
iyi değerlendiremiyoruz. Akdeniz’e, Ege’ye 
boşuna akan sularımızdan son damlasına 
kadar yararlanmalı, toprağın bereketini 
suyun bereketi ile buluşturmalıyız. 

İsraf etmez, su potansiyelimizden akıllıca 
yararlanmak suretiyle içme suyu, sula-
ma suyu ihtiyacımızı karşılayabilirsek, o 
zaman su zengini haline gelebiliriz. İşte 
bizim hedefimiz de bu… Bütün ülkelerin, 
bütün yönetimlerin, bütün toplumların, 
tabii kaynakların korunmasını evrensel 



289

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

bir sorumluluk duygusuyla ele alması, 
bunun bir insanlık meselesi olduğunu 
kavraması gerekiyor… Hükümet olarak 
meseleye bu perspektiften bakıyoruz. Bu 
meseleyi sadece ülkemizin geleceğini de-
ğil, bütün dünyanın geleceğini ilgilendiren 
bir mesele olarak görüyoruz. Bu anlayı-
şımızın bir gereği olarak geleceğe dönük 
etkin bir su politikası oluşturma gayretle-
rimizi yoğun olarak sürdürüyoruz. Yüzyıl-
lardır insanoğluna ferahlık bahşeden su 
kaynakları, ancak sürdürülebilir kalkınma 
politikalarıyla ve ülkeler arası hakça bölü-
şüm ilkesiyle korunabilir. Biz ülkemizin su 
potansiyelini her alanda en verimli şekilde 
harekete geçirmek için yola çıktık. Bunu 
başarabilirsek, o zaman bu topraklar daha 
da bereketlenecek, geleceğimiz daha da 
aydınlık olacaktır. 

Değerli konuklar… 

Su kıtlığının yaşanmaması için öncelikle 
hedef lerimizi doğru koymalıyız. Buna 
uygun olarak da elimizdeki mevcut su 
imkanlarını, kışın gelen karı, yağmuru en 
iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu amaçla 
Türkiye’nin yeraltı ve yerüstündeki mev-
cut bütün kaynaklarını değerlendirmek 
için bir yatırım hamlesi başlatmış bulu-
nuyoruz. Cumhuriyet tarihinde bir rekora 
imza atarak, 4 yıl gibi kısa bir sürede yüze 
yakın baraj ve göleti halkımızın hizmetine 
sunduk, 23 milyon insanımızın içme suyu 
ihtiyacını karşıladık. Büyük bir kırsal kal-
kınma projesi olan KÖYDES ile inşallah 
yolu ve suyu olmayan köy bırakmayacağız. 

Anadolu’yu bir uçtan bir uca gaz ve petrol 
boru hatlarıyla ördük. Bunu en kısa süre-
de sularımız için de yapacağız. Ülkemizin 
bekleyen hidroelektrik potansiyelini de-
ğerlendirmek üzere ilk defa Su Kullanım 
Hakkı Anlaşması Yönetmeliği’ni çıkararak, 
devletin yanına özel sektörün dinamizmi-
ni de kattık. Bu yönetmelik çerçevesinde 
şu anda özel sektöre baraj ve hidroelektrik 
santrali yapma ve su kullanma hakkını 
vererek derelere, nehirlere hidroelektrik 
tesis yapımını teşvik ettik. Var olan su 
potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendir-
menin yanı sıra su tasarrufu konusunda 
aldığımız tedbirlerin başında da kapalı, 
modern sulama sistemleri gelmektedir. 
Sudan daha verimli yararlanmak için 
bütün dünyada kullanılan bu sistemlerin 
oranını, inşaatı devam eden sulama proje-
lerinde yüzde 6’dan yüzde 50’ye çıkardık. 
Yeni projelerimizde ise tamamen ileri tek-
nikler kullanılmaktadır. 

Günümüzde artık bir gelecek senaryosu 
olmaktan çıkarak, hayatımızın bir gerçeği 
haline gelmeye başlayan küresel ısınma 
konusunda da yoğun çalışmalar yürütü-
yoruz. Hem ülkemizin mevcut durumunu, 
hem de alacağımız kısa, orta, uzun vadeli 
tedbirleri tespit ediyor, hazırlığımızı ona 
göre yapıyoruz. Bu konuda başta Enerji, 
Çevre ve Tarım bakanlıklarımız olmak 
üzere bütün kurumlarımız harekete 
geçmiş durumdadır. 2004 yılında bütün 
bakanlıklarımızın, üniversitelerimizin, 
sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek 
kuruluşlarımızın katılımıyla 1. Ulusal 
Rapor hazırlanmış, küresel ısınmaya kar-
şı önemli bir adım atılmıştır. Bu yoldaki 
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önemli kilometre taşlarından bir diğeri 
de Yenilenebilir Enerji Kanunu’dur. Çev-
reyi kirletmeyen, temiz enerji çeşitlerine 
öncelik veren bu kanunla, sera gazı oluş-
turmayan ve işletme maliyeti düşük olan 
en güzel kaynaktan, yani sudan enerji elde 
edilmesi öncelikli hale getirilmiştir. 

Ancak bu önemli konuda asıl adımları, 
yaşama alışkanlıklarımızı değiştirmek 
noktasında atmalıyız. Gelecek nesillere 
sağlıklı ve yeterli su bırakabilmemiz için 
su kaynaklarını çok iyi korumamız ve 
suyu çok akılcı kullanmamız gerekiyor. 
Çölleşme, kuraklık, erozyon ve kıtlık gibi 
sorunların çözümü yolunda bugünden 
tedbirler almak, gelecek nesillerin temiz 
ve sağlıklı bir çevrede yaşama haklarını 
korumak bizim boynumuza borçtur. Bu 
kongrede elde edilecek neticelerin, ülke-
lerin su meselesinin çözümüne yönelik 
alacağı tedbirler açısından ufuk açıcı 
katkılar sunacağına inanıyorum. 2009 
yılında İstanbul’da yapılacak Dünya Su Fo-
rumu, Bakanlar Konferansı ve ilgili diğer 
etkinlikler için hükümet olarak her türlü 
desteği vereceğimizi de ayrıca ifade et-
mek istiyorum. Sözlerime son verirken bu 
kongrenin ülkemiz için hayırlı neticelere 
vesile olmasını diliyor, sizleri bir kere daha 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili gençler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Öncelikle, bu buluş-
manın ruhuna en uygun dünya şehirlerin-
den biri olan İstanbul’da sizleri ağırlıyor 
olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’ye hoş geldiniz. Nice medeniyet-
lere beşiklik etmiş, insanoğlunun tarihi 
gelişiminde büyük pay sahibi olan Avrupa 
kıtasının gençleri olarak bugün İstan-
bul’dasınız. Sizlerin, farklı kültür, inanç 
ve medeniyetlerin asırlar boyunca dostça, 

“Avrupa’nın Gençleri İstanbul’da 
Buluşuyor” Toplantısı

İstanbul | 23 Mart 2007
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kardeşçe bir arada yaşadığı bu şehirde, 
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da 
buluşmanız bu bakımdan da son derece 
anlamlıdır. Sizler dostluğu, barışı, sevgiyi, 
güzelliği konuşmak, kültürler arası yakın-
laşmayı hızlandırmak üzere toplandınız. 
Gençler olarak hepiniz taptaze umutlara, 
büyük bir enerjiye, güzel hayallere sahipsi-
niz. Dünyanın, sizlerin bu büyük dinamiz-
minizden, bu tertemiz idealizminizden 
çok büyük kazançları olabilir. 

Biliyoruz ki insan, hayatının her dönemin-
de gerçeği arar. Hayatın gayesi de hakikati 
aramak, insanlığa hayırlı hizmetler yap-
mak, sevgi ve dostluk kazanmaktır. İnsan 
hakikat arayışında hayatın başka hiçbir 
döneminde gençliğinde olduğu kadar ar-
zulu olamaz. Hiçbir başka dönemde öğren-
me konusunda gençliğinde aldığı kadar 
büyük mesafeler alamaz. Siz genç kardeş-
lerime bir büyüğünüz olarak küçük bir 
tavsiyemi dile getirmek istiyorum: Şartlar 
ne olursa olsun lütfen kendiniz için, dünya 
için, insanlık için kurduğunuz güzel hayal-
leri asla kaybetmeyin, ideallerinizden asla 
vazgeçmeyin. İdeallerini yitirenler benliği-
ni de yitirirler. İdeallerinizi, hayallerinizi 
akıl, tecrübe ve bilim süzgecinden geçire-
rek, dünyanın gerçeklerini iyi izleyerek 
hayata geçirmeye çalışın. Azminizi, inancı-
nızı, heyecanınızı hiç kaybetmeyin… 

Hayatın bir kuralı var, zaman bazı şeyleri 
elimizden alıyor, daha sonraki dönemle-
rimizde gençliğimizde olduğumuz kadar 
dinamik, o kadar enerjik, o kadar canlı 
olamıyoruz. Ancak bu fiziki gerçeğe eğer 
iç dünyalarımızda genç kalarak direne-

biliyorsak, o zaman ideallerimiz heye-
canlarımızı diri tutmaya devam ediyor. 
Bu gençliğe, bu tazeliğe, bu genç kalmayı 
başarabilen akıllara ve ruhlara insanlığın 
çok büyük bir ihtiyacı var. 

Bugün burada, Avrupa’nın gençlerini bir 
araya getiren bu buluşmada, sözünü et-
tiğim bu ruhu, bu bilinci, bu enerjiyi, bu 
dinamizmi görmek, gelecek adına bana 
büyük umut veriyor. Sizlerin ortaya koy-
duğunuz bu dostluk tablosu, dünyanın 
geleceğinin bugünlerden çok daha mutlu, 
çok daha aydınlık ve çok daha güzel ola-
cağına dair hepimize umut veriyor. Bura-
dan dünyaya verdiğimiz mesajın, sessiz 
dünya çoğunluğu tarafından mutlulukla 
karşılandığına inanıyorum. Çünkü insan 
aklının, bilimin imkanlarının, maddi ve 
manevi kaynaklarının barış, adalet lehine 
kullanılması, sessiz dünya çoğunluğunun 
en büyük arzusudur. 

Değerli gençler… 

Çağımızda, Avrupa’nın dünya üzerinde 
önemli bir yeri olduğunu sizler de biliyor-
sunuz. Bu aynı zamanda farklı kültür ve 
medeniyetlerin buluştuğu, birbirini zen-
ginleştirdiği bir zemin olarak Avrupa’ya 
büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu sorum-
luluk, insanlığın geri kalanına karşı siz 
gençlerin özellikle duyması gereken evren-
sel sorumluluktur. Zira, büyük romancı 
Dostoyevski’nin dediği gibi “Her insan, 
her şey karşısında herkesten sorumludur. 
“ Bu sorumluluk duygusuyla dünyanın 
hem aklı, hem de vicdanı olmanızı sizlere 
tavsiye ediyorum. Her biriniz Avrupa’nın 
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farkı bir ülkesinden, farklı bir toplumun-
dan, farklı bir inanç ve kültüründen gelen, 
farklı hassasiyetlere sahip gençlersiniz. 
Ama aynı zamanda çok önemli bir asgari 
müştereğe sahipsiniz: Avrupalı olmak. 

Stratejik özellikleriyle, güç dengeleriyle, 
ülkeler arası menfaat ilişkileriyle, ekono-
mik ortaklıklarla, tarihi dinamikleriyle, 
askeri ve siyasi boyutlarıyla birden çok 
Avrupalılık tanımı yapılabilir. Ama bana 
sorarsanız, ben Avrupalı olmayı idealler-
den yola çıkarak tarif etmek isterim. Bana 
göre, Avrupalı olmak, insanlığa yeni ufuk-
lar açmak, dünyaya, hayata, barışa katkı 
sağlayacak yeni fikirler üretmek demek ol-
malıdır. Benim inandığım, inanmak istedi-
ğim, inanmakta ısrar ettiğim ve ülkem adı-
na umut ettiğim Avrupalılık bir coğrafyaya 
ait olmaktan ziyade bir idealdir. Geleceğin 
Avrupa’sını tarif edecek olanlar sizlersiniz. 
Sadece düşüncelerle değil, yapıp ettikleri-
nizle, ortaya koyduğunuz işlerle, birikim-
lerinizle, duygularınızla, ülkelerinize ve 
insanlığa kattığınız renklerle geleceği siz 
şekillendireceksiniz. 

Avrupa’nın “ihtiyar bir kıta” olarak ömrü-
nü tamamlamadığını göstermesi, yeniden 
insanlık idealleri için evrensel değerler 
üretebilmesi siz gençlerin dinamizmine, 
akıllarınızı birleştirmenize, vicdanlarınızı 
diri tutmanıza bağlıdır. İnanıyorum ki siz-
lerin tesis edeceğiniz o yeni Avrupa, kıta 
tarihini taçlandırmakla kalmayacak bü-
tün insanlığa yeni güzellikler katacaktır. 
İnanıyorum ki, sizler yeryüzünde barışın, 
dostluğun ve adaletin yeniden hayatın 
ortak paydası haline gelmesinde öncülük 

yapacaksınız. Umudum budur, hayalim 
budur, sizlerden beklentim budur. 

Sevgili gençler… 

Farklı köken, kültür ve inançlardan geldi-
ğimiz doğru, ama sonuçta hepimiz insanız. 
Bizi birbirimizden uzaklaştıran, ırkımız, 
kültürümüz, dilimiz ve inancımız değildir. 
Bizi birbirimizden uzaklaştıran, bizi birbi-
rimizden ayıran, bizi birbirimize yabancı 
kılan ön yargılarımızdır. İnsanı insana 
dost olmaktan çıkaran, düşman haline 
getiren, dünyayı insanın başına dar eden 
işte bu karşılıklı önyargılar, eksik veya 
yanlış bilgilenmeden kaynaklanan tutum 
ve davranışlardır. Birilerinin dediği gibi in-
san insanın kurdu değildir. İnsan insanın 
dostudur, kardeşidir, yoldaşıdır. 

Birbirimize uzak kalarak, birbirimizi ta-
nımayı, birbirimizi anlamayı, birbirimizi 
hissetmeyi ihmal ederek bu önyargıları 
sadece besleriz. Birbirimizle konuşmak, 
birbirimizle tanışmak, insan olmaya dair 
o hepimize ait ortak duyguları paylaşsak, 
aslında birbirimize hiç de uzak olmadığı-
mızı, farklı coğrafyalarda aynı özü taşıyan 
birer insan olduğumuzu rahatlıkla görebi-
leceğiz. Birbirimize karşı önyargılarımızı 
yenebilsek; dünyanın bugünkü acı tablo-
su, üzerinden kara bulutlar eksik olmayan, 
kan ve gözyaşına boğulmuş bütün o coğ-
rafyalar belki de hiç olmayacak. Belki bom-
balar hiç patlamayacak, masum insanlar 
ölmeyecek, çatışmalar kavgalara, kavgalar 
nefretlere hiç dönüşmeyecek. Elbette, bu-
rada kimin suçlu olduğunu aramak için 
bulunmuyoruz. İnsanlık idealleri bu acı 
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ve gözyaşı gerçeğine yenik düştüğüne göre 
gerçekle yüzleşmek ve suçu belki de bütün 
insanlığa bölmek mecburiyetindeyiz. Ma-
alesef insanlığın önünde birkaç seçenek 
yok; ya büyük bir çoğunlukla barışın ve 
esenliğin yanında yer alacağız, ya da gün-
den güne hiç kimsenin mutlu olamayacağı 
bir kargaşa çağına doğru sürükleneceğiz. 

Akıl sahipleri için doğru olan yolun han-
gisi olduğu çok açıktır. Bu felaket senar-
yosunun önüne geçmek için elimizdeki en 
önemli güç aramızdaki sevgi ve dostluk 
bağı olabilir. Bunun için birbirimize yakın 
durmaya, farklılıklarımızla zenginleşme-
ye, renklerimizle güzelleşmeye ihtiyacı-
mız var. Bu toprakların yetiştirdiği büyük 
bilge, aynı zamanda bir evrensel hikmet 
pınarı olan Yunus Emre’nin mısraları ba-
kın asırlar öncesinden bugünlere nasıl ışık 
tutuyor, nasıl yol gösteriyor: 
 
Gelin tanış olalım, işi kolay tutalım. 

Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. 

Evet, sevginin, adaletin, merhametin 
dilinden daha etkili, daha kalıcı bir dil 
yoktur. Biz Türkçe konuşuyoruz, siz Fran-
sızca, İngilizce, Almanca, Yunanca konu-
şuyorsunuz ama, sevginin dili, aşkın dili, 
merhamet ve adaletin dili birdir. Türk 
bilgesi Yunus Emre’nin yüzyıllar önce-
sinden söylediği de, Alman düşünürü ve 
şairi Goethe’nin söylediği de, Rilke’nin, 
Dostoyevski’nin söylediği de aynı şeydir. 
Yeter ki, dünyayı sadece güç ilişkileriyle, 
sadece resmi tarihlerin kemikleştirdiği, 
katılaştırdığı ön yargılarla okumayalım. 

Sevgili gençler… 

İnsanlığın ortak medeniyet birikimi çağı-
mızı önemli bir dönüm noktasına getirmiş-
tir. Artık toplumlar birbirinin kaderiyle, 
yaşama standartlarıyla, ürettiği değerlerle 
doğrudan yüz yüzedir. İnsanlığın ortak 
medeniyet birikimini ya bütün insanlığın 
hizmetine sunacağız ya da acımasız bir 
rekabetle güçlü olan devletler güçleri daha 
az olan toplumları baskı ve nüfuz altına ala-
cak. Biz, binlerce yıllık devlet ve medeniyet 
birikimimizle, tarihin bu merkezi coğraf-
yasında bütün gücümüzle medeniyetle-
rin, devletlerin, toplumların çatışmadan 
yaşamasını, barışı ve adaleti esas alıyoruz. 
Medeniyetlerin çatışması gerektiğini iddia 
eden uluslararası provokatörlerin, siyaset 
kahinlerinin düşünceleri insanlığa istika-
met veremez. 

Barışın savaştan daha güçlü bir irade, daha 
güçlü bir akıl gerektirdiğini iyi biliyoruz ve 
bütün gücümüzle barıştan yana irademizi 
koyuyoruz. Vicdan sahibi bütün dünya 
gençliğinin ve sizlerin de barıştan ve ada-
letten yana olduğunuzu biliyoruz. Bu güzel 
bahar gününde medeniyet tarihinin bu 
muhteşem merkezinde, İstanbul’da sizlerle 
bu düşüncelerimi paylaşma imkanı bula-
bildiğim için son derece mutluyum. Sizin 
burada dile getireceğiniz düşünceleri, göz-
lerinizdeki ışığı ve yüreğinizdeki sıcaklığı 
da her zaman hatırlayacağız. Daima yürek-
leriniz genç kalsın, düşünceleriniz aydınlık 
olsun diyor, sizleri, dostlukla, kardeşlikle 
kucaklıyorum. Bu duygularla sözlerime son 
verirken, hepinize başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Kral, değerli devlet ve hükümet 
başkanları, değerli katılımcılar… Sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bölge-
mizin barış ve istikrarını ilgilendiren ha-
yati konuların ele alınacağı bu toplantıda 
aranızda olmaktan ve sizlere hitap etme 

fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Arap Ligi’ni oluşturan dost ve kardeş 
ülkelerin bu önemli forumda bizi de 
aralarında görmek istemelerini, gelişen 

19. Arap Ligi Zirvesi Açılış 
Oturumu

Riyad, Suudi Arabistan | 28 Mart 2007
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Türk-Arap işbirliğinin somut bir tezahürü 
olarak telakki ediyoruz. Türkiye olarak 
Arap Ligi’ni bölgesel barış, güvenlik ve is-
tikrarın tesis edilmesinde temel bir aktör 
olarak algılıyor ve işbirliğimizin gelişti-
rilmesine önem veriyoruz. Yakında yasal 
çerçevesi tamamlanacak olan Türk-Arap 
Forumu’nun bu anlamda çok faydalı ola-
cağını düşünüyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Orta Doğu zorlu bir döne-
meçten geçmektedir. Sorunlar iyice ağır-
laşmış ve bölge halkları derin bir karam-
sarlığa kapılmıştır. Ancak, son dönemde, 
bölge ülkelerinin kendi sorunlarını daha 
fazla sahiplenmeleri, ortak sorumluluk 
bilinciyle ve dayanışma içinde hareket 
etmeleri neticesinde sorunların çözüm-
lenmesi yönünde yeni fırsat pencereleri 
aralanmaya başlanmıştır. Bu bakımdan, 
Filistin meselesi ile ilgili olarak kaydedi-
len son gelişmeler büyük önem taşımak-
tadır. Filistinli gruplar arasında sağlanan 
Mekke Mutabakatı ve ardından kurulan 
Ulusal Birlik Hükümeti bölgeye yeni bir 
umut aşılamıştır. Bu umudu özenle yaşat-
mak ve kuvvetli bir barış dinamiğine dö-
nüştürmek için elbirliğiyle çalışmalıyız. 

Ulusal Birlik Hükümeti’nin Filistin’de 
birlik ve beraberliği yeniden tesis etme-
sini ve halkın sıkıntılarına eğilmesini 
temenni ediyoruz. Hepimizin arzusu, 
Hükümet’in her şeyden önce Filistin hal-
kının beklentilerine cevap verebilmek 
amacıyla gerçekçi adımlar atmasıdır. Di-
ğer taraftan, uluslararası toplum da yeni 
Filistin Hükümeti’ne karşı önyargısız ve 
teşvik edici bir tutum benimsemelidir. 

Bu çerçevede, İsrail’e atacağı adımlar kar-
şılığında somut bir barış perspektifi ve 
siyasi bir ufuk sunan Arap Barış Planı’nı 
Arap-İsrail ihtilafının çözümü yolunda 
önemli bir girişim olarak değerlendiriyo-
ruz. Bu Zirve kapsamında Filistin Ulusal 
Birlik Hükümeti dahil, Arap Ligi’nin tüm 
üyelerinin bu plana bağlılıklarını teyit 
etmelerinin uluslararası toplumun deste-
ğinin sağlanması bakımından da yararlı 
olacağını düşünüyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Komşumuz Irak’taki durum vahametini 
korumaktadır. Ne yazık ki, dost ve kardeş 
Irak’ta her gün onlarca insanın hayatını 
kaybetmesi hepimizin kanıksadığı olağan 
bir durum haline gelmektedir. Artık için-
de bulunduğumuz bu hareketsizlikten, 
bu duyarsızlıktan kurtulmalı, bu tehlikeli 
gidişata “dur” demek için işbirliğimizi 
artırmalıyız. Irak’ta istikrar ve güvenlik 
mümkün olan en kısa zamanda sağlan-
malıdır. Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak 
bütünlüğünün korunması, hudutlarının 
güvence altına alınması bölgemizin ba-
rış ve istikrarı açısından hayati derecede 
önemlidir. 

Irak’ın bölünmesi ihtimali tüm bölge 
için kabul edilmez bir felaket senaryo-
su oluşturmaktadır. Onun için, Irak’ta 
gruplar kader birliği yapmaya ve milli 
bir gündem etrafında birleşmeye teşvik 
edilmelidir. Tüm Iraklıları kucaklayan 
ve tüm Iraklılar tarafından kucaklanan 
güçlü bir merkezi hükümet Irak’ta iç barış 
ve istikrarın temel şartıdır. Bu bakımdan, 
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Kerkük’ün konumu özel bir önem taşı-
maktadır. Irak’ın küçük bir modelini oluş-
turan Kerkük’te cereyan edecek olumsuz 
gelişmeler, Irak ve ötesinde sarsıcı etkiler-
de bulunacaktır. 

Diğer taraftan, İran’ın nükleer programıy-
la ilgili gerginliğin gündemden düşürüle-
memiş olması endişe vericidir. Kendi ba-
şına büyük bir istikrarsızlık kaynağı olan 
bu meselenin sürüncemede kalması diğer 
bölgesel sorunlar üzerinde de olumsuz 
bir etkide bulunmaktadır. Bu nedenle, so-
runun tırmandırılmadan diplomatik yol-
lardan çözülmesi, ayrıca, bölgemizin kitle 
imha silahlarından arındırılması çabala-
rına hız verilmesi gereklidir. Lübnan’da 
ise siyasi istikrar sağlanmasının yolunun 
ulusal diyalog ve uzlaşmadan geçtiğine, 
ayrıca sürecin bölge ülkeleri tarafından 
da teşvik edilmesinin zorunlu olduğuna 
inanıyoruz. Edindiğimiz izlenim, anlaş-
mazlık noktalarının biraz ilave çabayla 
giderilebileceği yönündedir. Bugünkü 
Zirve toplantısının da Lübnan’da tıkan-
manın giderilmesi konusunda somut bir 
ilerleme sağlanmasına vesile olmasını te-
menni ediyoruz. Türkiye olarak Lübnan’a 
yardımcı olmak için şimdiye kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da elimizden gelen 
çabayı göstermeye devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar… 

Dünyada ve bölgemizde kültür, din ve 
mezhep temelinde ayrışma eğilimlerinin 
ortaya çıktığını üzüntüyle gözlemliyoruz. 
Felsefi temeli engin bir hoşgörüye daya-
nan, tüm insanlığı kucaklayan İslam’ın 

maalesef yanlış, haksız, maksatlı yorum-
lara maruz kalması ve “terör” kelimesiyle 
yan yana anılması kabul edilemez. Bu 
yüzden İslam’ın doğru şekilde tanıtılma-
sı yanında, imajımızı olumsuz etkileyen 
içimizdeki aşırılık ve fanatizm kaynakla-
rının kurutulması için de çaba harcama-
lıyız. Özellikle bölgede ortaya çıkan mez-
hep temelli kutuplaşma riski üzerinde 
ciddiyetle durmalıyız. Bölgede bulunan 
hiçbir ülkenin nüfusu etnik ve mezhepsel 
açıdan homojen değildir. Kutuplaşma 
eğilimleri güçlendiği takdirde tüm bölge 
bundan olumsuz etkilenecektir. Böyle bir 
gelişmeye izin vermemeliyiz. 

Orta Doğu’da sorunlar ne kadar büyük ve 
karmaşık olursa olsun, iyimserliğimizi 
korumalıyız. Unutmamalıyız ki, tüm so-
runların anahtarı bizlerdedir. Dayanışma 
ve ortak sorumluluk bilinciyle üstesinden 
gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. 
Yeter ki dışlayıcı ve tecrit edici değil, 
herkesi kucaklayan bir yaklaşım benim-
seyelim. Bu çerçevede, Türkiye olarak 
tüm bölgesel konularda aktif ve yapıcı 
katkılarımızı kardeş Arap dünyasıyla iş-
birliği halinde sürdüreceğiz. Bu duygu ve 
düşüncelerle, Zirve toplantısının başarılı 
geçmesini ve tüm bölgemiz için hayırlı 
sonuçlar doğurmasını diliyor, sizleri bir 
kez daha saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Şansölye Merkel, Türk ve Alman iş 
dünyasının değerli temsilcileri, değerli ko-
nuklar… Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu-
gün burada, dünyanın önde gelen sanayi 
fuarlarından biri olan Hannover Fuarı’nın 
açılışını, “ortak ülke” sıfatıyla, Sayın Şan-
sölye Merkel ile birlikte yapmaktan bü-

yük memnuniyet duyduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Deutsche 
Messe’ye de bu prestijli organizasyonları 
için teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye ile Almanya siyasi, 
ekonomik ve kültürel alanlarda kökleri 

“Hannover Messe 2007” Sanayi 
Fuarı Açılış Töreni

Almanya | 15 Nisan 2007
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tarihten gelen ilişkilere sahip iki ülkedir. 
Ortak değerlerimiz temelinde inşa edilmiş 
olan bu ilişkiler, karşılıklı çıkarlarımızla 
güçlenmiş ve istikrarlı bir seyir izlemiş-
tir. İşbirliğimizin her alanda daha da 
geliştirilmesinde, ülkelerimizin stratejik 
çıkarları bulunduğuna inanıyoruz. İşbirli-
ğimiz, Almanya’da yaşayan insanlarımızın 
Alman siyasi, ekonomik ve kültürel yaşa-
mına giderek artan katkılarıyla, nitelik ve 
nicelik açısından her zamankinden daha 
kapsamlı hale gelmiştir. Alman hükümet-
leri başından itibaren Türkiye’nin Avrupa 
Birliği yolunda ilerlemesine katkıda bu-
lunmuşlardır. Bütün dönüm noktaların-
da Almanya’nın olumlu etkisi olmuştur. 
Türkiye, yüzyıllardır Avrupa siyasetinde 
önemli rol oynamış, son elli yılda da mo-
dern Avrupa’nın oluşturulduğu hemen 
hemen bütün kurumlarda yer almıştır. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sü-
recine Almanya’nın bu değerli desteğini, 
ülkelerimiz arasındaki yakınlığın doğal bir 
sonucu olarak görüyoruz. 

Değerli konuklar… 

Bu önemli fuarda 250’nin üzerinde firma-
mız son teknolojiyle ürettikleri ürünlerini 
sergileme fırsatı bulacaktır. Fuar, Türk 
sanayisinin ulaştığı seviyenin dünyanın 
dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanı-
tımı için önemli bir imkan sağlayacaktır. 
Türkiye, istikrarlı biçimde ekonomisini 
güçlendirmekte, küresel rekabete açılmak-
ta ve uluslararası yatırımlarda bir cazibe 
merkezi olma yolunda ilerlemektedir. 
Türkiye’nin bu fuara ortak ülke olarak da-
vet edilmesi, özel sektörümüzün giderek 

artan uluslararası rekabet gücünün en iyi 
işaretidir. 

Türkiye, özellikle son beş yıldır siyasi, eko-
nomik ve sosyal bir dönüşüm sürecinden 
geçmektedir. Ekonomi alanındaki reform-
lar sayesinde önemli makroekonomik 
gelişmeler kaydedilmiştir. Maastricht eko-
nomik kriterlerinin bir bölümü şimdiden 
karşılanmış durumdadır. Kısaca örnek 
vermek gerekirse, 2001’de yüzde 17 düze-
yinde olan bütçe açığı, 2006 yılında yüzde 
0,7’ye düşürülmüştür. 2001’de toplam 
borç stoku Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüz-
de 100’ünün üzerindeyken, 2006’da yüzde 
60’ının altına inmiştir. Enflasyonla müca-
delede büyük başarı kaydedilmiştir. Türk 
ekonomisi daha açık ve liberal bir ekono-
mi haline gelmiştir. Toplam dış ticaretimiz 
2001’de 73 milyar dolar iken, 2006 yılında 
223 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
İhracatımızda katma değeri yüksek, tek-
noloji yoğun ürünlerin payı her geçen yıl 
artmaktadır. İhracatımızın kompozisyo-
nunda sanayi ürünlerinin ağırlığı 2006 yı-
lında yüzde 86 olmuştur. Bu durum, Türk 
ekonomisindeki yapısal değişimin bir 
göstergesidir. Artan ihracat ve ekonomik 
büyüme sonucunda genişleyen talep nede-
niyle doğal olarak ithalatımız da artmak-
tadır. 2006 yılında ithalatımız 137 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 
yüzde 88’ini ara mallar ile yatırım malları 
oluşturmuştur. Bunun anlamı, ithalatın 
üretimi ve ihracatı desteklediğidir. 

Türkiye, bugün marka ve kalite üreten ve 
satan bir ülke konumuna gelmiştir. Türk 
ihraç mallarını kaliteyle bütünleştiren 
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ve moda marka yaratmayı amaçlayan 
TURQUALITY projesini geliştirerek uygu-
lamaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Cum-
huriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ihra-
catımızı 500 milyar dolar, ithalatımızı ise 
600 milyar dolar seviyesine yükseltmektir. 

Değerli konuklar… 

Yatırımları, verimliliği, ekonomik büyü-
meyi ve istihdamı artırmak için eğitimin, 
yenilikçiliğin ve kalite standartlarının 
kullanımının ne kadar önemli olduğunun 
farkındayız. Bu çerçevede, mesleki eğiti-
min geliştirilmesi, Araştırma-Geliştirme 
faaliyetlerinin desteklenmesi, fikri ve sınai 
hakların korunması, patentli buluşların 
sanayiye kazandırılması, KOBİ’lerin im-
kanlarının genişletilmesi gibi alanlarda 
somut projeler yürütüyoruz. Alman Hü-
kümetinin, ülkemizin bu yöndeki bazı 
çalışmalarına ikili Mali ve Teknik İşbirliği 
çerçevesinde vermekte olduğu destekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Değerli konuklar… 

Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk 
ilişkileri çok uzun bir tarihe sahiptir. Te-
melindeki güven unsuru ilişkilerimizin 
her yönde gelişmesine katkıda bulunmuş-
tur. Almanya ile ekonomik ilişkilerimize 
özel önem veriyoruz. Bugün Almanya, 
Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı, ül-
kemizdeki toplam uluslararası yatırımlar 
içinde en büyük paya sahip ülkelerden 
biridir. Ayrıca Türkiye’ye en fazla turist 
gönderen ve en fazla vatandaşımızın ya-
şadığı ülkedir. 2006 yılında ikili ticaret 

hacmimiz, Dış Ticaret Müsteşarlığımızın 
verilerine göre, 19 milyar 300 milyon avro 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Almanya bir 
numaralı ticaret ortağımızdır. 2006 yılın-
da ülkemizi ziyaret eden yabancı uyruklu-
lar arasında birinci sırada Alman turistler 
gelmiştir. Ülkemizde yerleşik yabancılar 
arasında da Alman vatandaşları sayıca ilk 
sıralarda yer almaktadırlar. Halklarımız 
arasındaki yoğun ilişkilerin, ekonomik 
ilişkilerimize de olumlu etkisi olmaktadır. 
Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin 
daha da güçleneceğine, daha da artacağına 
inanıyoruz. Almanya’nın Avrupa Birliği 
Dönem Başkanlığı süresince de yoğun bir 
işbirliği yapıyoruz. 

Değerli konuklar… 

Türkiye son yıllarda sağladığı ekonomik 
başarıları, içinde bulunduğumuz coğrafya-
da yaşanan sorunlara rağmen elde etmiş-
tir. Türkiye, bugün bölgesindeki başlıca 
istikrar unsurudur. Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik hedefimiz istikrarımızı korumada 
bize daha fazla güç kazandırmaktadır. 
Burada bazı konuları açıklığa kavuştur-
mak istiyorum. Herkesin bildiği gibi, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyo-
nu birkaç yıl önce başlamış bir konu de-
ğildir. 1963 Ankara Anlaşması’nda ve kırk 
yılı aşkın bir geçmişe dayanan bu ilişkinin 
önemli dönemeçlerini oluşturan Helsinki, 
Kopenhag, Brüksel Zirveleri ile müteakip 
zirvelerde bu sürecin katılıma yönelik 
olduğu teyit edilmiştir. Türkiye ve Avrupa 
Birliği liderlerinin bu kararları alırlarken 
siyasi ve teknik hesapları, maliyet değer-
lendirmelerini ve planları dikkate almış 
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olduklarından herkes emin olmalıdır. Tam 
üyelik, müzakereler iki taraf bakımından 
da tatmin edici biçimde tamamlandıktan 
sonra söz konusu olacaktır. İleride, mü-
zakerelerin tamamlanmasından sonra 
Avrupa Birliği’ne üye olacak olan Türkiye, 
tabiatıyla bugünkü Türkiye olmayacaktır. 
Bütün ekonomik-sosyal standartları ve 
mevzuatıyla farklı bir Türkiye olacaktır. 
Aslında müzakere sürecinin anlamı da 
budur. 

Değerli konuklar… 

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında 
bulunan dinamik Türk ekonomisinin Av-
rupa Birliği’ne sunacağı ek potansiyel ih-
mal edilemeyecek boyuttadır. Türkiye’nin 
son dört yıl içindeki kümülatif büyüme 
oranı yüzde 40’lara yaklaşmaktadır. Bazı 
öngörülere göre, Türkiye önümüzdeki on 
yıl içerisinde 800 milyar avroya varacak 
Gayri Safi Milli Hasılası’yla Avrupa’nın en 
büyük 6. ekonomisi olabilecektir. Genç ve 
nitelikli insan kaynaklarımız büyümeyi 
destekleyecek önemli bir etkendir. 

Tü rk i ye ,  B a kü –T i f l i s - Ceyh a n  B o r u 
Hattı’nın tamamlanması ve gündemde 
olan diğer projelerle birlikte Avrasya böl-
gesinde petrol, doğalgaz ve genel olarak 
enerji nakli bakımından bir terminal 
noktası haline gelmektedir. Bu çerçevede, 
Türkiye’nin üyeliği, Avrupa Birliği ülke-
lerine enerji ulaşımının güvence altına 
alınması bakımından da önem taşıyacak-
tır. Avrupa Birliği sınırları içindeki bir 
terminal noktasının, Avrupa Birliği için 
tercih edilir bir seçenek olduğunu düşünü-

yoruz. Avrupa vatandaşları genişlemenin 
Avrupa ekonomileri için canlandırıcı bir 
güç teşkil ettiği konusunda bilgi sahibi 
olmalıdırlar. Katılan her yeni ülke, yeni 
iş imkanları, yeni pazarlar ve yatırım için 
yeni fırsatlar demektir. Nitekim, Merkezi 
ve Doğu Avrupa ülkelerinin Mayıs 2004’te 
Avrupa Birliği üyesi olmalarının etkisiyle 
sadece 2006 yılının ilk altı ayında Avrupa 
Birliği içerisindeki toplam talepte yüzde 
12’lik bir artış meydana geldiği çeşitli 
araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu 
tarz olumlu gelişmelerin kamuoylarına 
anlatılmasının, genişlemeye ilişkin kaygı-
ların bertaraf edilmesi bakımından önem 
taşıdığını düşünüyoruz. İşbirliği ve ortak 
çıkarların geliştirilmesinin her iki ülkeye 
uzun vadeli kazançlar getireceğini akılda 
tutarak hareket etmemiz gerektiğine ina-
nıyoruz. Sözlerime son verirken, hepinizi 
Türkiye’deki gelişmeleri takip etmeye, ay-
rıca ülkemizin sunduğu ticaret ve yatırım 
imkanlarını araştırarak, bu imkanlardan 
faydalanmaya davet ediyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

302

Değerli işadamları, değerli konuklar… 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, 
Türkiye’nin, dünyanın en büyük ve en 
saygın sanayi fuarlarından biri olan “Han-
nover Messe 2007”ye, 22 yıl aradan sonra 
“Ortak Ülke” statüsü ile katılmasından 
ötürü büyük memnuniyet duyduğumu bir 
kere daha ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, ülkemiz Fuar’a 250’den 
fazla şirketle katılmaktadır. Bu Türk eko-
nomisinin ulaştığı noktayı ve Türk sana-
yisinin rekabet gücünü en somut şekilde 
göstermektedir. Türkiye kalite, teknoloji 
ve marka satan bir ülke konumuna gel-
miştir. Bugün, Türkiye dünyanın en büyük 
17’nci ekonomisidir. Son dört yılda, yıllık 
ortalama yüzde 7’nin üzerinde büyüme 
sağladık. Bu süre içinde ekonomimizin 
kümülatif büyüme oranı yüzde 40’lara 
yaklaşmıştır. Fuara, Almanya’daki Türk 
müteşebbislerinin kurdukları şirketlerden 
de katılım olduğunu görmek ayrı bir gurur 
vesilesidir. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, bugün 65 
binin üzerinde Türk girişimci, Almanya’da 

milyarlarca Avro’luk yatırımlar yaparak 
350 binin üzerinde kişiye istihdam sağ-
lamaktadır. Bu rakamlar, Türk işadam-
larının girişim ve rekabet gücünün bir 
göstergesi olduğu kadar, hedeflediğimiz 
entegrasyon yönünde de çok köklü bir 
gelişmeye işaret etmektedir. Fuarın Türk 
sanayisinin ulaştığı noktayı uluslararası iş 
dünyasına tanıtmak için iyi bir vesile ola-
cağına inanıyorum. Tüm katılımcılara ve 
organizatörlere fuar çalışmalarında başa-
rılar diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Hannover Sanayi Fuarı Türk 
Standlarının Açılışı

Almanya | 16 Nisan 2007
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Sayın Şansölye Merkel, Türk ve Alman iş 
dünyasının değerli temsilcileri, değerli 
konuklar… Sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, dünyanın en prestijli sanayi fu-
arlarından biri olan Hannover Fuarı’nda 
ortak ülke olarak yer almaktan ve bu ve-
sileyle aranızda olmaktan büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye ve Almanya ara-
sında uzun bir geçmişe dayanan dostluk 
bağları bulunmaktadır. Paylaştığımız 
ortak değerler ve karşılıklı güven, işbirli-
ğimizi derinleştiren unsurlardır. Mevcut 
dostluk ve işbirliğimizi güçlendirmek 
yönündeki arzu ve irademiz çerçevesinde 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Han-
nover Fuarı, Türk ekonomisinin ulaştığı 
noktayı ve sanayisinin potansiyelini ser-
gilemek için önemli bir fırsat sunmuştur. 
Fuara Türkiye’den 250’den fazla şirketi-
mizden katılım sağlanmaktadır. Bu kayda 
değer bir sayıdır ve Türk işadamlarının 
girişim ve rekabet gücünün bir göster-
gesidir. Fuara Almanya’daki Türk müte-
şebbislerinin kurdukları şirketlerden de 
katılım olmuştur. Bugün 65 binin üze-

rinde Türk girişimcinin, Almanya’da mil-
yarlarca Avroluk yatırımlar yaparak 350 
binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı-
nı memnuniyetle görüyoruz. Bu sayının 
önümüzdeki yıllarda katlanarak artması 
beklenmektedir. 

Değerli konuklar… 

Türk ekonomisi son beş yılda büyük bir 
ekonomik reform sürecinden geçmiş ve 
kayda değer makroekonomik kazanımlar 
elde etmiştir. Hükümet olarak görevimiz 
özel sektörümüzün daha fazla üretmesini 
ve küresel rekabet gücünü arttırmasını 
sağlayacak uygun şartların temin edilme-
sidir. Son yıllarda bu yönde büyük adım-
lar attık. Çalışmalarımızın sonuçlarını 
da almaya başladık. Son dört yılda yıllık 
ortalama yüzde 7’nin üzerinde büyüme 
sağladık. Türkiye’nin kaydettiği bu sıra 
dışı büyüme oranları, büyük ölçüde özel 
sektör temellidir. Kamu ve özel sektörün 
ortak hedefler doğrultusunda çalışmasıy-
la oluşturulan pozitif sinerjinin, bu so-
nuçların alınmasına büyük katkısı vardır. 

Türk-Alman İşbirliği Konseyi  
13. Toplantısı

Almanya | 16 Nisan 2007
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Yatırımların kalkınmadaki öneminin 
bilinci içinde, yatırım ortamımızın iyileş-
tirilmesi için bir dizi düzenlemeler ger-
çekleştirdik. Yatırımların önündeki idari 
engellerin kaldırılması ile Türkiye’nin 
diğer avantajları birleşince ülkemize gelen 
küresel sermayenin miktarı hızlı biçimde 
artmıştır. Türkiye’ye uluslararası doğru-
dan yatırım akışı 2003 yılında 1.8 milyar 
dolar iken 2006 yılında 20 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılının sade-
ce Ocak ayı içinde ülkemize gelen küresel 
sermaye miktarı 6 milyar dolar olmuştur. 
Ülkemizdeki uluslararası yatırımlar için-
de Alman yatırımcıların büyük bir payı 
bulunduğunu görüyoruz. 2006 yılında 
Türkiye’de faaliyet gösteren Alman serma-
yeli şirketlerin sayısı 2.600’ü geçmiştir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren önde gelen 
Alman firmaları, bir yandan Türkiye’deki 
çeşitli fiyat avantajları ve teşviklerden 
faydalanarak kârlılıklarını arttırırlarken, 
diğer yandan, Türk sanayisinin üretim, 
teknoloji ve ihracat seviyesinin gelişti-
rilmesine katkı sağlamaktadırlar. Diğer 
bir deyişle, Türkiye’de gerçekleştirilen 
yatırımlar her iki ülkenin ekonomisine 
de yarar sağlamaktadır. Türkiye’de özel-
likle enerji ve inşaat sektörlerinde önemli 
yatırım imkanları bulunmaktadır. Demir-
yollarının modernizasyonu, otoyol, metro 
ve havaalanı inşası, teknik danışmanlık, 
içme ve kullanma suyu şebekeleri yapımı 
ve modernizasyonu, alışveriş merkezleri 
inşası, elektrik üretim ve dağıtımı gibi 
alanlarda uluslararası yatırımcıların ilgisi-
ni çekebilecek fırsatlar mevcuttur. Ayrıca, 
büyük kamu şirketlerini özelleştirme faa-

liyetlerimiz devam etmektedir. 2009 yılına 
kadar tamamlanması öngörülen projeler 
içinde petrokimyadan liman yönetimine, 
bankacılıktan elektrik dağıtımına kadar 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önemli 
şirketlerin ihaleleri yer almaktadır. 

Değerli konuklar… 

Avrupa Birliği’ne katılım sürecimiz, eko-
nomi dahil her alandaki hedef lerimizi 
tamamlamaktadır. Dostumuz Almanya’yı 
da bu süreçte yanımızda görmekten mem-
nuniyet duyuyoruz. Burada Türkiye’nin, 
Avrupa Birliği katılım sürecindeki yüküm-
lülüklerini kararlılıkla yerine getirmekte 
olduğunu vurgulamak istiyorum. Ancak, 
zaman zaman siyasi mülahazalar nesnel 
değerlendirmelerin önüne geçebilmekte 
ve teknik bir niteliğe sahip katılım müza-
kerelerine zarar verebilmektedir. Bu engel-
lenebildiği takdirde, katılım müzakereleri-
mizin sonuçlanmasının önünde ciddi bir 
sorun görmüyorum. Diğer taraftan, Avru-
pa halklarında Birliğin genişlemesinin üye 
ülke ekonomilerine yük getirdiği, işsizliği 
arttırdığı gibi olumsuz algılamalar bulun-
duğunu görüyoruz. Halbuki yeni katılan 
ülkelerin Avrupa ekonomilerinde üretim 
ve istihdamı arttırdığı yönünde araştırma 
sonuçları mevcuttur. Bu konuda kamuoyu-
nun bilgilendirilmesinin yararlı olacağını 
düşünüyoruz. 

Değerli konuklar… 

Bugün İş Zirvesi’nin ardından, iki ülke 
arasında siyasi, ekonomik ve ticari iliş-
kilerin ele alınacağı Türk-Alman İşbir-
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liği Konseyi’nin 13. Dönem toplantıları 
gerçekleştirilecektir. Toplantılarda ikili 
ilişkilerimizin gündemindeki öncelikli ko-
nularda görüş alış verişi yapılacak ve yeni 
işbirliği alanları ortaya çıkartılmaya çalışı-
lacaktır. Başka bir ülkeyle örneği olmayan 
bu yapılanma, Almanya ile ilişkilerimizin 
özel konumunu teyit etmektedir. Toplantı-
ların verimli ve başarılı geçeceğine inanı-
yorum. Sözlerime son verirken, daha fazla 
Alman yatırımcıyı ülkemizde görmekten 
memnuniyet duyacağımızı belirtiyor ve 
sizleri Türkiye’de uygun şartlardaki yatı-
rım imkanlarını değerlendirmeye davet 
ediyorum. Bu zirvenin düzenlenmesinde 
katkısı olan herkese teşekkür ediyor, tüm 
katılımcılara başarılar diliyor, sizleri say-
gıyla selamlıyorum. 
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Eğitim dünyasının değerli mensupları, 
değerli konuklar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Bu konferans için 
ülkemizi teşrif eden bütün misafirlerimize 
Türkiye’ye, güzel İstanbul’umuza hoş gel-
diniz diyorum. 

Daha aydınlık bir gelecek, daha mutlu ya-
rınlar için, muhakkak ki her alanda ortak 

aklın ve sağduyunun tesisi hayati öneme 
sahiptir. Bu ideale ulaşmak için, tarihi bo-
yunca bir çok medeniyete beşiklik etmiş 
olan, insanlığın hukuk, demokrasi ve öz-
gürlükler alanındaki kazanımlarında bü-
yük pay sahibi bulunan Avrupa, ortak akıl 
ve sağduyuyla inşa edilecek bir geleceğin 
de öncüsü olacaktır, olmalıdır. Bu çerçeve-
de Avrupa Konseyi’nin pek çok alanda yü-

22. Avrupa Konseyi Eğitim 
Bakanları Konferansı

İstanbul | 4 Mayıs 2007
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rütmekte olduğu çabaları çok önemli gö-
rüyor, samimiyetle destekliyoruz. Eğitim 
hem tek tek toplumlarımız için, hem Av-
rupa toplumları için, hem de bütün dünya 
için son derece hassas bir konu. Sadece 
üretken, sağlıklı, donanımlı bireyler yetiş-
tirmek açısından değil, bugünün yanlış-
larından arınmış aydınlık bir gelecek açı-
sından, dünya barışı ve insanlığın esenliği 
açısından da son derece hassas bir konu. 
Maalesef bugün dünyada çocuklarımıza 
izah etmekte, gerekçeler üretmekte çok 
zorlandığımız olaylar yaşanıyor. Dünyaya 
güzellikle bakan çocuklarımız için bunca 
savaş, bunca acı, bunca yoksulluk, bunca 
kirlenme anlaşılabilir şeyler değildir. 

Yetişkinler olarak, yöneticiler olarak, 
toplumların rotasında söz sahibi kişiler 
olarak, etrafına sorgulayan gözlerle bakan, 
bu karanlık tablolara zihninde anlamlan-
dırmakta zorlanan her çocuktan alacağı-
mız dersler olduğunu düşünüyorum. Bu 
bakışların bize anlattıklarını iyi anlamalı-
yız. Önyargısız, kültürlerarası uzlaşmaya 
açık, farklılıklardan zenginlikler üreten, 
birbirinden korkmayan, aksine dost olabi-
len, kaynaşabilen toplumlar haline gelmek 
için, bundan daha güzel bir çıkış noktası 
bulunamaz. Daha güzel bir gelecek için bu 
saflığı, bu zenginliği, bu zihinsel berraklığı 
korumak zorundayız. Elbette bu çaba, eği-
timin geleceğine de ilham verecektir. 

Değerli konuklar…

Elbette çocuk kalbi, güzel olduğu kadar, 
saf olduğu kadar, kırılgandır da. Dünyanın 
gündemindeki acil sorunların ağırlığını 

çocuklarımızın omuzlarına yükleyemeyiz. 
Hepimiz, bu sorunlara karşı onları güçlü 
kılacak, bilinçli kılacak, insani değerlerle 
mücehhez kılacak şekilde eğitmek sorum-
luluğu içindeyiz. İnsanlığın elde ettiği 
toplumsal tecrübeleri kavrayabilecek, me-
deniyeti bugün olduğundan çok daha ileri 
seviyelere taşıyacak yeni nesillerin oluş-
ması, hem ülkelerimiz için, hem de bütün 
insanlık için çok önemlidir. Avrupa top-
lumları olarak iki büyük savaşın acılarını 
yaşadığımız, çok ağır bedeller ödediğimiz 
son yüzyıl içinde çok değerli tecrübeler de 
edindik. 

Bakınız, yaklaşık bir insan ömrü kadar 
zaman önce, Avrupa haritasının birçok 
noktasında şiddetli düşmanlık rüzgarları 
esiyordu. Avrupa’nın kendi içindeki bu 
kriz, dünya için yıkıcı, yakıcı bir ateşe 
dönüşmüştü. Ardından, Soğuk Savaş döne-
minin ülkeleri ve toplumları birbirine ya-
bancılaştıran, sağırlaştıran ve karşı karşıya 
getiren kötü etkilerini de yaşamak zorun-
da kaldık. Ne mutlu ki, bugün bunları aş-
mış durumdayız. Bu acı tecrübeler, Avrupa 
toplumlarını “barış içinde bir arada yaşa-
ma” kültürüne, anlayışına yöneltmiştir. 
Geçmişte birbiriyle savaşan toplumların 
bugün barış içinde yaşayan mirasçıları ola-
rak, bu barışın kalıcılaşmasını tesis etmek, 
bizden sonraki nesillerin de bunu sürdür-
mesini sağlamak zorundayız. Ülke olarak 
biz de en başından beri bu yönelimin bir 
parçası olma çabası içinde olduk. Elbette 
milli değerlerimize, kültürel değerlerimi-
ze, manevi değerlerimize önem vereceğiz. 
Ancak bunun yanında çocuklarımıza, fark-
lı medeniyetlerin, farklı kültürlerin, insan-
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lığın yüzlerce yılda büyük mücadeleler so-
nucunda yükselttiği evrensel değerlerin de 
önemli olduğu bilincini aşılayacağız. Bunu 
başarabilirsek, o zaman geleceğe dönük 
kaygılarımızın önemli bir bölümünden de 
kurtulmuş oluruz. 

Değerli konuklar…

Türkiye özellikle son dört buçuk yılda AB 
üyeliği konusunda önemli gayretler gös-
termiş, Avrupa toplumunun önemli bir 
parçası olmak konusundaki samimiyetini 
ortaya koymuştur. Bu Türkiye için önem-
lidir; çünkü dışa açılmakta, Avrupa’yla ve 
dünyayla entegrasyonda ne kadar kararlı 
olduğunu açık biçimde göstermiştir. Bu 
AB için de önemlidir, çünkü Türkiye’yi 
çatısı altına almış bir AB, dünya için çok 
daha kuşatıcı fikirler üretebilecek, çok 
daha etkili hedeflere ilerleyebilecek, me-
deniyetler yakınlaşması idealini çok daha 
geniş bir coğrafyaya taşıyabilecek bir güce 
ulaşacaktır. Türkiye’nin üyeliği AB’nin kü-
resel bir aktör haline gelebilmesi için son 
derece hayati bir önemdedir. 

Türkiye olarak AB üyeliği yolundaki gay-
retlerimizi bugün de aynı ciddiyet ve ka-
rarlılık içinde sürdürüyoruz. Türkiye’nin 
içe kapalı bir ülke olmak, dünyada olup 
bitenlere duyarsız ve ilgisiz kalmak gibi 
bir seçeneği yoktur, olmayacaktır. Türkiye 
kültürel değerleriyle, ekonomik gücüyle, 
tarihi tecrübesiyle ve stratejik önemiyle 
bir dünya markasıdır, bu markayı güçlen-
dirmek konusunda kararlıyız, yediden 
yetmişe milletimizin bütün fertleri de bu 
hedefe kilitlenmiş durumdadır. Bu evren-

sel rotanın, eğitim alanında gereklilikleri 
olduğunun da bilincindeyiz ve göreve 
geldiğimiz ilk günden beri bu doğrultuda 
önemli çalışmalar gerçekleştirdik, önemli 
kazanımlar elde ettik. 

Hükümetimizin bu gayretleriyle okul 
ihtiyacı bulunan bölgelerimizde yaklaşık 
102 bin yeni derslik inşa ettik. Son dört yıl 
içinde 537 bin 451 bilgisayarı eğitimimi-
zin hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin 
yüzde 90’ını ADSL ile internete kavuş-
turduk. Tam 26 bin 44 okulumuza ADSL 
sistemi kuruldu. 3 bin kapalı köy okulunu 
yeniden hizmete soktuk. “Haydi Kızlar 
Okula” kampanyasıyla 228 bin kızımızı 
yeniden okullu yaptık. Kız çocuklarımızın 
eğitimine çok büyük önem veriyoruz. Çün-
kü kadınlarımızın toplumsal statülerinin 
geliştirilmesi bizim açımızdan çok önemli. 
Kadınlarımızın geleceğin Türkiye’sinde 
çok daha güçlü bir şekilde yer almalarını 
arzu ediyoruz. Ders müfredatımızı günün 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeniledik, 
çocuklarımızı artık ezberleyen değil, düşü-
nen, değerlendiren, kendini rahatça ifade 
edebilen bireyler olarak düşünüyor, buna 
uygun hareket ediyoruz. 

B ü t ü n  b u n l a r ı  n e d e n  s öyl üyo r u m ; 
Türkiye’nin geleceğin ihtiyaçlarını bugün-
den görerek belli bir program içinde yarın-
lara hazırlanmakta olduğunu vurgulamak 
için. Türkiye yeni nesilleriyle, yeni ufukla-
rıyla dünya barışına, insanlığın esenliğine, 
medeniyetlerin ve kültürlerin yakınlaşma-
sına azami katkıya sağlamak üzere adımla-
rını sıklaştırmaktadır. Bu konferansın da 
bu yolda bize kazandıracağı çok şey oldu-
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ğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken, ülke olarak, hükümet 
olarak Avrupa Konseyi’nin eğitim alanın-
daki çalışmalarına çok değer verdiğimizi 
bir kere daha ifade etmek istiyor, sizleri 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli konuklar, hanımefendiler, beye-
fendiler… Öncelikle Uluslararası Basın 
Enstitüsü’nün bu önemli toplantısında 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum. Enstitünün yıllık 
Dünya Kongresi ve 56. Genel Kurul’u için 
İstanbul’u seçmiş olmasından ayrı bir mut-
luluk duyuyorum. 

Bugün dünyanın dört bir yanından 500’ün 
üzerinde medya mensubuna evsahipliği 
yapan İstanbul’un, hem Türkiye’nin için-
den geçmekte olduğu dönüşüm sürecini 
en iyi biçimde yansıtması, hem de çok 
geniş bir bölgeye açılan eşsiz bir konuma 
sahip olması bakımından Enstitü’nün bu 
toplantısına önemli katkılar sağladığına 

Uluslararası Basın Enstitüsü 
Kongresi

İstanbul | 15 Mayıs 2007
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inanıyorum. Geçtiğimiz 4 gün boyunca 
toplam 8 panel etrafında, gerek doğrudan 
Türkiye ile ilgili olan gerek Türkiye’nin de 
gündeminde yer alan konular bağlamında 
yapılan tartışmaların, ülkemizin içinden 
geçmekte olduğu atılım sürecini de gözler 
önüne serdiğini umuyorum. Bugün ekono-
mik kalkınma ve demokratik gelişme ala-
nında gerçekleştirdiği tarihi reformlarla 
Türkiye hızla sınıf atlamaktadır. 

Yakından izleyenlerin gayet iyi gördüğü 
gibi bugünkü Türkiye, 70’lerin, 80’lerin, 
hatta 90’lı yılların Türkiye’sinden çok fark-
lıdır. Türkiye, gerçekleştirdiğimiz reform-
larla dünyaya açık bir ekonomi, dünyaya 
açık bir toplum haline gelmiştir. Ben inter-
net terminolojisiyle buna “24 saat online 
bir devlet” diyorum. Türkiye büyük ölçüde 
offline bir bölgede online bir devlettir; be-
lirsizlik ve çatışmaların hüküm sürdüğü 
zor bir coğrafyanın ortasında adeta bir 
refah ve istikrar adasıdır. 

Bugünkü Türkiye, dünya ile bütünleşen, 
bu bütünleşmenin faydalarından kendisi 
yararlandığı gibi çevresine de aktaran, 
öncü roller oynayan bir ülkedir. Bugünkü 
Türkiye, henüz dört yıl öncesine göre en 
az iki kat daha zengindir. 2002 yılında 182 
milyar dolar olan gayri safi milli hasıla 
2006 yılında 400 milyar dolara ulaşmıştır. 
Kişi başına düşen mili gelir 2 bin 600 do-
lardan 5 bin 500 dolara çıkmıştır. Tarihin-
de ilk defa 20 çeyrek dönemi ardı ardına 
dizerek istikrarlı biçimde büyüyen Türki-
ye, ortalama yıllık yüzde 7.3’lük bir oranla 
yoluna devam etmektedir. 80 yıl boyunca 
35 milyar dolar eşiğini aşamayan ihraca-

tımız geçen yıl 85 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Bu yılki hedefimiz 100 milyar 
dolardır. Toplam 222 milyar dolarlık dış 
ticaret hacmiyle Türkiye uluslararası tica-
rette önemli bir partner konumundadır. 
Yine 2003’e kadar yabancı sermaye akışı 
yıllık ortalama 1 milyar dolar düzeyinde 
olan Türkiye’ye 2005’te 10 milyar dolar, 
2006’da 20 milyar dolar yabancı sermaye 
girmiştir. Bu yılın ilk üç ayındaki yabancı 
sermaye girişi ise 12 milyar dolara ulaşmış 
durumdadır. 

Bu göstergeler Türkiye’yi geleceğin önemli 
oyuncuları arasında sokmaktadır. Bana 
göre çok çarpıcı olan bir husus da şudur; 
Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
rakamsal büyüklüklerine bakıldığında, 
Türkiye’nin performansının bu düzeyleri 
yakaladığı görülmektedir. Türkiye’nin bu 
başarısı çevremizdeki geniş coğrafyaya 
da olumlu biçimde yansımaktadır. Yük-
selen ekonomik performansımız daha 
fazla işbirliği imkanı sunmakta; bu per-
formansın arkasındaki yapısal reformlar, 
ekonomik ve demokratik sıçramalar, çevre 
ülkeleri de aynı yönde teşvik etmektedir. 
Türkiye’nin son beş yıldır hızla ileriye 
doğru koşabilmesinde popülist politika-
ları geride bırakması, orta ve uzun vadeli 
hedeflere odaklanması önemli bir rol oy-
namıştır. Türkiye’nin önünü açan yapısal 
değişimleri, ekonomik kalkınma programı 
ile demokratikleşme reformlarını birlikte 
uygulama kararlılığımız sayesinde bu-
günlere geldik. Geleceğe yönelik hedefler 
belirlediğimiz ve bu hedeflerin önündeki 
sorunları doğru tespit ederek, bunların 
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üzerine kararlılıkla gidebildiğimiz kanaa-
tindeyim. 

Sonuç olarak bugün Türkiye, dört yıl ön-
cesine göre çok daha yüksek düzeyleri 
yakalamış, daha büyük hedefler izlemeye 
başlamışsa, bunda siyasi iradenin payı bü-
yüktür. Aynı siyasi irade, dış politikada da 
uzlaşıyı arayan, “kazan - kazan” anlayışını 
esas alan, daima güvenlik, refah ve işbirli-
ği arayan ve bu yönde inisiyatif almaktan 
çekinmeyen bir politikanın takipçisi ol-
muştur. Bugün uluslararası gündemi meş-
gul eden hemen her konunun Türkiye’nin 
de gündeminde yer aldığı düşünüldü-
ğünde, bu anlayışın dünya barış ve istik-
rarına sağladığı katkı da görülebilecektir. 
Türkiye’nin bu yükselen çizgisi Türk hal-
kının kendine güvenini de artırmakta, gü-
ven arttıkça halkımızın beklentileri, daima 
daha iyiye, daha üst standartlara ulaşma 
yönündeki umutları da çoğalmaktadır. 

Değerli konuklar…

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz ile 
son yıllarda Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
atılımlar birbirinden bağımsız olarak 
düşünülemez. Türkiye, Avrupa Birliği’ne 
tam üye olmaya kararlıdır. Bu çerçevede 
gereken reformları bazen AB’yle beraber 
bazen kendi başımıza, ama her hal ve 
karda büyük bir titizlik ve azimle gerçek-
leştirdik, gerçekleştiriyoruz. Her konuda 
olabileceği gibi Avrupa Birliği’ne katılım 
yolumuzda da inişler çıkışlar olacaktır. An-
cak önemli olan Türkiye’de olan kararlılı-
ğın Avrupa’da da aynen karşılık bulabilme-
sidir. Türkiye’nin AB üyeliği, 21. yüzyılın 

en büyük küresel barış projesidir. Mede-
niyetler arasında ittifak kurulabileceğinin 
habercisidir. Bu hedefin stratejik anlamda 
sunduğu imkanları gözden kaçırarak, bü-
yük resmi hesaba katmadan bir AB düşün-
mek mümkün değildir, olmamalıdır. Böyle 
bir AB hiç şüphe yok ki stratejik vizyondan 
yoksun, dünyanın gidişatını okuyamayan 
ve küresel aktör haline gelemeyen bir AB 
olacaktır. 

Burada sizlere bir hususu özellikle hatır-
latmakta yarar görüyorum. AB üyeliği, 
taşıdığı anlam bakımından 84 yıllık Cum-
huriyetimizin kuruluş idealidir. Bu süreç 
hükümet olarak bizim için Cumhuriye-
timizin çağdaşlaşma hedefleri doğrultu-
sunda özgür ve müreffeh dünyanın saygın 
bir üyesi olma sürecidir. Bu hedef, insan-
larımızın çağın en ileri refah ve özgürlük 
standartlarına ulaşması, daha iyi bir hayat 
sürmesi için benimsenmiştir. Onun için 
hükümetimiz AB üyeliğini temel bir strate-
jik yönelim olarak görmektedir. 

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
Türk insanı artık demokrasiyi tam anla-
mıyla özümsemiştir. Demokrasiyi tüm öz-
gürlükleriyle, taviz vermeden yaşama ko-
nusundaki iradesini milletimiz her fırsatta 
sergilemektedir. Maalesef zaman zaman 
dünya medyasında Türkiye ile ilgili geç-
mişten gelen önyargılara dayalı klişeleş-
miş haberlerin yayınlandığını, yorumların 
yapıldığını görüyoruz. Bu örnekler bir kez 
daha Einstein’ın ne kadar haklı olduğunu 
bizlere gösteriyor. Demek ki gerçekten de 
önyargıları kırmak atomu parçalamaktan 
daha zormuş, diyorum. Yazılanları gör-
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düğümde çoğu zaman “bu bahsettikleri 
hangi ülke, çünkü Türkiye olamaz” diyo-
rum. Dünyanın başka yerlerinde, mesela 
Fransa’da ortalığı yangın yerine çeviren, 
yakıp yıkan kitlesel gösterilerin yapıldı-
ğına tanık olduk. Kimse bu görüntülere 
bakıp kaç tane Fransa olduğunu sormadı. 
Bizde insanlar demokratik olgunluk için-
de taşkınlık ve şiddete başvurmadan top-
lanıp miting yapınca hemen “iki Türkiye 
var” denmeye başlandı. Bunu kabul etmek 
mümkün değil. 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir, öyle de kala-
caktır. Bu ülkede hepimiz demokrasiden, 
laiklikten ve sosyal bir hukuk devletinden 
yanayız. Bu bizim ortak paydamızdır. Bun-
dan da taviz vermemiz mümkün değildir. 
Bazıları anlamak istemese de, bu ülkede 
hepimiz din üzerinden siyaset yapmaya 
karşıyız. Laikliği, hepimizin yaşam biçim-
leri için bir güvence olarak görüyoruz. 
Elbette demokratik rekabet, siyasette fark-
lılaşmayı gerektirir. Ama bu farklılaşma, 
demokrasi, laiklik ve din gibi insanlarımı-
zın ortak değerleri üzerinden yapılamaz. 
Din üzerinden yapılamayacağı gibi laiklik 
üzerinden de siyaset yapılamaz. Demok-
ratik rekabet, siyasi farklılaşma bu alanın 
dışında cereyan etmelidir. Biz dün bunu 
savunduk, bugün de bunu savunuyoruz. 
Belki siyasi muhalefet sorunu ya da boş-
luğu olduğu sonucu çıkarılabilir belki 
ama kimse olup bitenlere, farklı saiklerle 
biraraya gelen heterojen kitlelere bakıp 
Türkiye’de bir kamplaşma yaşandığını dü-
şünmemelidir. 

Demokrasi, tanımı gereği özgürlükçü ve 
çoğulcudur. Eğer “iki Türkiye”den kasıt 
bu çoğulculuksa, Türkiye’de iki değil daha 
çok ses olduğunu söyleyebilirim size. 
Türkiye’de çoksesli bir demokrasinin kök-
leşiyor olması bu bakımdan kimseyi ne 
şaşırtmalı, ne de korkutmalıdır. Her açık 
ve şeffaf toplum, özgür bir medya ortamın-
da yaşar. Bu bakımdan özgür ve çok sesli 
bir medya ortamı, hem açık toplumların 
önşartıdır hem de neticesidir. Tabiatıyla, 
biz de Türkiye’de medyadaki çok sesliliğe 
büyük önem veriyoruz. Bir ülkede basın 
özgürlüğünün kısıtlanması, o toplumun 
meselelerini açıkça ve derinlemesine bir 
biçimde tartışamaması anlamına gelir 
ki; bu toplumsal gelişimin ve ilerlemenin 
önüne konulmuş en ciddi bir engeldir. 
Bununla birlikte burada ayrıntısıyla tar-
tışmaya gerek duymasam da -zira onu 
sizlerin zaten yaptığına inanıyorum- basın 
özgürlüğü, beraberinde büyük bir toplum-
sal sorumluluk da getirmektedir. Burada 
esas olan, ifade özgürlüğünde olduğu gibi, 
öncelikle ahlaki bir sorumluluktur. 

Türkiye’de medyanın geldiği nokta ile 
demokrasimizin ulaştığı olgunluk düzeyi 
sayesinde herşey açıkça ve derinlemesi-
ne konuşuluyor, tartışılıyor. Bu serbest 
tartışma ortamı, en hassas konularda bile 
toplumsal mutabakatların oluşması süre-
cine vazgeçilmez katkılarda bulunmakta-
dır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
Türkiye Cumhuriyeti 84 yaşına girerken, 
medyamız, demokrasimizin canlılığını 
sağlayan en önemli unsurlardan birisi 
haline gelmiştir. Basın özgürlüğü içinde 
gazetecilerin güvenliği ve mesleklerini 



Recep Tayyip ERDOĞAN

314

özgürce icra edebilmeleri çok önemli bir 
yer tutuyor. Türkiye’de son 20 yılda bu 
konuda çok önemli ve geri dönüşü olma-
yan demokratik iyileşmeler olmuştur. Hü-
kümetimiz döneminde bu konuya daima 
hassasiyet gösterdik. 

Hrant Dink’i katledenler, ilk gün de söy-
lediğim gibi aslında özgür düşünceyi, de-
mokrasimizi ve en nihayet Türkiye’yi vur-
muştur. Bu menfur cinayet, tüm Türkiye’yi 
sarsmış ve kitlelerce lanetlemiştir. İnanı-
yorum ki milletimiz özgürlük düşmanla-
rına en iyi cevabı vermiştir. Hrant Dink’in 
katilleri adaletin önündedir ve gereken ya-
pılmaktadır. Bu olay, bazı çevrelerde yan-
sıtılmaya çalışıldığının aksine toplumsal 
bir bölünmenin, derindeki bir kırılmanın 
eseri değildir. Bu gibi olayların bir daha 
asla yaşanmaması için hükümet olarak bü-
yük dikkat sarfediyoruz ve etmeye devam 
edeceğiz. 

Değerli konuklar…

Bütün tecrübelerimiz gösteriyor ki, kültür-
ler, kıtalar, ekonomiler, pazarlar ve halklar 
arasındaki iletişimin fiziki olduğu kadar 
duygusal anlamda da sağlıklı ve kesintisiz 
işleyebilmesi, 21. yüzyılın en kritik mesele-
lerinden biridir. Gerginlik ve çatışmaların 
yayılma eğilimi gösterdiği bir dünyada, 
medeniyetleri barış içinde bir araya geti-
rebilecek ortak değerleri hep birlikte öne 
çıkarıp yüceltmemiz gereken günlerde 
yaşıyoruz. Maalesef çatışma ve savaşların 
egemen olduğu günümüz dünyasında ba-
rışın büyük eksikliğini hissediyoruz. 

Barışın temel unsurlarından biri, karşılıklı 
anlayış ve işbirliğidir. Birbirimize fikren 
uzak kalarak değerler ittifakı oluşturma-
mız mümkün değildir. Küreselleşmeye yol 
açan iletişim ve ulaşım araçlarındaki dev-
rimlerle fiziki uzaklıkları aşmanın türlü 
yollarını keşfettik. Ne var ki, zihinsel mesa-
felerin giderilmesi konusunda aynı ölçüde 
başarı sağlayabildiğimizi söyleyemeyiz. 
İşte BM çatısı altında değerli dostum İs-
panya Başbakanı Zapatero ile birlikte baş-
lattığımız Medeniyetler İttifakı girişiminin 
önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Ben diyorum ki, özgür dünya bölünemez; 
çünkü bu büyük bir tutarsızlık olur. İşte 
bunun için Berlin Duvarı’nın yıkılışını 
coşkulu alkışlarla selamlamıştık. Çünkü, 
sadece farklılıklarından dolayı hiçbir fert 
yada toplumun duvarlar arkasına hapse-
dilmesinin kabul edilemez olduğuna ina-
nıyorduk. Şimdi diyorum ki, bu inancımız 
yalnızca fiziki duvarlar için değil, özellikle 
de Soğuk Savaş sonrasının küreselleşen 
dünyasında psikolojik duvarlar için de ge-
çerli olmalıdır. 

Özgür dünyayı dün bölen duvarları bugün 
de aramızda örmeye çalışanlar olduğunu 
görüyoruz. Bu kez dini ya da kültürel fark-
lılıklarımız üzerinden bizi bölmeye, karşı 
karşıya getirmeye çalışıyorlar. Unutmaya-
lım ki, özgürlük dışlayıcı değildir, bölücü 
değildir. Zira farklılıkların bulunmadığı 
bir yerde özgürlük diye bir mesele de ol-
maz, olamaz. Onun için diyorum ki, farklı 
kültür ve inançlar arasında psikolojik du-
varlar inşa etmek, özgür dünyanın ruhuna 
aykırıdır ve karşı karşıya bulunduğu en 
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büyük tehlikedir. Küreselleşme bu sorunu 
daha da acil hale getirmiştir. Ülkeleri ya da 
toplumları karşı karşıya getiren çatışma-
ları sona erdirecek bir özgürlük ve uzlaşı 
kültürü geliştirmek için hep birlikte çaba 
sarf etmek mecburiyetindeyiz. Ben buna 
uluslararası ilişkilerde “demokratik diplo-
masi” diyorum. 

Zira dünyanın dört bir yanındaki ülkele-
rin karşılıklı bağımlılığı giderek artıyor. 
İnsanlarımızın güvenliği ve bekası artık 
dünyanın öbür ucundaki gelişmelerden 
doğrudan etkileniyor. Hepimizin kaderi 
birbirine bağlı. Artık bütün toplumlar, 
kalkınma ve refahın yaygınlaşmasını, 
küreselleşmenin nimetlerinden eşit bi-
çimde faydalanmayı istiyorlar. Bu talep, 
bizim çok yönlü dış politika anlayışımızın 
da temel parametresidir. Türkiye olarak, 
uluslararası toplumun gündeminde en ön 
sıralarda yer alan mevcut gerginlik nokta-
larının ve potansiyel yeni tehditlerin pek 
çoğunun oldukça yakınında bulunuyoruz. 
Bu yüzden, bölgemizde barış, istikrar ve 
uzlaşma kültürünün yerleşmesi için aktif 
çaba gösteriyoruz. Bunun için en önemli 
enstrümanımızda, ısrarla yürütmeye çalış-
tığımız “demokratik diplomasi”dir. 

Değerli konuklar…

Bence, bugün karşı karşıya olduğumuz 
sorun inanç ve kültürlerimizdeki fark-
lılıklardan değil, bu farklılıkların oluş-
turduğu renkli ve büyük resmi birbirine 
karşıt parçalara ayırmaya çabalarından 
kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim bugün 
Medeniyetler İttifakı dediğimiz şey, farklı 

gelenekleri, farklı kültürleri çatışma un-
suru olarak sunmaya çalışan zihniyete 
karşı kararlı bir duruştur. Farklı inanç ve 
medeniyet havzaları arasında ortaya çıkan 
güvensizlik ve şüpheyi, korku ve baskıy-
la değil, savunduğumuz ortak değerleri 
yücelterek bertaraf edebileceğimize artık 
inanmak zorundayız. Ben sorunun, Batı ile 
İslam dünyası arasında değil, ülke ve top-
lumların gelişmişlik düzeyleri arasındaki 
eşitsizlikte yattığına inanıyorum. 

Bugün dünyanın bazı bölgelerinde hüküm 
süren açlık ve yoksulluk hiçbir insani mü-
lahazaya sığmayan bir görüntü arz ediyor. 
Yoksulluktan kaynaklanan sosyal sorunlar 
ulusların güvenliğine zarar veriyor. Bilgiye 
ve teknolojiye erişimde, bunların üretim-
de kullanılmasında gelişmiş ülkelerle dün-
yanın geri kalanı arasında halen ciddi bir 
fark bulunuyor. Hangi dine inandığından 
bağımsız olarak, bugün birçok bölgede 
yoksulluk içinde yaşayan, şiddete maruz 
kalan, sömürülen, bocalayan insanlar var. 
Bu köprü kurulamazsa, bu insanların da 
küreselleşmenin nimetlerinden yeterince 
pay alması sağlanamazsa, yaşanan pek çok 
soruna kalıcı çözüm bulunması mümkün 
değildir. 

Değerli konuklar…

Türkiye, binlerce yıllık tarihi, zengin 
kültürü, dünyada ilgi uyandıran siyasi 
açılımları, güçlü ve sürekli büyüyen eko-
nomisi, renkli sosyal yapısı ve jeostratejik 
konumu ile Medeniyetler İttifakı’nın ön-
cülüğünü yapıyor. Kanaatimce böyle bir 
ülke, basit önyargılarla ele alınmayı hak 
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etmiyor. Bunu sizlerin de takdir edeceğini-
ze inanıyorum. Türkiye’yi sadece “siyah ve 
beyaz”larla açıklamaya çalışmak, onu anla-
mak için basit sebep-sonuç ilişkileri kura-
rak bunlara inanmak, ciddi yanılsamalara 
yol açmaktan öteye, bu ülkenin çok renkli-
liğini, derinliğini ve vardığı noktanın dün-
ya için ifade ettiği önemi kavrayamamak 
olacaktır. Konuşmamın başında vurguladı-
ğım gibi, Türkiye gerçekleştirdiği siyasi ve 
ekonomik reformlarla ve yakaladığı ham-
lelerle uluslararası toplumun en dikkat çe-
ken üyelerinden birisi haline gelmektedir 
ve dünyamızı çok yakından ilgilendiren 
meselelere yapıcı somut katkılarda bulun-
maktadır. Türkiye bu anlamda bir başarı 
hikayesidir. İçeriden bakıldığında belki 
daha kolayca görebildiğimiz bu zenginlik, 
kimi zaman dışarıdan bakıldığında görül-
meyebiliyor. Bu zenginliğin tonları gözden 
kaçabiliyor. 

Bana göre, Türkiye’yi anlamaya yönelik 
yapacağımız düşünsel ve duygusal yatı-
rımlar, küresel barış ve refaha da katkı sağ-
layacaktır. İstanbul’da gördüğünüz tarihi 
derinlik ve gelecek için umut veren büyük 
dinamizm, bütün Türkiye’ye yayılan öncü 
değişimlerin de göstergesidir. Bugün evsa-
hipliğimizi yapan İstanbul’un özelliği, sa-
dece Asya ve Avrupa’nın coğrafi birleşme 
noktasında olması değildir. İstanbul’un 
asıl birleştirici özelliği, medeniyetleri bu-
luşturan değerlere yüzyıllarca ev sahipliği 
yapmış olmasıdır. Bu yönüyle İstanbul, 
hiç şüphe yok ki “Medeniyetler İttifakı” 
projesinin de sembol şehridir. İstanbul, 
Doğu’yla Batı’nın, geçmişle geleceğin, ge-
lenekle değişimin uyum içinde kaynaştığı 

nadide bir şehirdir. Sözlerime son verirken 
İstanbul’dan en güzel anılarla ayrıldığınızı 
umuyor, hepinize en iyi dileklerimi sunu-
yorum.
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IDEF’in 8. Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarı’na katılan değerli davetliler, yerli 
ve yabancı kuruluşların ve firmaların 
saygıdeğer temsilcileri… Hepinizi saygıyla 
selamlıyor, bu önemli fuarın tüm katılım-
cılar için başarılı geçmesini diliyorum. 

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, 1993 
yılından günümüze iki yılda bir gerçekle-

şen başarılı bir organizasyondur. Bu fuar, 
siz değerli misafirlerimizin de yoğun ilgi-
siyle Türk ve dünya savunma sanayinin 
önde gelen buluşma mekanlarından biri 
haline gelmiştir. Bu vesileyle, bu başarılı 
organizasyonda emeği geçen tüm kurum 
ve kuruluşlarımıza ve her yıl artan bir 
sayıyla fuara katılımı gerçekleştiren yerli-

IDEF 2007 – 8. Uluslararası 
Savunma Sanayi Fuarı

Ankara | 22 Mayıs 2007
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yabancı savunma sanayii temsilcilerine 
gönülden teşekkür ediyorum. 

Değerli misafirler…

Milli savunmanın ve güvenliğin bütün ül-
keler için vazgeçilmez öneme sahip olduğu 
malumunuzdur. Ülkelerin ekonomik, siya-
si güçlerinin toplamı içinde milli savunma 
ve güvenlik alanına dönük birikimleri, im-
kan ve kaynakları ülkelerin bekası için ha-
yati derecede önem arz eder. Bağımsızlık 
ve istiklaline tarih boyunca büyük önem 
veren Türkiye Cumhuriyeti, egemenlik 
haklarını, toprak ve vatan bütünlüğünü, 
ulusal ve uluslararası çıkarlarını koru-
mak için gerekli askeri güce ve savunma 
kabiliyetine sahip olma mecburiyetinin 
her zaman şuurunda olmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti bugün de bu şuurla hare-
ket ederek bağımsızlığına ve istiklaline 
düşkünlüğünü çağın gerektirdiği en ileri 
merhalelere taşıma gayretindedir. Yaşadı-
ğımız dünyada barış ve adaletin mümkün 
olduğuna inancımız tamdır. Yeter ki, dev-
letler ve toplumlar daima barışa ve adalete 
olan güvenlerini korusunlar ve güçlerini 
bunun için kullansınlar. 

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri 
Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
ilkesiyle kendi için istediği barış ve adalet 
talebini başta komşularımız olmak üzere 
bütün dünya için istemiş ve dünyanın her 
yerinde barıştan yana olmuştur. Bölgemiz-
de barışın, güvenliğin, adaletin ve istikra-
rın sağlanmasında hayati sorumluluklar 
üstlenen Türkiye, mevcut imkanlarını 
sadece ülke savunmasına değil, aynı za-

manda barışı koruma çabalarına yönelik 
olarak da değerlendirmektedir. 

Bosna Hersek, Kosova, Afganistan, Darfur 
ve Lübnan’da icra edilen barışı destek-
leme harekatları, bu amaçlar dahilinde 
halihazırda aktif olarak iştirak etmekte 
olduğumuz harekatlardır. Ayrıca, ülkemiz 
savunma gücünü ve savunmaya ayırdığı 
kaynaklarını barışçı amaçlar doğrultu-
sunda kullanmak politikası dahilinde, 
başta NATO olmak üzere, uluslararası ve 
bölgesel ittifaklara aktif katılımını sürdür-
mektedir. Bölgemizde ve dünyada barışın 
ve güvenliğin sağlanması amacıyla sarf et-
tiğimiz bu gayretin neticesinde, dostumuz 
ve müttefikimiz olan 49 ülkenin değerli 
temsilcileriyle bugün bir arada bulunmak-
tan onur duyuyoruz. 

Saygıdeğer konuklar…

Vazgeçilmez savunma ve güvenlik ihti-
yacımız değerlendirildiğinde, savunma 
sanayimizin sahip olduğu stratejik önem 
ve öncelik inkar edilemez. Bugün burada, 
temelleri Cumhuriyetin ilk yıllarında atıl-
maya başlanmış olan savunma sanayimi-
zin, son 20 yılda devletimizin desteği, özel 
sektörün dinamizmi ve uluslararası işbirli-
ği faaliyetleri neticesinde gerçekleştirmiş 
olduğu büyük atılımı sizlerle paylaşmanın 
gururu içerisindeyiz. Gelinen noktada, 
uluslararası kalite standartlarında üretim 
yapmakta olan savunma sanayii firmaları-
mız, zırhlı muharebe ve deniz araçlarından 
havacılığa, elektronikten yazılıma, silah ve 
mühimmattan lojistiğe kadar geniş bir yel-
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pazede ürünleriyle dünya çapında kabul 
gören bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

Amacımız, savunma sanayii alanında 
sahip olduğumuz kabiliyetlerimizi siz de-
ğerli dost ve müttefik ülke temsilcileriyle 
paylaşmak ve aynı şekilde sizlerin sahip 
olduğu kıymetli tecrübelerden istifade et-
mektir. IDEF sayesinde 1993’ten bu yana 
oluşturduğumuz bu ortak sinerjiden fay-
dalanarak, sizlerle birlikte önümüzdeki 
işbirliği alanlarından en iyi şekilde yarar-
lanmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasındaki 
savunma sanayi işbirliğimizi güçlendirme-
miz, uluslararası barış ve istikrarın korun-
masına müşterek katkılarda bulunmamızı 
ve karşılaştığımız ortak sorunları birer 
fırsat penceresine dönüştürmemizi sağla-
yacaktır. IDEF 2007 Fuarı’nın tüm katılım-
cılar için başarılı geçmesini diliyor, barış, 
istikrar ve huzur dolu bir dünya temen-
nisiyle siz değerli konuklarımızı saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, 
değerli konuklar… Sizleri saygıyla selam-
lıyorum. Öncelikle, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü’nün 15. kuruluş yıldönümü 
vesilesiyle sizleri İstanbul’da ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 15 yıl önce 
bugün, yine İstanbul’da bir araya gelinerek 
başlatılmıştı. O dönemin şartları dikkate 
alındığında bu tür bir oluşum başlı başına 
önemli bir başarıdır. O dönemde Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği oluşturulurken, ekono-
mik işbirliğini geliştirerek aramızdaki di-

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Zirvesi

İstanbul | 25 Haziran 2007
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yalogu güçlendirmek suretiyle bölgemizin 
güvenlik ve istikrarına katkı sağlanması 
amaçlanmıştı. Aynı şekilde, planlı ekonomi-
ye sahip üye ülkelerin serbest piyasa ekono-
misine geçişlerinin desteklenerek küresel 
refahın ve istikrarın da güçlendirilmesine 
katkı sağlanması hedeflenmişti. Bugün geli-
nen noktada, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
üyesi ülkelerin tamamı serbest piyasa eko-
nomisine geçişlerini tamamlamış ve dünya 
ekonomisiyle bütünleşmişlerdir. Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği de örgütsel yapısını ta-
mamlamış, tüm bölge ülkelerini kapsayan 
ve kucaklayan tam teşekküllü bir uluslara-
rası örgüt hüviyeti kazanmıştır. 

Artık bundan sonraki dönemde yapmamız 
gereken, bölgemizin zengin potansiyelini 
harekete geçirmek konusunda Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği’nin hak ettiği etkin 
yapıya kavuşturulmasını sağlamaktır. Bu 
bağlamda, 15. Yıl Zirvesi’nin önemli bir 
fırsat olduğunu düşünüyorum. 1 Mayıs 
2007 tarihi itibariyle Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Dönem Başkanlığını da üstlenmiş 
bulunan Türkiye, çabalarını bu yönde yo-
ğunlaştırmıştır. Bu bağlamda Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği’ni, tüm üye ülkelerin 
istekleri doğrultusunda proje odaklı, esnek 
ve etkin bir örgüte dönüştürmeyi amaçlı-
yoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin 
son dönemde ulaştırma alanında gerçekleş-
tirdiği atılımlar, bu yöndeki çabalarımıza 
hayatiyet kazandırılması yönündeki umu-
dumuzu güçlendirmektedir. Türkiye olarak 
bu çabalarımızı artırarak sürdürmekte 
kararlıyız. Üye ve gözlemci ülkelerin yanı 
sıra uluslararası kuruluşların da bu çabala-
rımıza desteklerini bekliyoruz. 

Değerli konuklar…

Üye ülkelerin Karadeniz Ekonomik İşbir-
liği çerçevesinde etkin işbirliği yapmak 
yönündeki istek ve iradelerinin arttığını 
görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Karadeniz Bölgesi’ne uluslararası camianın 
da ilgisi giderek artmaktadır. Bölgenin eko-
nomi ve insan potansiyeli, enerji kaynakları 
ve ulaştırma koridorları üzerindeki strate-
jik konumu dikkate alındığında, söz konu-
su ilgiyi yadırgamamak gerekir. Zirve’ye 
gözlemci ülkeler ile uluslararası kuruluşla-
rın katılım yoğunluğu ve düzeyi, bu ilginin 
açık bir göstergesidir. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği’nin potansiyelini gerçekleştirme 
çabamızda, uluslararası ilgiden de gerektiği 
şekilde istifade edilmesinin önem taşıdığı-
nı düşünüyoruz. Bu bağlamda Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği’nin faaliyetlerine katkı 
sağlayacağını düşündüğümüz ülkeler ve 
çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliğini 
daha da geliştirmenin yararlı olacağı konu-
sunda tüm üye ülkelerin fikir birliği içinde 
olduğunu düşünüyorum. Bu itibarla, Av-
rupa Birliği ile başlatılan diyalog umut ve 
cesaret vericidir. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Av-
rupa Birliği’nin işbirliğini somutlaştırmak 
için düşünülen ilk etkinliğin Türkiye’nin 
dönem başkanlığı sırasında bakanlar dü-
zeyinde gerçekleştirilmesini arzuluyoruz. 
Önümüzdeki Ekim ayında bu etkinliğin 
ev sahipliğini yapma dileğimizi belirtmek 
istiyorum. Aynı şekilde Zirve vesilesiyle 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin, işbirliği 
anlaşması imzaladığı Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP)’nın da bölge-
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mizde işbirliği ve kalkınmaya önemli katkı-
sı olacağına inanıyorum. 

Geniş ekonomik ve beşeri kaynaklara sahip 
olan güzel bir bölgede yaşıyoruz. Bölgemi-
zin bu güzelliklerini ve zenginliğini insan-
larımıza daha fazla yansıtmak ve insanla-
rımızın bu zenginlikten daha fazla istifade 
etmelerini sağlamak, bölgede huzur ve is-
tikrar açısından büyük önem taşımaktadır. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin çeşitli 
faaliyet alanlarında insanların günlük ya-
şamını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek 
faaliyetlere odaklanması bu bakımdan 
yarar sağlayacaktır. Bölgemizin, kalkınma 
sorunlarına kendi içinden çözümler ürete-
bilme potansiyeli bulunduğunu ve bu po-
tansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Siyasi ihtilaflar, bölgemizde ekonomik iş-
birliği ve kalkınmanın önünde önemli bir 
engel oluşturmaktadır. Söz konusu sorunla-
rın işbirliğimizi etkilememesi için hep bir-
likte çaba göstermeliyiz. İmkan bulunması 
halinde ise, siyasi sorunlara bölgemizin 
kendi içinden de çözüm üretilmesi için 
ortak gayret sarf etmeliyiz. Günümüzde 
tehdit unsurları geçmişe kıyasla ciddi bir 
değişiklik göstermektedir. Soğuk Savaş son-
rası dönemde küresel planda tehdit unsur-
larının nerede ortaya çıkacağı ve kimi hedef 
alacağı çoğu zaman yeterince bilinememek-
tedir. Eskiden ideolojik temelde yaşanan ay-
rımın yerini artık Kuzey-Güney, zengin-yok-
sul ayrımı, kültürel hoşgörüsüzlük ve terör 
hareketleri almaya başlamıştır. Bir ülkenin 
yaşadığı sorunlar küreselleşen dünyada 
diğer ülkeleri de etkilemekte, bu da ortak 

mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu ger-
çek, ortak bölgemiz olan Karadeniz için de 
fazlasıyla geçerlidir. Dolayısıyla güvenliğin 
bölünmezliği gerçeğinden hareketle yeni 
bakış açıları geliştirmemiz gerekmektedir. 

Değerli konuklar…

İstanbul’da bulunacağımız zaman içinde 
bizleri önemli görevler beklemektedir. Bu-
rada yapacağımız çalışmalar, bölgemizin ve 
birlikte kurduğumuz Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği’nin geleceği açısından önemli so-
nuçlar doğuracaktır. Bu bağlamda, İstanbul 
Zirvesi’nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
açısından bir dönüm noktası olması ve 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin yeni 
ufuklara yelken açması için gerekli rüzgarı 
hep birlikte oluşturacağımıza inanıyorum. 
Bugün sizlerle birlikte Portekiz eski Cum-
hurbaşkanı Sayın Jorge Sampaio’yu ağırla-
maktan büyük onur duyuyorum. Kendisi 
kısa süre önce Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri tarafından Medeniyetler İttifakı 
Girişimi Yüksek Temsilciliği görevine geti-
rildi. Yüksek Temsilci Sayın Sampaio’nun 
liderliğiyle kültürler ve medeniyetler ara-
sında uyum ve diyalog imkanlarını artırma-
ya yönelik çabalarımızın yeni bir soluk ve 
görünürlük kazanacağına inanıyorum. Sa-
yın Sampaio’ya bu çabalarında Karadeniz 
ailesi de en üst seviyede destek verecektir. 
Sözlerime son verirken, 15. yılında Karade-
niz Ekonomik İşbirliği’nin bu önemli zirve 
toplantısının başarısı için sizleri şimdiden 
kutluyorum. Bütün değerli konuklarımızı 
ülkemizde görmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu bir kez daha ifade etmek isti-
yor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli konuklar… 
Sizleri, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, 
OECD İstatistik Dünya Forumu toplantısı-
nın ülkemizde gerçekleştiriliyor olmasın-
dan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bütün konuklarımıza 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Bu Foru-
mun gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Bugüne değin 

pek çok OECD toplantısı ve Forumuna 
Türkiye’de ev sahipliği yapmış olmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. 

Hatırlanacağı gibi, bu etkinlikler arasında 
yer alan, “OECD KOBİ’ler Bakanlar Kon-
feransı” 2-5 Haziran 2004 tarihleri ara-
sında, 70 ülkeden bakanların katılımıyla 
İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Ortaklaşa 

İstatistik Bilgi ve Politika Konulu 
OECD II. Dünya Forumu

İstanbul | 27 Haziran 2007
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düzenlenen bu tür etkinlikler, OECD ile 
işbirliğine verdiğimiz önemi ortaya koy-
duğu gibi, OECD gündeminin ülkemize 
taşınmasına, küresel meselelerin geniş bir 
katılım yelpazesi içinde tartışılmasına da 
yardımcı olmaktadır. 

Değerli konuklar… 

Günümüzde, ekonomik ve sosyal gelişme-
yi ölçmek üzere kullanılan kıstasların, top-
lumların gelişmişlik düzeyini ne ölçüde 
yansıtabildiği konusundaki sorgulamalar, 
yeni yaklaşımları gündeme getirmektedir. 
Ekonomik gelişmenin göstergesi olarak 
kullanılan kişi başına milli gelir düze-
yi kıstasının yanı sıra, hayat kalitesi ve 
refahın ölçülmesi için kullanılan diğer 
göstergeler giderek çeşitlenmektedir. Tü-
ketilen su, enerji ve temel gıda maddeleri, 
bebek ölümleri, sağlık ve eğitim harcama-
ları gibi pek çok unsur artık gelişmenin 
önemli göstergeleri arasında yerini almış 
bulunmaktadır. Ekonomik veriler bakı-
mından gelişmişlik düzeyine ulaşan pek 
çok toplumda, çevre, güvenlik ve gelecek 
beklentisi gibi nedenlerle de, bireylerin 
memnuniyetsizlik gösterdiğini ve ciddi 
kaygılar taşıdığını biliyoruz. Onun için, 
gelişme kavramı ele alınırken, ekonomik, 
sosyal ve çevresel unsurların da çok daha 
iyi dengelenmesi gerekmektedir. Buna ila-
veten, üretilen göstergelerin toplum tara-
fından anlaşılır ve kabul edilebilir olması 
da önemlidir. 

Günümüzde, GSMH ve enflasyon düzeyi 
gibi istatistik verilerinin, topluma ifade et-
tiği anlam, çoğu zaman bir soru işaretidir. 

Örneğin, genel fiyat düzeyindeki artışları 
yansıtan enflasyon rakamı çoğu zaman alt 
gelir düzeyindeki insanların kendi şahsi 
gözlemleri ile çelişebilmektedir. Veya so-
kaktaki insan, kişi başına milli gelir düze-
yindeki artışları kendi ekonomik durumu 
veya günlük yaşamında hissetmediğini 
ifade edebilmektedir. Dolayısıyla istatistik 
kurumlarının derledikleri verileri yayın-
lamanın ötesinde, bu verileri anlaşılabilir 
kılmak ve kullanılmalarını sağlamak yö-
nünde de toplumla doğru bir iletişim kur-
maları beklenmektedir. 

Değerli konuklar… 

Gelişme ve kalkınma kavramlarının klasik 
anlayış ve yöntemlerle tanımlanmasının 
artık yeterli olmadığı, bu kavramların yeni-
den değerlendirilmesinin gerektiği görüşü 
geniş destek bulmaktadır. Bu değerlendir-
meden hareketle bu kavramlar, toplumla-
rın değişen yargı ve beklentilerine cevap 
verecek şekilde yeniden tanımlanmalıdır. 
Ardından kavramlarda gözlenen değişim 
ve gelişimleri en doğru ve anlaşılır şekilde 
yansıtacak istatistik verileri üretilmelidir. 
İşte o zaman gelişme kavramının sorgu-
lanması sadece felsefi ve teorik bir tartış-
ma olmanın ötesine geçerek, toplumların 
gelişme düzeylerinin belirlenmesi açısın-
dan en temel araçlardan biri durumuna 
gelecektir. Bu çatı altında Forum süresince 
yapılacak tartışmaların, tüm bu kavramsal 
tartışmaları ve içeriklerindeki değişimleri 
en yararlı şekilde değerlendireceğine ve 
konunun geleceğine ilişkin önemli katkı-
lar sağlayacağına inanıyorum. 
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Değerli konuklar… 

Bu noktada, sorunun sadece ekonomik 
kalkınma kavramının tanımlanması ve öl-
çülmesi ile sınırlı olmadığını, aynı zaman-
da, toplumsal gelişmeyi sağlayan temel 
etkenlerin de dikkate alınması gerektiğini 
belirtmek istiyorum. Bu çerçevede, top-
lumda kadınların siyasi ve idari mekaniz-
malardaki etkinliği, eğitim sisteminin yay-
gınlığı ve ulaşılabilirliği, gelir dağılımının 
yapısı, demokratik kurumların yaygınlığı, 
bireysel hakların teminat altına alınması, 
girişimcilik ruhu ve innovasyon kapasitesi 
gibi pek çok göstergenin üretilebilmesi 
yönünde istatistik kurumlarının çalışma-
lar yürütmeleri ve sonuçlarını toplumla 
paylaşmaları gerekmektedir. Ancak bu şe-
kilde mevcut uygulamalar tartışılabilir ve 
bunların temelinde yeni politika önerileri 
hayata geçirilebilir. 

Demokratik toplumların, ekonomik ve 
sosyal görünümü en şeffaf şekilde ölçüle-
bilen ve paylaşılabilen toplumlar olduğu 
görüşünü paylaşacağınızı düşünüyorum. 
Tabiatıyla, demokrasinin kurumsallaş-
masında güvenilir istatistiklerin inkar 
edilemez bir önemi vardır. Güvenilir, 
kapsamlı ve anlaşılır verilerin üretilmesi 
için siyasi desteğin de bulunması gerek-
mektedir. Diğer yandan vatandaşlar yeterli 
ve doğru bilgiye erişebildikleri ölçüde 
demokratik karar alma süreçlerinin daha 
sağlıklı işlemesine katkıda bulunabilecek-
lerdir. Bu açıdan bakıldığında, istatistik 
kurumlarına verilen önem aynı zamanda 
demokrasinin güçlenmesine verilen bir 
destek anlamına da gelecektir. Siyasi ikti-

darların ve bürokrasinin hesap vermesi, 
demokratik toplumların en önde gelen 
niteliklerinden biridir. Bunun hayata 
geçirilebilmesi açısından özerk ve mali 
olarak güçlendirilmiş istatistik kurumları 
tarafından üretilen güvenilir ve kapsamlı 
sosyo-ekonomik göstergelerin mevcudiye-
ti ve bunların bireylerin de anlayabileceği 
formatta toplumla paylaşılması son derece 
önemlidir. Güvenilir ve kapsamlı istatistik 
verileri üreten kurumlardan mahrum olan 
toplumlarda, gerek denetleme gerek hesap 
sorma keyfiyeti eksik kalacaktır. 

Günümüzde, karşılaşılan sorunların doğ-
ru teşhisi, sonrasında ise anlamlı çözüm 
önerilerinin üretilmesi için, biz politika 
yapıcıların doğru, kapsamlı ve anlaşılır 
verilere sahip olmaları özel önem arz et-
mektedir. Sosyal refahı arttırıcı etkin poli-
tikaların hazırlanması, bunlara temel oluş-
turacak güvenilir ve yeterli bilginin varlığı 
ile anlam kazanacaktır. Onun için doğru 
politik kararlara varmak açısından sade-
ce vatandaşların değil, belki de onlardan 
daha fazla politika yapıcı kurumların sağ-
lıklı istatistik verilerine ihtiyaçları vardır. 

Değerli konuklar… 

Tüm bu hususlar bize, politika oluşturur-
ken veri üretmenin ne kadar önemli oldu-
ğunu göstermektedir. Bu bakımdan, veri 
derlemek ve üretmek görevini üstlenen 
ulusal istatistik kurumlarına yeterli fi-
nansal kaynakların tahsis edilmesi şarttır. 
Ayrıca biraz önce değindiğim amaçların 
gerçekleştirmesine imkan verecek şekilde 
kurumsal kapasiteleri de geliştirilmelidir. 
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Bütün bunlar, fakir ya da gelişmekte olan 
ülke ayırımı yapılmaksızın biz yöneticile-
rin çözüm üretmek durumunda oldukları 
meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İşte bu noktada, OECD tarafından baş-
latılan, Toplumların Gelişiminin Ölçül-
mesi Projesi daha da büyük bir önem 
kazanmaktadır. OECD’nin sahip olduğu 
birikimi böyle anlamlı bir proje yönünde 
kullanması, uluslararası işbirliğine çok 
büyük katkılarda bulunacaktır. Böylece 
bu Forum, bu alandaki çalışmaların daha 
da yoğunlaşmasına ve gelişmesine de im-
kan verecektir. Forum, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı tarafından gelişmekte olan ülke-
lere katkıda bulunmak üzere tasarlanan ve 
2015 yılında gözden geçirilmesi planlanan 
Milenyum Kalkınma Hedef leri’ne daha 
etkin bir şekilde erişilmesine de önemli 
katkılarda bulunacaktır. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken tüm katılımcılara 
göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşek-
kür ediyor, Forum’un başarılı geçmesini 
diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları… Ülkemize res-
mi bir ziyarette bulunan sayın başbakan 
ve beraberindeki heyete bir kez daha hoş 
geldiniz diyorum. 

Az önce son derece yararlı görüşmeler 
gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve işbir-
liği konularını ele aldık, güvenlik konuları 
dahil olmak üzere Irak’taki siyasal süreç 

konusunda görüş alışverişinde bulunduk. 
Görüşmelerimizde dost ve kardeş Irak’ın 
toprak bütünlüğünün, ulusal birliğinin ko-
runmasına büyük önem verdiğimizi önce-
likle ifade ettim. Irak’ın huzura, istikrar ve 
refaha kavuşması, bütün komşularının or-
tak yararına hizmet edecektir. Biz, Irak’ta 
güvenliğin bir an önce sağlanmasını ve 

Irak Başbakanı Nuri El Maliki İle 
Ortak Basın Açıklaması

Ankara | 7 Ağustos 2007
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kardeşkanı dökülmesinin önlenmesini 
arzu ediyoruz. 

Bu ziyaret, Türkiye’nin, Irak’taki uzlaşma 
ve demokratikleşme sürecine verdiği des-
teğin bir kez daha teyit edilmesine imkân 
sağlamıştır. Görüşmelerimizde, bütün 
önemli sorunların uzlaşma ve müzakere 
yoluyla çözümlenmesi yönünde merkezi 
hükümetin çabalarını desteklediğimizi 
yineledik. Irak’taki, Petrol Yasası’nın çı-
karılması, Baas’tan arındırma sürecinin 
ülkedeki toplumsal barışa hizmet edecek 
biçimde uygulanması, Anayasa tadilatının 
gerçekleştirilmesi, Kerkük’ün nihai sta-
tüsünün belirlenmesi gibi konularda son 
dönemdeki gelişmelere ilişkin bilgi aldık. 

Görüşmelerimizde ayrıca ülkelerimiz 
arasındaki başta ekonomi ve enerji olmak 
üzere birçok alanda işbirliği imkanları 
üzerinde durduk, yakın gelecekte hayata 
geçirilebilecek somut projeleri gözden 
geçirdik. İlgili bakanlar arasında “Enerji 
Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası” 
imzalanmasından karşılıklı olarak büyük 
memnuniyet duyduk. Irak’ın dünya ticaret 
sistemine entegrasyonunu kolaylaştıra-
cak nitelikte bir Çok boyutlu Ekonomik 
Ortaklık Anlaşması’nın yapılması için 
yetkili kuruluşlarımıza talimat verdik. Bu 
çerçevede, ikili ticaret hacminin artırılma-
sı, petrol ürünleri ve elektrik alanlarında 
Irak’ın acil ihtiyaçlarının karşılanması, 
Irak doğalgazının dünya pazarlarına Tür-
kiye üzerinden arzı, gümrük geçişlerinin 
iyileştirilmesi, demiryolu dahil yeni ula-
şım güzergahlarının devreye sokulması 
gibi konuları değerlendirdik. Ülkelerimiz 

arasında imzalanacak “Terörle Mücadele 
İşbirliği Anlaşması” ve “İçişleri Bakanlıkla-
rı Arasında Mutabakat Muhtırası” çalışma-
larının hızlandırılarak, sonuçlandırılması 
için talimat verdik. 

Bir hususu da özellikle vurgulamak isti-
yorum. Başta PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütü olmak üzere terörle mücadele 
konusundaki kararlılığımızı bir kez daha 
ortaya koyduk. Bu alanda daha etkin bir 
işbirliği yürütmek ve PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütünün Irak’taki mevcudiyetine 
son verilmesi amacıyla her türlü çabayı 
göstermek konusunda mutabakata vardık. 
Sayın Başbakan, PKK/KONGRA-GEL’in 
Irak hükümeti tarafından bir terör örgütü 
olarak kabul edildiğini ve buna göre etkin 
mücadele yürütmeye kararlı olduklarını 
teyit etti. 

Bildiğiniz gibi,  Irak’a bütüncül yak -
l a ş ı m ı m ı z  ç e r ç e v e s i n d e ,  M u s u l 
Başkonsolosluğu’nu yeniden faaliyete ge-
çirmiştik. Önümüzdeki dönemde, Irak’ın 
petrol kaynaklarının işletilmesinde ve ihra-
catında merkezi konumda bulunan güney 
bölgesinde de Basra Başkonsolosluğu’nu 
hizmete sokma kararımız Sayın Başba-
kan tarafından memnuniyetle karşılandı. 
Hazırlıkların tamamlanması için Irak’ın 
Türkiye’ye gereken her türlü desteği ver-
mesi yönünde de mutabakata vardık. 

Bilindiği gibi, ilki Şarm el Şeyh’te gerçek-
leştirilen Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülke-
ler Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikin-
cisi İstanbul’da yapılacaktır. Bu çerçevede, 
karşılıklı olarak söz konusu toplantılara 
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verdiğimiz önemin altını çizdik ve ikinci 
toplantının yapılması hazırlıklarını ele 
aldık. Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler 
Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın sonba-
har aylarında yapılması planlanmaktadır. 
Bu ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ilişki-
lerin gelişmesinde ve güçlenmesinde yeni 
bir adım olduğuna inanıyorum. Hepinize 
teşekkür ediyorum. 
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Kosova’nın bağımsızlığa kavuşması yolun-
daki fevkalade önemli katkılarınızı takdirle 
ve ilgiyle izliyoruz. Maalesef, istediğimiz 
sonuç alınamadı, ama neticede sizin yaptı-
ğınız çalışmalar Kosova’nın geleceği için bir 
temel teşkil edecektir. Bu çalışmalar sırasın-
da vakit bulup, nezih şahsiyetlerden oluşan 

heyetinizle birlikte Türkiye’ye gelmenizden 
memnuniyet duyuyoruz. 

6 Eylül 2004 tarihinde yayınladığınız Tür-
kiye Raporu 17 Aralık 2004 Zirvesinden 
önce, Avrupa kamuoyunun, Türkiye’nin AB 
üyeliği hakkında nesnel bir şekilde bilgi-

TESEV Bağımsız Türkiye 
Komisyonu Heyetini Kabul

Ankara | 11 Eylül 2007
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lendirilmesi bakımından son derece yararlı 
olmuştur. Saygın devlet adamlarınca ha-
zırlanmış olması raporun Avrupa kamuoy-
larındaki etkinliğini artırmıştır. Sizlere bu 
çabalarınız için teşekkür ediyorum. 

Aradan geçen zaman zarfında, Türkiye’de 
çok büyük değişiklikler meydana gelmiştir. 
Türkiye her alanda büyük mesafeler kat 
etmiştir ve üç yıl öncesine göre çok farklı 
bir konumdadır. Bunu en iyi fark edecekler 
arasında sizler de varsınız. Tabiatıyla, yolun 
sonuna geldiğimizi iddia etmiyoruz. Re-
form sürecinin ilerletilmesi hükümetimizin 
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 
Ancak bir çelişki yaşıyoruz. Türkiye’de ya-
şanan bütün olumlu gelişmelere rağmen, 
bazı Avrupalı liderlerden Türkiye’nin AB 
üyeliğine yönelik olumsuz sesler gelmek-
tedir. Türkiye-AB ilişkilerinin her dönüm 
noktasının bazı ülkeler tarafından sanki 
güçlükler çıkarılmak için bir fırsat olarak 
değerlendirilmek istendiğini görüyoruz. Bu 
bağlamda müzakere süreciyle bağlantısız 
konuların ve tam üyeliğimizi sorgulayan 
tutumların gündeme getirilmekte olması, 
ülkemizde sürecin inanırlığına zarar ver-
mekte ve kamuoyunda AB üyeliğine yöne-
lik desteğin azalmasına da yol açmaktadır. 

Reformları sürdürmek hususunda kararlı 
olduğumuzu her vesile ile vurguladık. Son 
olarak da, AB sürecimizdeki yol haritasını 
geçtiğimiz Nisan ayında açıkladık. Yeni 
onaylanan Hükümet Programı da kararlılı-
ğımızı yansıtmaktadır. Böyle bir ortamda, 
saygın devlet adamlarından oluşmuş Ba-
ğımsız Türkiye Komisyonu’nun 2004’deki 
başarılı çalışmalarına bıraktığı yerden 

devam edecek olmasına büyük önem veri-
yoruz. 

Özellikle şu hususlar önümüzdeki dönem-
de dikkate alınmalıdır: Avrupalı siyasetçiler 
tarafından Türkiye’nin AB üyeliği sorgulan-
mamalı, daha önce verilmiş olan vaatlere 
sadık kalınmalıdır. Müzakere süreci sırasın-
da çok iyi bir performans sergileyeceğimiz 
hususunda bir tereddüt duymuyorum. An-
cak bunun için müzakerelerle bağlantısı ol-
mayan konuların müzakerelerin işleyişini 
engellemesine izin verilmemelidir. Reform 
süreci önceliğini sürdürecektir. 22 Temmuz 
akşamı yaptığım konuşmada, milletimiz-
den aldığımız onayla AB hedefini yerine 
getirmek için çalışacağımızı, demokratik ve 
ekonomik hedefleri ısrarla takip edeceğimi-
zi vurguladım. Sayın Cumhurbaşkanımız 
da seçildikten sonra yaptığı ilk konuşma-
da, Avrupa’daki siyasi konjonktürün her 
zaman değişebileceğine dikkat çekmiş ve 
reformları kendi halkımız için gerçekleş-
tirmemiz gerektiğini vurgulamıştır. Bu 
arada uygulamada ortaya çıkabilecek bazı 
aksaklıkların kendi boyutları çerçevesinde 
tutulmaları gerekmektedir. Uygulama yeni 
bir organizasyonu, yeni bir zihinsel dönü-
şümü gerektirmektedir. Bunu en iyi şekilde 
yapmaya kararlıyız. 

Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin çıkarlarıyla 
doğrudan bağlantısının hala yeterince an-
laşılamadığını görüyorum. Aynı gemide bu-
lunduğumuz gözden kaçırılmamalıdır. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin 
geleceği ve globalleşmenin getirdiği güç-
lüklerle ilişkisinin de daha iyi anlaşılması 
gereklidir. Kıbrıs konusu gündemi işgal 
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etmektedir. Hatta zaman zaman gündemi 
belirleyebilmektedir. Bununla beraber AB 
hala Kıbrıs ile bağlantılı olarak 2004’de 
yapmış olduğu vaatleri yerine getirememiş-
tir. Türkiye ise, çözüm için her türlü çabayı 
göstermektedir. Ancak, çözüm için iki tara-
fın da iradesi gereklidir. Kıbrıs sorununun 
AB üyelik sürecimizde engel teşkil etmesi-
ne izin verilmemelidir. 

Diğer yandan, Kıbrıs’ta olup bitenler Av-
rupa kamuoylarında yeterli ölçüde bilin-
memektedir. Kıbrıslı Türklerin on yıllardır 
sürmekte olan izolasyonunun ne anlama 
geldiği ve bunun yaşantılarına nasıl yansı-
dığı hakkında Avrupa kamuoylarının ma-
alesef hiçbir bilgisi yoktur. Bugün Avrupa 
Birliği’nde, Türkiye’nin üyeliğine ilişkin 
bazı çevrelerde hüküm süren zihin bula-
nıklığının giderilmesinde, hazırlayacağınız 
raporun aydınlatıcı bir nitelik taşıyacağına 
inanıyorum. Çalışmalarınızda size her tür-
lü desteği vermeye hazırız. Hepinize başarı-
lar diliyorum. 
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Sayın Büyükelçiler, değerli diplomatik mis-
yon temsilcileri, hanımefendiler, beyefen-
diler… Sizleri saygıyla selamlıyorum. Önce-
likle sizlerle partimizin yeni genel merkez 
binasında, böylesine anlamlı bir ayda bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. Ramazan 
ayı Müslümanlar için gönül dünyasını zen-
ginleştiren bir dayanışma ve yardımlaşma 
ayıdır. Manevi değerler ve ahlaki erdemler 
bu ayda doruğa ulaşır. Ramazan, aynı za-
manda İslam’ın merhametle yoğrulmuş 
adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş 
ahlakını tüm insanlığa gösteren bir bağış-
lanma ayıdır. İşte, manevi değeri böyle yük-
sek bir dönemde davetimize icabet ettiğiniz 
için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Değerli konuklar…

2007 yılı, Türkiye’de iç siyaset açısından 
oldukça hareketli geçmiştir. Demokrasimi-

zin ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren 
önemli seçimleri geride bıraktık. Bugün 
Türkiye’de demokrasi, bütün boyutlarıyla 
her zamankinden daha güçlüdür. Seçimler 
geride kaldığına göre görevimiz, bundan 
önce olduğu gibi, halkımızdan aldığımız 
destekle, birlik ve beraberlik içinde, ülke-
mizi çağdaşlaşma yolunda daha ileri sevi-
yelere, daha huzurlu, daha aydın günlere 
taşımaktır. Bu amacımıza yönelik atılım-
ları kararlılıkla sürdüreceğiz. Uluslararası 
alanda, büyük değişim ve gelişmelerin 
yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye 
de bu büyük dönüşümden payını almakta, 
Doğu ile Batı arasındaki benzersiz konumu 
itibarıyla önemli sınamalar ve fırsatlarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Demokratik ve 
laik siyasi sistemimiz, sağlam serbest piyasa 
ekonomimiz ve çağdaşlığı kültürel kimli-
ğimizle bağdaştıran sosyal geleneğimizle, 
bölgemizde ve ötesinde güvenlik ve istikrar 

Ülkemizdeki Yabancı Diplomatik 
Misyon Temsilcilerine AK Parti 
Genel Merkezi’nde Verilen İftar 

Yemeği

Ankara | 19 Eylül 2007
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üreten çok boyutlu ve yapıcı bir dış politika 
izliyoruz. 

Amacımız, barış ve refah içinde, istikrarlı, 
işbirliğine dayalı ve insani kalkınmayı sağ-
layacak bir bölgesel ve uluslararası ortamın 
oluşturulabilmesidir. Terör ve örgütlü suç-
larla mücadeleden kitle imha silahlarının 
yayılmasının önlenmesine, ikili ve bölgesel 
ihtilafların çözümüne yardımcı olmaktan 
çok taraflı ekonomik işbirliği ilişkilerinin 
teşvikine, barışı koruma operasyonların-
dan insani yardım ve yeniden yapılandır-
ma faaliyetlerine, Avrupa’ya güvenli enerji 
arzının sağlanmasından Batı ile İslam 
dünyası arasındaki anlaşmazlıkların aşıl-
masını kolaylaştırmaya, iklim değişikliği ve 
küresel ısınmayla mücadeleden çevrenin 
korunması çabalarına kadar uzanan geniş 
bir yelpazede, yapıcı, barışçı, dinamik ve 
çok yönlü bir dış politika izlemek suretiyle 
bu amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz. 

Bugün uluslararası toplumun gündemini 
meşgul eden başlıca konuların aslında 
Türkiye’nin de gündeminin ön sıralarında 
yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, 
ülkemizin uluslararası ilişkiler açısından 
sahip olduğu konum ve gündemdeki konu-
lara sağlayabileceği katkılar kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin, Soğuk 
Savaş’ın sona ermesiyle birlikte ortaya 
çıkan Avrasya jeopolitiğinde üstlendiği 
merkezi konumun önemi, 11 Eylül terör 
olayları ve takiben Afganistan ve Irak’ta 
meydana gelen savaşlar sonrasında daha 
da belirginleşmiştir. Küresel gelişmelerden 
etkilenmekle kalmayıp, gelişmeleri bizzat 
etkilemeye başlayan ülkemiz, uluslararası 

politikada etkisi hissedilen ve katkıları bek-
lenen bir ortak olma özelliği kazanmıştır. 

Değerli konuklar…

Dış politikamızdaki öncelikli yerini koru-
yan Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimiz 
doğrultusunda gerçekleştirmeyi üstlendi-
ğimiz reformları hayata geçirme kararlılı-
ğımız devam etmektedir. Ülkemizdeki bu 
kararlılığın, Türkiye ile katılım görüşmele-
rini başlatma kararı alarak, Birliğin ortak 
değerlere bağlı her Avrupa ülkesine açık 
olduğu yönündeki stratejik bakış açısını 
zamanında ortaya koyabilen AB çevrelerin-
de, bugün de karşılık bulmasını bekliyoruz. 
Katılım sürecinin aksamadan ilerlemesi ve 
yapay sorunlarla engellenmesine izin ve-
rilmemesinin, Türkiye ve Birlik üyesi ülke-
lerin ortak yararına olduğu kadar, küresel 
barışa da katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Avrupa Birliği’ne üyelik hedefimiz gibi, 
Amerika Birleşik Devletleri’yle köklü strate-
jik ortaklığımız da dış politikamızın temel 
eksenini oluşturmaktadır. AB ve ABD’yle 
ilişkilerimiz birbirini tamamlamakta ve Av-
rupa-Atlantik toplumuna aidiyetimizin te-
mel taşlarını oluşturmaktadır. Farklı kültür 
ve dinler arasında gerçek bir diyaloğa olan 
ihtiyaç uluslararası toplumun en öncelikli 
gündem maddelerinden biri olmaya devam 
etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, değişik 
kültürler/dinler arasında etkileşim ve işbir-
liğini kolaylaştırabilecek konumuna uygun 
olarak, medeniyetler arasında karşılıklı 
anlayış, hoşgörü ve saygının geliştirilmesini 
amaçlayan çabalara öncülük etmektedir. 
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Aşırı düşünce biçimlerinin ya da radikal-
marjinal hareketlerin, bizi yapay kültürel 
veya dini fay hatlarıyla ayırmasına izin 
vermememiz son derece önemlidir. Gerçek 
anlamda birleşik bir cephe halinde davra-
narak bu girişimlere set çekmeliyiz. İspan-
ya Başbakanı Sayın Zapatero ile birlikte 
eş-sunuculuğunu yapmakta olduğumuz 
ve BM Genel Sekreteri’nin himayesindeki 
Medeniyetler İttifakı Girişimi tam olarak 
bu ihtiyaca yöneliktir. Girişim, kültürler 
ve dinler arasındaki ortak paydayı vurgu-
layarak uyum ve diyaloğu kolaylaştırmayı 
hedeflemektedir. 

Ülkemiz, çağlar boyunca birçok medeni-
yetin buluşma noktasında bulunmuş; kül-
türler, dinler ve toplumlar arası etkileşim 
ve uyumun tarihsel merkezlerinden biri 
olmuştur. Bu çerçevede, farklı kültürler 
arasında etkileşimi artıracak her tür proje 
ve girişime etkin destek vermeyi tarihsel 
mirasımızın da bir gereği sayıyoruz. Me-
deniyetler İttifakı Girişimi’nin kültürler 
ve dinler arası diyalog bakımından arzu 
edilen sonuçları vermesi için uluslararası 
toplumun sağlayacağı destek büyük önem 
taşımaktadır. Ülkelerinizin de bu yöndeki 
yapıcı katkılarını bekliyoruz. Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken bir kez daha 
sizleri saygıyla selamlıyor, hepinize ilginiz 
için teşekkür ediyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

336

Sayın Genel Sekreter, değerli konuklar, ha-
nımefendiler, beyefendiler… Sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Öncelikle, günümüzde insa-
noğlunun maruz kaldığı başlıca küresel so-
runlardan biri haline gelen iklim değişikliği 
gibi önemli bir konuya ilişkin bu toplantıyı 

düzenlemenizden ötürü hepinize teşekkür 
etmek istiyorum. 

İklim değişikliği, bugün insanlığın karşı 
karşıya olduğu en büyük çevre tehdididir. 
Küresel iklim değişikliğinin en büyük nede-
ninin sera gazları emisyonu olduğu da bir 

İklim Değişikliği Konulu Yüksek 
Düzeyli Toplantı

New York, ABD | 24 Eylül 2007
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vakıadır. İklim değişikliğinin en adaletsiz 
yönlerinden biri, sorunun olumsuz sonuç-
larından en fazla etkilenen ülkelerin, en az 
sera gazı üreten ülkeler olmasıdır. Gelişme 
yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülke-
lerin, uluslararası mekanizmalar, uyuma 
yönelik fonlar ve yeni teknolojilerden daha 
kapsamlı bir şekilde ve daha esnek koşul-
larda yararlanması gerekir. Gelişmekte olan 
ülkeler ise özgün şartları da göz önünde 
bulundurularak adil ve esnek bir çerçeve-
de uluslararası çabalara katılmalıdır. Bu 
amaçla mevcut mekanizmalar geliştirilip 
yaygınlaştırılmalı, mutlaka gönüllü ve es-
nek düzenlemeler oluşturulmalıdır. Sera 
gazı salınımı yüksek olan ülkeler tarihsel 
sorumlulukları nedeniyle, 2012 sonrası 
dönemde daha yüksek düzeyde emisyon 
azaltımına gitmelidir. 

Değerli konuklar…

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 2001 yı-
lında yapılan 7. Taraflar Konferansı’nda 
kabul edildiği üzere, özel şartlara sahip ve 
2004’te taraf olmuş bir Ek-I ülkesidir. An-
cak, temel ekonomik göstergeler açısından 
Türkiye’nin sanayileşme düzeyi henüz EK-I 
ülkelerinin büyük çoğunluğunun ulaşmış 
oldukları seviyede değildir. Ülkemizin 
2004 yılı itibariyle toplam kişi başına düşen 
sera gazı salım miktarı 4.1 ton karbondiok-
sit eşdeğeridir. Bu miktar, Avrupa Birliği 
ve ülkemizin de içinde yer aldığı OECD 
ülkeleri ile Ek-I listesi ülkelerinin ortalama 
değerlerinin yaklaşık üçte birine karşılık 
gelmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin 
yüksek gelişme hedeflerine ve hızla büyü-

yen bir piyasa ekonomisine sahip bir ülke 
olduğu düşünülürse, emisyon artışlarının 
önümüzdeki dönemde devam edeceği aşi-
kardır. 

Türkiye, son yıllarda, iklim değişikliği ile 
mücadeleye ve sera gazı emisyonlarını de-
netim altına almaya yönelik pek çok adım 
atmıştır. Bu çerçevede, yeniden düzenlenen 
Çevre Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, 
Yenilenebilir Enerji Kanunu ve bunlara 
bağlı diğer alt mevzuat yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye sera gazı salınımını azaltmak üzere 
hidroelektrik potansiyelinden azami fayda-
lanma, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu 
teşviki, araçlarda yakıt kalitesinin iyileşti-
rilmesi, eski araçların trafikten çekilmesi, 
çimento ve demir çelik gibi tesislerde enerji 
verimliliğinin artırılması konularında bir 
dizi çalışma yapmaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik 
gelişmesini devam ettirmeye büyük önem 
veren Türkiye, “hakkaniyet” ve “ortak fakat 
farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkeleri 
temelinde, iklim değişikliğine karşı müca-
deleye devam etmek konusunda kararlıdır. 

Bil indiği  gibi  Türkiye henüz Kyoto 
Protokolü’ne taraf değildir. Şu sıralarda, 
Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf ol-
masının yüksek düzeyde değerlendirildiği 
bir süreç içindeyiz. Türkiye, özel koşulları 
ve diğer Ek-I ülkelerinden daha farklı du-
rumda bulunan bir Ek-I ülkesi olarak Kyoto 
Protokolü’ne taraf olmaya olumlu bakmak-
tadır. İklim değişikliğinin su kaynakları-
mız üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirmek amacıyla bölgesel ve uluslararası 
işbirliğine büyük önem veriyoruz. Mart 
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2009’da İstanbul’da “Dünya Su Forumu”na 
ev sahipliği yapacak olmamız, konuya ver-
diğimiz önemi göstermektedir. Bu fırsattan 
yararlanarak, 5. Dünya Su Forumu’na tüm 
katılımcıları içtenlikle davet ediyorum. 
Daha güzel bir dünya dileği ile sözlerime 
son verirken, sizleri bir kez daha saygıyla 
selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum. 
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Değerli konuklar, hanımefendiler, beye-
fendiler… Sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle ABD’nin en gözde düşünce 
kuruluşlarından birisi olan “Dış İlişkiler 
Konseyi”nde sizlerle bir arada olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 

etmek istiyorum. Bu faaliyetin gerçekleş-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

En son Amerika’ya geldiğimde önümüz-
de zorlu bir dönem vardı ve buna ilişkin 

Dış İlişkiler Konseyi’nde 
Yapılan “2010’a Doğru Türk 
Dış Politikası: Yönelimler ve 
Öncelikler” Konulu Konuşma

New York, ABD | 27 Eylül 2007
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birçok soruyla muhatap olmuştum. Ger-
çekten de 2007 yılı, Türkiye’de iç siyaset 
açısından oldukça hareketli geçmiştir. 
Varılan noktada, genel seçimler başarıyla 
tamamlanmış, halkımız çok yüksek bir 
katılım oranıyla iradesini sandığa yansıt-
mıştır. Bilahare yeniden oluşan Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz, ülkemizin 11. 
Cumhurbaşkanı’nı seçmiş, bunun hemen 
ardından ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 
60. Hükümet’i kurulmuş ve yüce Meclisi-
mizden güvenoyu almıştır. Şunu açıklıkla 
söyleyebilirim; Türkiye bu süreçte çok 
önemli bir demokratik sınav daha vermiş, 
ulaştığı siyasi olgunluk düzeyini açıkça 
gözler önüne sermiştir. Neticede Türkiye 
Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olma özelliğiyle, seçim 
dönemini daha da güçlü bir şekilde arka-
sında bırakmıştır. 

Değerli konuklar… 

Uluslararası ilişkilerde, hiçbir küresel 
aktörün tek başına kontrol edemediği 
dinamiklerin ön planda olduğu, oturmuş 
bir dengeden uzak ve sonucunda önem-
li değişimlerin yaşanabileceği bir geçiş 
döneminde bulunduğumuzu söylemek 
mümkündür. Bu yeni dönem, karşı karşıya 
olduğumuz temel sorunlar itibariyle, be-
lirsizliklerle dolu, çok bilinmeyenli ve çok 
değişkenli bir denklemi çağrıştırmaktadır. 
Bu ortamda dış politika alanında tercih-
ler yapmak her zaman kolay olmamakta, 
gelişmeler çoğu kez süratle cereyan ede-
bilmektedir. Bu genel konjonktür içinde 
ise, eskisine nazaran çok daha farklı bir 
Türkiye gerçeğinden bahsetmek mümkün-

dür. Bu Türkiye, sürekli gelişen, değişen, 
geleceğe güvenle bakan ve nüfuzu sürekli 
artan bir bölgesel ve uluslararası aktördür. 

Türkiye, günümüzde saygınlığı ve dola-
yısıyla ağırlığı pekişen, somut katkıları 
aranan bir uluslararası ortak hüviyetini 
kazanmıştır. Bunun arkasında; istikrarlı si-
yasi yapımız ve sürekli büyüyen ekonomi-
miz, dış politika alanında dengeli, yapıcı ve 
güven telkin eden politikalarımız, çağdaş 
ve güçlü askeri imkan ve kabiliyetlerimiz, 
etkin çok taraflılık ve hukuk temelinde 
uluslararası toplumla daima sergilemeye 
özen gösterdiğimiz dayanışma, farklı ve 
yeni meselelerin ele alınması noktasında 
sahip olduğumuz karşılaştırmalı üstün-
lükler ile kendi bölgemizden başlayarak 
dünyanın diğer bölgelerine doğru genişle-
yen bir huzur ve refah çemberi oluşturma-
ya yönelik kararlılığımız şüphesiz önemli 
rol oynamaktadır. Türk dış politikası, işte 
bu vasıflarıyla, güvenilir, yapıcı, istikrarlı 
ve proaktif bir şekilde yürütülmektedir ve 
yürütülmeye devam edilecektir. 

Değerli konuklar…

Dış politikamızın temel taşlarından birisi 
olan ABD’yle stratejik ortaklığımız bizim 
için çok önemlidir. Bu hususu, açık bir 
şekilde, kesin olarak ve kuvvetle vurgula-
mak istiyorum. ABD’yle çok boyutlu bir 
temelde ilerleyen ilişkilerimizin köklü 
geçmişi, üzerine inşa edildiği ortak değer-
ler ve sahip olduğumuz müşterek çıkarlar, 
ittifakımızın sarsılmaz temellerini oluştur-
maktadır. Avrupa-Atlantik toplumunun 
karşı karşıya kaldığı temel meselelerin 
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hepsinde Türkiye ve ABD, omuz omuza 
ve örtüşen hedef ler uğruna beraberce 
mücadele vermektedirler. Bu dayanışma 
ve beraberlik, her durumun kendine göre 
arz ettiği özel şartlara bağlı olarak değişik 
şekillerde tezahür edebilmektedir. Zaman 
zaman benzer amaçlar doğrultusunda 
karşılıklı olarak oynadığımız roller fark-
lılaşabilmekte, spesifik yaklaşımlarımız 
kendi gerçeklerimize uygun biçimde 
nüanslar içerebilmektedir. Farklı imkan-
larımızı birbirini tamamlayacak şekilde 
ortaya koymak suretiyle sürdürdüğümüz 
bu işbirliği ve dayanışma, ilişkilerimizin 
geleceğinin de ne kadar parlak olduğunu 
açıkça göstermektedir. Bugün söz konusu 
olan ve yarınlarımızı ilgilendiren hemen 
hemen bütün ciddi risk ve tehditlere kar-
şı şayet bu işbirliği ve dayanışma ruhu 
sürdürülebiliyorsa, ortaklığımız esasen 
amacına hizmet ediyor demektir. Şüphesiz 
gündemimiz yüklüdür. Meselelerin hiç-
birisi de kolay değildir. Ancak şartlar ne 
olursa olsun, bu ittifakın hem Türkiye hem 
ABD’ye sunduğu geniş imkanlar vardır. 
Bunun ışığında, stratejik ortaklığımızın 
geleceğine daha çok güveniyoruz. 

Değerli konuklar…

Bu noktada, Türkiye-ABD ilişkileri açısın-
dan büyük önem arzeden iki konuya dik-
katlerinizi çekmek istiyorum. Bunlardan 
ilki, hemen her dönem ABD Kongresi’ne 
sunulan ve bugüne kadar hiç kabul gör-
meyen Ermeni soykırımı iddialarına 
meşruiyet kazandırmaya yönelik karar 
tasarılarıdır. ABD Kongresi’nin içinde 
bulunduğu yasama döneminde de konu-

ya tamamen taraf lı yaklaşan bir tasarı 
sunulmuştur. Bu tasarının önümüzdeki 
dönemde yasama gündemine alınması, 
2000 yılında olduğu gibi, Türkiye-ABD 
ilişkilerinde çığ gibi büyüme potansiyeline 
sahip ciddi bir rahatsızlık doğuracaktır. 
Bu bir tehdit değil, samimi bir tespittir. 
Nitekim kimi gözlemciler bu gibi karar ta-
sarılarının zararsız olduğunu iddia etse de, 
müttefikimiz ABD’nin yasama organı olan 
Kongre’nin ülkemizin milli bilinciyle doğ-
rudan alakalı böylesine hassas bir konuda 
tek taraflı olarak hukuk dışı bir siyasi yar-
gıda bulunması, Türkiye’yi ve Türk halkını 
rencide edecek, kamuoyumuz açısından 
izahı mümkün olmayan bir durum orta-
ya çıkaracaktır. Böylesine bir hareketin, 
takdir edersiniz ki, siyasi açıdan da kabul 
edilmesi mümkün olamaz. 

Esas itibariyle kimi ülkelerde sürekli gün-
demde tutulmaya çalışılsa da, Ermeni id-
diaları, bugüne kadar ne tarihi ne hukuki 
temelde kanıtlanabilmiş değildir. Türkiye, 
bu meseleyi açıklıkla ele alabilmek için 
Ermenistan’a 2005 yılında tarihi bir öneri 
yapmıştır. İki ülke arasında bir Ortak Ta-
rih Komisyon’u kurulmasını öngören bu 
önerimiz, taraf ların beraberce diyaloğa 
girerek ortak tarihlerinin bu sancılı döne-
mine ilişkin müşterek bir anlayışa vara-
bilmelerini amaçlamaktadır. Bu noktada, 
ABD Kongresi’ndeki söz konusu tasarının 
Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyecek şe-
kilde gündeme alınmasının engellenmesi 
çabalarında ABD’deki bütün dostlarımıza 
görevler düşmektedir. Neticede bu konu-
nun ilişkilerimizin geleceğini ipotek altına 
alması kimsenin çıkarına olmayacaktır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

342

Dikkatinize getirmek istediğim ikinci hu-
sus terörle mücadeleyle alakalıdır. Türki-
ye, terör mağduru bir ülkedir. Ülkemiz bu 
belaya çok büyük kayıplar vermiş, ulusal 
gelişimimiz sekteye uğratılmıştır. Terör 
belasının sadece tezahürlerini değil, kay-
naklarını kurutmak gerekmektedir. Bunu 
ise hiçbir ülke tek başına yapamaz. Bu 
kavgayı ancak birlikte verebiliriz. Bu çerçe-
vede, uluslararası platformda anlamlı bir 
dayanışma söz konusu olmadığı sürece, ça-
balarımızın sınırlı etkisi olacağını peşinen 
kabul etmemiz gerekecektir. Bu noktada, 
PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde de-
vam eden varlığı ve ülkemize yönelik ola-
rak sürdürdüğü saldırıların Türkiye için 
çok ciddi bir rahatsızlık kaynağı olduğunu 
belirtmem gerekir. Beklentimiz açıktır. 
Irak makamları ve ABD’nin PKK’yla mü-
cadelede açıklamaların ötesinde süratle 
somut adımlar atmaları gerekmektedir. 
PKK’nın terör saldırıları sonucunda dökü-
len kan her geçen gün toplumumuzdaki 
kitlesel travmayı derinleştirmekte, Türk 
halkının sabrını daha da zorlamakta, siya-
si iktidarın seçeneklerini azaltmaktadır. 
Hiç bir ülke, sınırının hemen ötesinde 
güvenliğini, istikrarını ve toprak bütün-
lüğünü hedef alan bir terör örgütüne göz 
yumamaz. 

Değerli konuklar…

Dış politikamızın temel taşlarından bir 
diğeri olan Avrupa Birliği’ne katılım, ül-
kemizin vazgeçilmez hedefidir. Katılım 
müzakerelerimiz başlamıştır ve ilerle-
mektedir. Kaçınılmaz olarak süreçte, me-
selenin kendi öz dinamiklerinden bağım-

sız bazı inişler ve çıkışlar yaşanmaktadır. 
Bu her ciddi müzakerenin doğasında 
vardır ve normal karşılanır. Ancak, vur-
gulamak isterim ki, Türkiye bakımından 
tam üyelikten başka hiçbir formül kabule 
şayan değildir. Türkiye ve Avrupa gele-
ceklerini tam bütünleşmede gördüklerini 
yıllar önce ve defaatle birbirlerine ve tüm 
dünyaya ilan etmişlerdir. Bu sözün geriye 
dönüşü olmaz. 

Geleceğini arayan ve bir anlamda içine 
kapanmaya başlayan Avrupa’da, son 
dönemde yaşanan siyasi değişimlerle 
beraber, aslında doğrudan Türkiye’den 
kaynaklanmayan, ancak neticede katılım 
sürecimizi menfi etkileyebilen bazı tar-
tışmalar yaşanmaktadır. Bu tartışmalar 
kamuoyumuzda tereddütle ve yer yer ha-
yal kırıklığıyla karşılansa da, Türkiye’nin 
tam üyelik yolunda gerekli reformları 
gerçekleştirmeye dönük siyasi kararlılığı 
aynen devam etmektedir. Bu doğrultuda, 
gerekirse, müzakere fasıllarını AB’den 
bağımsız olarak kendimiz açıp kapatmaya 
hazır olduğumuzu da en üst düzeyde vur-
guladık. Yani, şartlar bizi buna mecbur 
ederse, ödevimizi kendimiz yapmaya, bu 
bağlamda AB’den bir adım önde olmaya 
siyaseten hazırız. Avrupa’dan istediğimiz 
ise Türkiye’ye karşı haksızlık ve ayrımcı-
lık yapılmamasıdır. AB’ye katılım kriter-
lerini biliyoruz ve bunları karşılamaya 
dönük ulusal programımızı ortaya koy-
duk. Ancak, katılım süreciyle doğrudan 
alakalı olmayan meselelerin sürekli ola-
rak karşımıza engel olarak çıkartılması, 
zaman zaman yeni siyasi kriterlerden de 
bahsedilmesi, objektif olarak izah edilme-
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si mümkün olamadığı gibi, Türk halkının 
da hevesini kırmakta, reform hareketinin 
momentumunu yıpratabilmektedir. 

Türkiye’nin AB’ye üyeliği şüphesiz bü-
tün muhtemel yansımalarıyla tarihte 
emsali bulunmayan bir projedir. Birliğe 
katılımımız, AB’nin stratejik ağırlığını ve 
erişimini artıracak, farklı kültürler ve me-
deniyetler arasında gerçek bir uyumun 
pekala mümkün olabileceği en çarpıcı 
bir biçimde ortaya koyacak ve yüzyıllar 
sonra Avrupa’nın barış ve istikrar içinde 
tam manasıyla bütünleşmesini sağlaya-
cak nitelikte bir paradigma değişikliği 
olacaktır. AB’ye katılım, aynı zamanda 
Türkiye’nin çağdaş medeniyet düzeyine 
ulaşma çabalarında önemli bir eşiğin 
geçilmesi anlamına gelecektir. İçinde Tür-
kiye olan bir Avrupa Birliği, bölgesel ve 
küresel meseleler karşısında yeni ve Tür-
kiyesiz mümkün olamayan bir siyasi ve 
ekonomik ağırlık kazanacaktır. Özetle, bu 
süreçten AB, Türkiye, ABD ve uluslararası 
toplumun bütünü dahil herkes kazançlı 
çıkacaktır. Dolayısıyla, AB’den, bir sonra-
ki kuşağın siyasi liderlerinin vermek du-
rumunda olacakları kararları bu noktada 
ipotek altına almadan, meselelere objek-
tif olarak yaklaşmasını ve konulara geniş 
ve stratejik mercekten bakabilmesini bek-
liyoruz. ABD’nin başından beri AB’ye ka-
tılım sürecimize vermiş olduğu kuvvetli 
desteğin önemini vurgulamak istiyorum. 
Avrupa’nın gerçek anlamda bütünleşebil-
mesine, huzur ve istikrarın geniş coğraf-
yalara yayılabilmesine verilen bu sağlam 
destek için daima müteşekkir olacağız. 

Değerli konuklar… 

Kıbrıs meselesi, 1963’den bu yana bizi ol-
duğu kadar uluslararası toplumu da meş-
gul etmektedir. Biz, başka birçok konuda 
olduğu gibi, Kıbrıs meselesi bağlamında 
da çözümsüzlüğü çözüm olarak kabul et-
meyen, ilerici ve yapıcı bir yaklaşım içinde 
olduk. 2004 yılında uluslararası toplumun 
iradesine paralel olarak Kıbrıs’a kalıcı bir 
çözüm getirilebilmesi için BM bünyesin-
de şekillenen Annan Planı’na onayımızı 
verdik. Bu noktada, Türk tarafının çözüm 
uğruna büyük bir iyi niyet gösterdiğini 
tarihin sayfalarına yazmış olduk. Ancak, 
aradan geçen zamanda ne oldu? Kıbrıs 
Rum Yönetimi tek taraflı olarak AB’ye üye 
olarak kabul edildi. Buna paralel olarak 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde-
ki ambargolar, yapılan tüm vaatlere rağ-
men, aynen devam etti. AB’ye katılan Rum 
tarafı, bu yeni konumundan yararlanarak 
KKTC üzerindeki ambargoları daha da 
sıkılaştırdı ve ayrıca Türkiye’nin AB’ye ka-
tılım sürecini sekteye uğratmak ve Kıbrıs 
meselesini BM’den AB zeminine çekmek 
için önüne çıkan her fırsatı hiç çekinme-
den kullandı. 

Ayrıca, bazı oldubittilerle de Doğu Akde-
niz’deki dengeleri alt üst etme çalışmaları-
na hiç tereddütsüz devam etti. Uluslararası 
toplum ise KKTC’ye yönelik bazı sembolik 
adımların ötesinde hiçbir ciddi adım atma-
yarak, Türk tarafına karşı mahcup ancak 
çözüme hevesli olmayan bir tutum sergi-
ledi. Özetle, çözümü gerçekten isteyen ve 
bu uğurda çalışan taraf cezalandırılırken 
çözüme açıkça ve kuvvetle hayır diyen 
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uzlaşmaz taraf ödüllendirilmiştir. Bunun 
herhangi bir mantıkla ve hakkaniyet teme-
linde izahı mümkün değildir. 

Kabul edelim ki, çözümü isteyen Türk ta-
rafıdır. Bu uğurda gayret sarfeden de Türk 
tarafıdır. Ancak meseleyi tek başımıza çö-
zemeyiz. Rum tarafının adil ve yaşayabilir 
bir çözüm istemediği bir noktada Türk 
tarafının cezalandırılmaya devam etmesi 
kabul edilemez. Meselenin BM çatısı al-
tında ve eşit ortaklık temelinde bir çözüm 
sürecine girmesini hararetle destekliyo-
ruz. 2008 yılında bu çerçevede açılımlar 
olabilmesini ümit ediyoruz. 

Değerli konuklar…

Irak hepimizi, her gün meşgul etmeye de-
vam eden bir konudur. Irak’ın komşusu 
olan ve orada olup bitenlerden doğrudan 
etkilenen ve etkilenmeye devam edecek 
olan bir ülke olarak gelişmeleri çok yakın-
dan izliyor, temaslarımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye, Irak’ın ulusal birliğini ve toprak 
bütünlüğünü koruyarak bölgesinde ve 
uluslararası toplum nezdindeki itibarlı 
konumuna süratle yeniden kavuşmasını 
ümit etmekte olup, çabalarını bu hedefe 
teksif etmiş vaziyettedir. Amacımız bölge-
mizde istikrarı yeniden tesis edecek ortak 
bir vizyonu yerleşik ve kalıcı kılabilmek-
tedir. Bu amaca yönelik olarak, Irak’taki 
ulusal uzlaşma ve siyasal diyalog sürecine 
olan desteğimiz devam etmektedir. Kom-
şu ülkeler sürecine fikir babalığı yapan 
Türkiye, bu sürecin genişletilmesine de 
ön ayak olmuştur. Bu önemli yapının 
ikinci toplantısının Türkiye’de yapılması 

öngörülmektedir. Türkiye, bu çerçevede 
olumlu çabalarını ve seçimle işbaşına 
gelen meşru Irak hükümetiyle olan işbirli-
ğini derinleştirerek sürdürmeye kararlıdır. 
Bölge ülkelerini de aynı istikamette yapıcı 
katkılar yapmaya teşvik ediyoruz. Irak’taki 
durumun normalizasyonu, açılan yara-
ların sarılması ve güvenlik durumunun 
düzelmesine imkan tanıyacak ulusal siyasi 
mutabakatının oluşması şüphesiz kolay 
olmayacaktır. Irak’ın yardımımıza ihtiyacı 
vardır. Türkiye, önümüzdeki dönemde de 
dost ve komşu ülke Irak’ta siyasi yelpazeyi 
teşkil eden tüm oluşum, grup ve aktörler-
le mevcut ayrıcalıklı iletişim kanallarını, 
şeffaf ve Irak’ta ulusal uzlaşmaya ulaşılma-
sına katkı yapacak biçimde, uluslararası 
toplumun hizmetine sunmaya ve bu yolla 
da Irak’taki siyasal uzlaşma sürecine katkı-
da bulunmaya hazırdır. 

Değerli konuklar… 

Ortadoğu coğrafyasındaki ihtilafların et-
kileri küresel düzeyde hissedilmekte, süre 
giden husumet ve gündelik şiddet olayları, 
aşırılık yanlısı düşünce biçimlerine yaşam 
alanı kazandırmakta, istikrarsızlık yayıl-
makta, yeni ve beklenmedik krizlere yol 
açmaktadır. Arap-İsrail ihtilafı ile Filistin 
meselesinin içinde bulunduğu çıkmaz ve 
başta Filistinliler olmak üzere bütün bölge 
halklarının yaşadıkları insani trajedi de-
vam etmektedir. Geleneksel olarak bölge 
ülkelerine ve bu zemindeki başat aktörlere 
eşit mesafede duran Türkiye, kuvvetli ta-
rihi, kültürel, ekonomik ve siyasi bağları 
olan bu coğrafyada kalıcı bir barışın tesisi 
için şartların oluşması yönünde, bütün im-
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kansızlıklara rağmen, çaba sarfetmektedir. 
Lübnan’daki siyasi sürece katkılarımız ve 
UNIFIL’e verdiğimiz kayda değer destek, 
ülkemizin bu coğrafyada oynayabildiği 
müspet rolü tekrar somut bir biçimde 
ortaya koymuştur. Komşumuz Suriye’nin 
uluslararası toplum içine çekilerek sorun-
ların değil çözümlerin parçası haline geti-
rilmesi çabalarımız da bu bağlamda özel 
bir yere sahiptir. Türkiye bu coğrafyada 
kalıcı ve adil bir barış olmasını temenni et-
mektedir. Bu bağlamda iki devletli çözüme 
destek verdik ve bu uğurda yapılacak her 
türlü gayrete katkıda bulunmaya hazırız. 
Uluslararası toplumun bu yönde gerekli 
adımları kararlılıkla atmasını bekliyoruz. 

Türkiye Ortadoğu’da barış arayışları çer-
çevesinde düzenlenecek bir uluslararası 
konferansa ev sahipliği yapmaya hazır 
olduğunu açıklamıştır. Ortadoğu coğraf-
yası açısından büyük önem taşıyan bir 
komşumuz da İran’dır. Türkiye’nin İran’la 
yüzyıllardır devam eden karşılıklı saygıya 
dayalı, ekonomik ağırlıklı, çok boyutlu 
ilişkileri bulunmaktadır. Bu komşumuzla 
ilişkilerimizde zaman zaman sorunlar ya-
şadığımız olmuştur. Doğal olarak İran’ın 
nükleer programı bağlamında uluslararası 
toplumla var olan sorunlar ve bunun ya-
rattığı gergin ortam, bizim için önemli bir 
rahatsızlık kaynağıdır. Türkiye her ülkenin 
barışçıl nükleer enerjiye sahip olmasını 
desteklemektedir. Aynı zamanda Türkiye, 
ilgili bütün uluslararası silahsızlanma ant-
laşmalarına taraf bir ülke olarak, dünya-
nın ve özellikle kendi bölgesinin bir nük-
leer silahlanma yarışına sahne olmasına 
kesinlikle karşıdır. Bu bağlamda Türkiye, 

İran’ın nükleer programına ilişkin süreçte 
uluslararası toplumla beraber hareket et-
meye daima özen göstermiş, buna paralel 
olarak ikili temaslarımızda da İran’lı mu-
hataplarımıza gerekli mesajlar verilmiştir. 
Temennimiz, ortaya çıkan bu ciddi soruna 
ABD’nin de dahil olacağı diplomatik bir 
çözüm bulunabilmesidir. Bunun mümkün 
olabilmesi için de devam eden çok taraflı 
çabalara yardımcı olmaya hazırız. 

Değerli konuklar…

Bütün bu meseleler önceliklidir  ve 
Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. 
Batı ile İslam Dünyası arasında zaman 
içinde oluşan ve tezahürlerini artan öl-
çülerde tecrübe ettiğimiz kutuplaşmaya 
çözümler üretebilmek amacıyla İspanya 
ile birlikte eş sunuculuğunu yaptığımız 
“Medeniyetler İttifakı” girişiminin ileriye 
götürülmesine büyük önem veriyoruz 
ve ayrıca Türkiye, sorunlu ve dünyanın 
istikrarı açısından temel öncelik taşıyan 
bir coğrafyanın sorumlu, güvenilir, belirli 
imkanlara kavuşmuş, somut katkılarına 
önem verilen bir üyesidir. Ülkemiz, istesek 
de istemesek de hem bölgesel hem küresel 
bir gündeme sahiptir. Uluslararası toplu-
mu ilgilendiren konuların çok önemli bir 
bölümünde Türkiye önemli, hatta merkezi 
bir konuma sahiptir. Türk dış politikası da 
işte bu sorumluluğun bilinciyle icra edil-
mektedir. 

Amacımız, kendi bölgemizden başlayarak 
dışarıya doğru genişleyen bir barış ve is-
tikrar çemberi oluşturabilmek, böylece, 
bizden sonraki nesillere hep birlikte gurur 
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duyabileceğimiz bir ortam bırakmakta-
dır. Şüphesiz Türkiye’nin gayretleri tek 
başına bütün sorunların çözümlenmesini 
sağlamaya yetmeyecektir. Ancak birlikte 
hareket eder, sorunlara sınırlı ve gündelik 
değil, kalıcı ve küresel çözümler üretebi-
lirsek, o zaman tarihçiler ileride bizlerden 
övgüyle bahsedebileceklerdir. Bu duygu-
larla sözlerime son verirken, hepinize te-
şekkür ediyor, bir kez daha sizleri saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın başkan, sayın genel sekreter, değerli 
delegeler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. Uluslararası 
toplumun daha iyi bir gelecek hedefini ve 
çabalarını buluşturan Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’na bugün tekrar seslenme 
fırsatı bulmaktan büyük bir mutluluk du-
yuyorum. Değerli dostumuz Makedonya 
Cumhuriyeti Dışişleri eski Bakanı Sayın 
Kerim’i bu dünya forumunun Başkanlık 
makamına seçilmesinden dolayı canı gö-
nülden kutluyorum. Bu vesileyle Genel 

Sekreter Sayın Ban Ki Moon’a da göre-
vinde başarılar diliyor ve desteğimizin 
her zaman arkasında olacağını belirtmek 
istiyorum. 

Dünyamızda bugün, küresel sorunlarımı-
za ortak çözümler üretecek, çaresizliğin 
yerine umudu, yoksulluğun yerine refahı, 
haksızlığın yerine adaleti, şiddetin yeri-
ne barışı hakim kılacak etkin işbirliğine 
daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu misyonla kurulmuş 

62. Dönem BM Genel Kurulu

New York, ABD | 28 Eylül 2007
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olan Birleşmiş Milletler bizi, ortak irade-
mizle, bu hedefe taşımaya namzet yegane 
uluslararası yapıdır. BM ayrıca, bu yönde 
atılacak adımlarımızın uluslararası meş-
ruiyet zeminidir. Ancak, Teşkilatımızı 
yüzyılımızın sorunlarıyla baş edebilecek 
yapıya kavuşturmak, gerekli imkanlarla 
donatmak, daha güçlü ve etkin kılmak da, 
biz üye devletlere düşmektedir. Burada 
biraz daha cesur ve kararlılıkla eylem orta-
ya koymaya, daha üretken ve girişken bir 
duruş sergilemeye ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. Kurumsal reform yönünde 
kayda değer adımlar atılmış olmakla bir-
likte, Güvenlik Konseyi’nin daha temsili, 
şeffaf ve günümüz koşullarını yansıtan 
bir yapıya kavuşturulması önümüzde 
duran başlıca reform konularından birini 
oluşturmaktadır. En geniş uzlaşmayı yan-
sıtacak bir Konsey reformunun BM’nin 
meşruiyetini, saygınlığını ve etkinliğini de 
artıracağını unutmamalıyız. 

Sayın başkan…

BM şartında ifadesini bulan ideallere bağlı 
ve değişik kıtalar ile kültürleri buluştu-
ran stratejik bir kavşakta küresel barışın 
korunmasına yapıcı katkılarda bulunan 
Türkiye’nin, önümüzdeki yıl yapılacak 
seçimlerinde Güvenlik Konseyi’ne adaylı-
ğını da bu vesileyle teyit etmek istiyorum. 
Yarım asırdır Konsey’de temsil edilmemiş 
olan Türkiye’nin medeniyetleri buluştur-
mak için yürüttüğü çalışmalarda olduğu 
gibi, hem Avrupalı ve hem Asyalı kimliğiy-
le farklı görüşleri uyumlaştırmak ve uzlaş-
tırmakta Konsey bünyesinde özgün bir rol 
üstlenebileceğine inanıyorum. 

BM Genel Sekreteri’nin himayelerinde 
İspanya ile birlikte yürütmekte olduğu-
muz Medeniyetler İttifakı girişiminin 
uygulama sürecinde de önemli bir aşa-
maya gelmiş bulunuyoruz. Portekiz eski 
Cumhurbaşkanı Yüksek Temsilci Sayın 
Sampaio’nun güçlü liderliği ve uluslara-
rası toplumun bu girişimden esirgemeye-
ceğini inandığım etkin desteğiyle, küresel 
barış vizyonumuzu somut projelerle haya-
ta geçirmeye, bu yönde ilerlemeye kararlı-
yız. BM gündeminde öncelikli bir yer işgal 
eden uluslararası sorunların büyük çoğun-
luğu, önemli gerilimlerin ve dönüşümle-
rin yaşandığı yakın coğrafyamızda vuku 
bulmaktadır. Hiçbirine taraf olmamakla 
birlikte etkilerini doğrudan hissettiğimiz 
tüm bu ihtilafların çözümüne, stratejik ko-
numumuzun, tarihi birikimimizin, coğrafi 
ve kültürel bağlarımızın, barışı koruma 
faaliyetlerindeki deneyimlerimizin bize 
bahşettiği imkanlardan yararlanmak su-
retiyle, yapıcı katkılarda bulunmak için 
yoğun bir çaba içerisindeyiz. 

Önceliğimiz, bölgemizde istikrarı yeniden 
tesis etmektir. Bu çerçevede, Türkiye böl-
gesinde önemli bir barış ve istikrar unsuru 
olma, tüm komşularıyla ilişkilerini çok 
yönlü olarak geliştirme gayretlerini ka-
rarlılıkla devam ettirecektir. Komşumuz 
Yunanistan’la yaklaşık on yıldan beri sür-
dürdüğümüz yakınlaşma sürecinin bugün 
ulaştığı pozitif aşama bu kararlılığımızın 
en somut örneklerinden biridir. Bu yönde-
ki gayretlerimizin başında, ulusal birliğini 
ve toprak bütünlüğünü koruyan, kendi 
halkı ve komşuları ile barışık, demokratik 
bir Irak’ın uluslararası toplum nezdindeki 
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itibarlı konumuna yeniden kavuşturulma-
sı gelmektedir. Bu ortak vizyonu hayata 
geçirmeye yönelik olarak, merkezi hükü-
metle olan işbirliğimizi derinleştirmeyi, 
Irak’taki ulusal uzlaşma ve siyasal diyalog 
sürecine destek vermeyi sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin girişimiyle başlatılan, Şarm-el 
Şeyh toplantısıyla P5’in ve G8’in de katılı-
mıyla genişletilen, Komşu Ülkeler Süreci 
de bu amaca yöneliktir. Türkiye olarak, 
Komşu Ülkeler Süreci’nin son toplantısına 
31 Ekim–1 Kasım 2007 tarihlerinde ev 
sahipliği yapmaktan da büyük bir memnu-
niyet duyacağız. 

Bölgemizdeki önemli bir diğer istikrar-
sızlık kaynağını Orta Doğu sorunu oluş-
turmaktadır. Bölge geneli ve ötesinde 
yansımaları olan Filistin sorununu Orta 
Doğu ihtilafının odağındaki temel mesele 
olarak görüyoruz. Filistin’in kendi içinde 
yaşanan siyasi ayrışma ile durum daha da 
zorlu bir hal almıştır. Filistin sorununa ka-
lıcı bir siyasi çözüm ve İsrail ile iki devlet 
vizyonuna dayalı kapsamlı bir barış, bölge 
için olduğu kadar küresel istikrar için de 
büyük önem taşımaktadır. İsrail-Filistin 
ihtilafının çözümünün bölgedeki diğer 
sorunların halli yönünde de olumlu etki 
yapacağına inanıyoruz. Barış Süreci’nin 
canlandırılması yönündeki çabalarda ta-
raflara her türlü desteği vermeye ve düzen-
lenmesi öngörülen uluslararası toplantıya 
katkıda bulunmaya hazırız. Lübnan’da bir 
yıldır hüküm süren siyasi buhranın ilgili 
gruplarla diyalog yoluyla aşılmasını te-
menni ediyoruz. UNIFIL’e katkılarımız da 
dahil olmak üzere, Lübnan’ın istikrara ka-

vuşması için göstermiş olduğumuz yoğun 
çabaları sürdüreceğiz. 

Dost ve kardeş Afgan halkının demokratik, 
hür ve müreffeh geleceklerine yatırım yap-
maya da devam ediyoruz. Komutasını iki 
kez üstlendiğimiz İSAF’ın bugün de Kabil 
Merkez Bölge Komutanlığını yürütmekle, 
ülke güvenliğine ve önemli yatırım proje-
leriyle ülkenin yeniden imarı ve kalkınma 
altyapısına sağladığımız katkılar, ayrıca 
bu bağlamda tehlikeli güvenlik koşulları 
altında büyük özveriyle faaliyet gösteren 
Vardak İl İmar ekibimiz, Afganistan’da üst-
lendiğimiz misyonun somut örnekleridir. 
Bölgede barış ve işbirliğine katkı getirmek 
arzusuyla ayrıca Afganistan ve Pakistan ile 
birlikte bu yıl başlattığımız Üçlü Zirveler 
süreci, iki komşu ülke arasındaki güvenin 
tazelenmesine yardımcı olmaktadır. 

Güney Kafkasya’da çözüm bekleyen don-
muş ihtilaf lar bölgede barış ve istikrarı 
tehdit etmeye devam etmektedir. Mevcut 
sorunlara barışçıl yöntemlerle bulunula-
cak çözümler Azerbaycan ve Gürcistan’ın 
toprak bütünlüğü ile egemenliğini esas al-
malıdır. Bölge için sahip olduğumuz barış, 
istikrar ve ekonomik işbirliği vizyonunu 
hayata geçirmek üzere, bu ihtilafların çö-
zümüne katkı getirmeye çalışıyor, aynı za-
manda Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-
Erzurum Boru Hatları ile Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu gibi önemli enerji ve ulaşım 
projeleriyle bölgesel işbirliğinin altyapısı-
na yatırım yapıyoruz. 

Kosova’nın nihai statüsüne dair belirsizli-
ğin devam ettiği şu günlerde bu sürecin, 
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tercihen yeni bir Konsey kararı kapsa-
mında adil ve sürdürülebilir bir çözüme 
kavuşturulması için tüm gayretlerimizin 
seferber edilmesi gerektiği yönündeki 
görüşümüzü muhafaza ediyoruz. Türkiye 
son olarak KFOR Güney Çokuluslu Görev 
Gücü’nün komutasını üstlenmiştir. Ülke-
miz yukarıda temas ettiğim coğrafyaların 
hemen tamamında barışı korumak ve 
istikrarı sağlamak adına önemli misyon-
lar üstlenmiştir. BM, NATO, AB ve AGİT 
şemsiyesi altında icra edilen muhtelif ba-
rışı koruma faaliyetlerindeki etkinliğiyle 
Türkiye, uluslararası barışın korunmasına 
özgün katkılarda bulunabileceğini kanıt-
lamış bir ülkedir. Bu çerçevede, kabulü-
nü memnuniyetle karşıladığımız 1769 
sayılı Güvenlik Konseyi kararı uyarınca 
Darfur’da kurulan UNAMİD’e de katkıda 
bulunmayı olumlu bir şekilde değerlendi-
riyoruz. 

Sayın başkan…

Enerji ve kaynaklarımızı tüketen çatışma-
lara son verebildiğimiz, tekrarlarını da 
önleyebildiğimiz ölçüde, giderek yıpranan 
dünyamızın tüm insanlığın ortak kaderi-
ni belirleyecek sorunlarına birlikte daha 
etkin bir şekilde odaklanmamız mümkün 
olabilecektir. Bu sorunların başında, Sayın 
Başkan, bu yıl Genel Kurul’un ana teması 
olarak çok zamanlı bir şekilde belirlediği-
niz iklim değişikliği konusu gelmektedir. 
Acil çözüm gerektiren bu sorunu, benim 
de bizzat katıldığım, yüksek düzeyli özel 
toplantıda tüm boyutlarıyla irdelemek 
imkanını bulduk. Ortaya çıkan sonuç, in-
sanlık tarihinde daha önce hiç olmadığı 

kadar ciddi yaşamsal bir tehdit oluşturan 
küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunu-
na çözüm üretecek küresel ölçekte etkin 
bir işbirliği için hepimize önemli sorumlu-
luklar düştüğüdür. 

Bir başka gerçek de, iklim değişikliğinden 
en fazla, bu sorunun ortaya çıkmasında en 
az payı bulunan gelişmekte olan ülkelerin 
etkilenecek olmasıdır. Kalkınma yolunda-
ki ülkelerin sorunlarını aşabilmeleri için 
imkanlarımız ölçüsünde, yardımcı olmak 
hepimizin yükümlülüğüdür. Bu bağlam-
da, son yıllarda sağladığı kalkınma, tek-
nik ve insani yardımlarıyla donör ülke 
konumuna yükselmekte olan Türkiye’nin 
geçtiğimiz yıl yaptığı resmi ve özel sektör 
kaynaklı toplam kalkınma yardımları 1.7 
milyar dolara ulaşmıştır. Gerek ilgili BM 
Fonları’na ve gerek ikili düzeyde katkıla-
rımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. 

Gelişmekte olan ülkelerin de küreselleşme-
nin nimetlerinden istifade edebilmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla bu yıl Tem-
muz ayında ev sahipliğimizde İstanbul’da 
düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 
Bakanlar Konferansı, Türkiye’nin bu yön-
deki kararlılığını somut bir şekilde ortaya 
koymuştur. Anılan konferans sonuçlarının 
izlenmesi için de gerekli adımları atmayı 
öngörüyoruz. Afrika’da barış ve kalkın-
maya desteğimiz, 2005 yılından bu yana 
sırasıyla Etiyopya, Sudan ve Senegal’in 
başkentlerinde açılan Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( TİKA) 
bölge ofisleri aracılığıyla kıtaya yayılan 
kalkınma yardımlarımız, 2008 yılında ev 
sahipliğimizde düzenlenecek Türkiye-Af-
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rika İşbirliği Zirvesi ve yedi ayrı BM ve AB 
barışı koruma misyonuna katkılarımızla 
ifadesini bulmaktadır. Türkiye aynı za-
manda yükselen Güney Asya, Uzak Doğu 
ve Pasifik coğrafyaları ile Latin Amerika 
ve Karayipler’e de açılarak, siyasi ve ticari 
işbirliği ağlarını çeşitlendirmeyi amaçla-
maktadır. 

Sayın başkan…

Terör hepimizin güvenliğini tehdit etme-
yi sürdürmektedir. Dünyanın herhangi 
bir köşesinde yaşanan terör eylemi he-
pimizi hedef alan bir insanlık suçudur. 
Sınır tanımayan terörü lanetliyor ve terör 
nedeniyle 35 bin vatandaşını kaybetmiş 
bir ülkenin Başbakanı olarak bu tehditle 
mücadelede dayanışma ve daha etkin 
işbirliği çağrısını buradan yineliyorum. 
Terör odaklarının yeni teknolojilerden isti-
fade ettikleri de dikkate alındığında, Kitle 
İmha Silahları’nın yayılmasının önlenme-
sine yönelik çok taraflı işbirliğimiz önemli 
ilave bir boyut kazanmaktadır. Türkiye, 
KİS’lerin yayılmasının önlenmesi alanında 
BM’nin öncülüğündeki uluslararası işbirli-
ğini desteklemektedir. 

Sayın başkan…

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler 
çatısı altında, yerleşmiş BM parametreleri 
temelinde ve BM Genel Sekreteri’nin iyi 
niyet misyonu çerçevesinde kapsamlı bir 
çözüm bulunması yönündeki çabaları 
desteklemeyi sürdürmektedir. Çözümün 
zemini Birleşmiş Milletler’dir. 2004 yılın-

da BM Kapsamlı Çözüm Planı’nın Kıbrıs 
Rum tarafınca reddedilmesinden bu yana, 
Türk tarafının devam eden yapıcı tutu-
muna rağmen, çözüm yolunda herhangi 
bir ilerleme kaydedilememesi, tarafların 
hızlandırılmış bir yöntem ve bir takvim 
uyarınca kapsamlı çözüm müzakerelerine 
derhal başlamasının zaruri olduğunu ka-
nıtlamıştır. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı 
Sayın Talat’ın, Ada’da iki lider arasında 5 
Eylül 2007 tarihinde yapılan görüşmede 
2008 yılı sonuna kadar kapsamlı çözüme 
ulaşılması için bir an önce müzakerelere 
başlanması önerisi, ne var ki, Kıbrıs Rum 
tarafınca reddedilmiştir. Uluslararası top-
lumun Kıbrıs Türk tarafının kapsamlı çö-
züme ulaşılması yönünde ortaya koyduğu 
irade ve hedefi desteklemesi, Rum tarafını 
da bu konuda ikna etmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, Kıbrıs Türkleri üzerindeki 
haksız kısıtlamalar devam etmektedir. Bu 
kısıtlamaların hiçbir hukuki, insani ve ah-
laki dayanağı bulunmamaktadır. Nitekim 
zamanın BM Genel Sekreteri 28 Mayıs 
2004 tarihli Raporu’nda Kıbrıs Türkleri 
üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırma-
sını tavsiye etmiştir. Bu raporun Güvenlik 
Konseyi tarafından kabul edilmesini bek-
liyoruz. Bu bağlamda, BM Genel Sekreteri 
Sayın Ban Ki-Moon’un BM’nin Kıbrıs’taki 
faaliyetlerine ilişkin son raporunda, se-
lefinin raporunu desteklemesini mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Biz, uluslararası 
toplumdan bu kısıtlamaların bir an önce 
kaldırılması konusunda gerekli adım-
ları atmasını bekliyoruz. Ayrıca, Doğu 
Akdeniz’de Kıbrıs Rum tarafının uluslara-
rası hukuka aykırı olarak münhasır ekono-



Recep Tayyip ERDOĞAN

352

mik bölge sınırlandırma anlaşmaları im-
zalama ile petrol-doğalgaz araştırmalarına 
teşebbüs etmesinin bölgedeki istikrara ve 
Kıbrıs sorununun çözümüne olumsuz etki 
yapacağı açıktır. 

Sayın başkan…

Türkiye tarafından zamanında BM’ye 
armağan edilen ve anlamlı bir şekilde 
Güvenlik Konseyi’nin girişinde daimi 
olarak teşhir edilen, en kadim yazılı barış 
antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nın 
replikası, bize kalıcı barış ve istikrar arayı-
şının insanlık tarihi kadar eski olduğunu 
hatırlatmaktadır. Bu yılki Genel Kurul’un, 
insanlığın asırlar boyu özlemini duyduğu 
bu hedefe biraz daha yaklaşmasını sağla-
yacak, birlik ve beraberlik içinde daha ay-
dınlık ortak geleceğimizin temelini atacak 
hayırlı girişimlere vesile olmasını temenni 
ediyorum. Bunun için, UNESCO tarafın-
dan ilan edilen 2007 Mevlana Yılı’nda do-
ğumunun 800. yıldönümünü kutladığımız 
Celalettin Rumi’nin sözlerine kulak ver-
meyi öneriyorum. Mevlana’nın belirttiği 
gibi, hayallerimizin bir ağaç gibi yeşererek 
gerçeğe dönüşmesini arzuluyorsak, ön-
celikle bu ağacın tohumlarını ekmeliyiz. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Genel kurula çalışmalarında başarılar dili-
yor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Uluslararası Sergiler Bürosu’nun saygı-
değer Genel Sekreteri, değerli Uluslara-
rası Sergiler Bürosu delegeleri, değerli 
konuklar… Sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, EXPO 2015 İzmir “Herkes için 
Sağlık” konulu Birinci Uluslararası Sem-
pozyum münasebetiyle sizleri ülkemizde 
görmekten, Ege’nin incisi İzmir’de sizleri 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Biz Türkiye olarak, ilk kez bir evrensel 
EXPO’ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyo-
ruz. Ancak sonuncusu 2005’te Japonya’da 
yapılan Dünya Sergisi olmak üzere bu 
etkinliklere başından beri katılıyoruz. 
EXPO 2015’e ev sahipliği yapmaya aday 
olan İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük 
şehri, ikinci büyük limanı, sanayi altyapısı 
sağlam olan, Türk tekstil endüstrisinin 
kalbinin attığı ve ülkemizin dış ticareti-

EXPO 2015 BİE Delegeleri ile 
Akşam Yemeği

İzmir | 15 Ekim 2007
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nin yüzde 20’sini üstlenen, geniş turizm 
potansiyeli olan bir şehrimizdir. Ayrıca 
8,500 yıllık tarihiyle, pek çok medeniyete 
ve kültüre kucak açmış, bugüne dek de üç 
dinin bir arada birlik ve beraberlik içinde 
yaşadığı, kendine özgü kimliği olan bir 
barış, huzur ve diyalog kentidir. Asırlardır 
Doğu ve Batının ayrılmaz bir parçası olan, 
çeşitli milletleri ve dinleri bünyesinde ba-
rındıran Türkiye, BM Genel Sekreterinin 
himayelerinde İspanya ile başlattığımız 
Medeniyetler İttifakı alanında önemli rol-
ler oynamaktadır. Bu İttifakın uygulanma-
sında önemli bir aşamaya gelindiğini bura-
da memnuniyetle belirtmek istiyorum. 

Doğu-Batı; Kuzey-Güney ekseninde stra-
tejik bir kavşak noktasında yer alan, 
dört saatlik uçuş mesafesiyle Avrupa, 
Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya’da bir 
milyar nüfusun kolayca ulaşabileceği İz-
mir, Türkiye’nin dünyaya açılan oldukça 
önemli bir kapısıdır. Nitekim Türkiye’nin 
ilk uluslararası ticari fuarı, Cumhuriyetin 
ilk yıllarından bu yana İzmir’de gerçek-
leştirilmektedir. İzmir, Akdeniz Oyunları, 
UNIVERSIADE ve çeşitli ihtisas fuarları-
nın yanı sıra sayısız kültürel ve sanatsal 
etkinliğin de başarıyla gerçekleştirildiği 
bir kenttir. İzmir, bugüne kadar üstlen-
diği tüm uluslararası organizasyonları 
yüzünün akıyla, başarıyla yapmıştır. Buna 
ek olarak, yılda 6 ay boyunca güneş alan 
müstesna ılıman bir iklime ve yenilenebi-
lir temiz enerji imkanı sağlayan jeotermal 
kaynaklara sahiptir. Dahası, halkının seve-
cenliği ve konukseverliğiyle de tanınmak-
tadır. 

Değerli konuklar…

EXPO 2015 İzmir’in teması, hepinizin 
bildiği üzere, “Daha İyi Bir Hayat İçin Yeni 
Yollar: Herkes İçin Sağlık”tır. 2015 yılına 
kadar bu alandaki gelişmelerin belirli bir 
noktaya ulaşmasının beklendiği bu tema, 
EXPO’lar çerçevesinde ilk kez işlenmekte-
dir ve BM Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin 
en önemli unsurları arasında yer almakta-
dır. İzmir “Herkes İçin Sağlık” teması açı-
sından da özel bir önemi haizdir. Bu yüz-
den tarihi anlamı yüksek olan Asklepion 
Sağlık Merkezi’ne ev sahipliği yapmıştır. 
Modern tıbbın ve eczacılığın babası Gale-
nos da keza bu coğrafyada yaşamış ve çalış-
malarını kendine has, endemik bitki örtü-
süne sahip bu bölgede gerçekleştirmiştir. 
Bergama Sağlık Merkezi ve Agamennon 
Kaplıcaları da yine burada yer almaktadır. 

İzmir, EXPO 2015’i düzenlemesi sayesinde 
bir “Sağlık ve Sağlık Turizmi Kenti” kimli-
ğini daha da güçlendirecektir. Son olarak 
İzmir, tüm bu özelliklerinin yanı sıra deği-
şim rüzgarlarına açık, dinamik bir yapıya 
sahiptir. EXPO 2015, İzmir’de özellikle alt-
yapı alanında hızla ilerleyen transformas-
yon çalışmalarını kamçılayacak, büyük 
bir dönüşüm gerçekleştirecek, bu güzel ve 
tarihi kentin öteden beri haiz olduğu ulus-
lararası konumu pekiştirecektir. 

Değerli konuklar…

İzmir Ticaret  Odası  ve  Büyükşehir 
Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan 
EXPO 2015 Projesi için Hükümetimiz, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları-
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mız ile birlikte büyük bir heyecan, azim 
ve kararlılıkla el ele vererek EXPO’nun 
2015’te İzmir’de gerçekleştirilmesi için 
seferber olduk. 400 milyar Dolarlık gayri 
safi milli hasıla ile dünyanın ilk 20 büyük 
ekonomisi arasında yer alan, bölgesel ve 
küresel bir güç olan Türkiye’nin sadece 
ülkemizde değil, aynı zamanda Balkan-
lar, Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya’da 
ilk defa gerçekleşecek böyle evrensel bir 
EXPO’ya ev sahipliği yapmayı hak ettiğine 
inanıyoruz. Ayrıca, İzmir’de büyük bir dö-
nüşüme yol açacak, altyapı alanında 15-20 
milyar Dolarlık ilave dış yatırıma imkan 
sağlayacaktır. 40 milyon civarında ziyaret-
çisi olması beklenen böyle bir EXPO’nun 
İzmir’de gerçekleşmesi Uluslararası Ser-
giler Bürosu’nun EXPO’lar için yeni coğ-
rafyalara açılma ve güçlenme yolundaki 
ilkesel yaklaşımına da uygun düşecektir. 

Sizleri Şubat 2008’de İkinci Uluslararası 
Sempozyum münasebetiyle tekrar İzmir’e 
bekliyoruz. “Herkes İçin Sağlık” hepimizi 
doğrudan ilgilendiren, hepimizin tecrübe-
si, birikimi ve katkısıyla irdelenmek, işlen-
mek suretiyle geliştirilecek bir temadır. Bu 
bağlamda, biz sadece İzmir ve ülkemizin 
değil, sizlerin de bu tema etrafında gerçek-
leşecek EXPO 2015 İzmir’in ev sahibi ola-
cağınıza inanıyoruz. Bu proje sizin de pro-
jeniz. İşte, bu anlayışla 2015’te EXPO’da 
İzmir’de yeniden buluşmak üzere, evinize 
hoşgeldiniz diyor, sizleri tekrar saygıyla 
selamlıyorum.
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Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkile-
rinin geliştirilmesi yönünde bugüne kadar 
büyük katkılarda bulunan Türk-Amerikan 
Konseyi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Scowcroft’u ve Konsey Başkanı Büyükelçi 
Holmes’ı, Konseyin değerli üyeleri ile bir-
likte ülkemizde görmekten memnuniyet 
duyuyoruz. 

Bugün burada, sizinle Türk-Amerikan iliş-
kileri bakımından daha olumlu bir ortam-
da görüşebilmeyi ve ilişkilerin ekonomik, 
ticaret, yatırım, enerji, tarım, akademik ve 
bilimsel işbirliği, toplumlararası temas gibi 
boyutlarını nasıl geliştirebileceğimizi ele 
almayı isterdik. Ancak, acil dikkat ve çaba 
isteyen iki konu Türk-Amerikan ilişkileri-
ni tehdit etmektedir. Bunlardan ilki 1915 
olaylarıyla ilgili olarak 10 Ekim’de Temsil-
ciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul 
edilen karar tasarısı, diğeri de son haftalar-
da tırmanışa geçen ve Irak’ın kuzeyinden 

kaynaklanan PKK terörüyle mücadelede 
erkin bir işbirliğinin gerekliliğidir.

1915 olaylarıyla ilgili karar tasarısı, hukuki 
bağlayıcılık taşımasa ve yasa hükmünde 
bulunmasa da, Genel Kurul’da kabul edil-
diği takdirde, milletimizi derinden yarala-
yacak ve stratejik nitelikli Türk-Amerikan 
ilişkilerinde uzun süreli hasara sebebiyet 
verecektir. Milletimizi haksız yere itham 
eden, hiçbir hukuki dayanağı bulunmayan 
böyle bir tasarıyı ne milletimiz ne de Türk-
Amerikan ilişkileri hak etmektedir. Milleti-
mizin, atalarını itham eden böyle bir kararı 
içine sindirmesi mümkün değildir. Kabul 
edilmesi halinde bu kararı hiçbir şekilde 
tanımayacağız ve haklı ve meşru tepkimizi 
göstermekten çekinmeyeceğiz. Buna ek ola-
rak, böyle bir kararın, Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinin normalleşmesine yönelik çaba-
ları sekteye uğratacağı da unutulmamalı-
dır. Sonunda aklıselimin galip gelmesini ve 

Türk Amerikan Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanı Brent 

Scowcroft ve Beraberindeki 
Heyeti Kabul

Ankara | 17 Ekim 2007
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Amerikalı politikacıların iç siyasi baskılara 
boyun eğmeyerek, Amerikan halkının çı-
karlarını koruyacak yönde adım atmalarını 
ümit ediyoruz. Söz konusu tasarının Genel 
Kurul’da kabulünü önlemek üzere var gü-
cümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 

Siz, Büyükelçi Holmes ve Türk Amerikan 
Konseyi, şimdiye kadar bu çabalarımıza 
içerikli ve anlamlı katkılarda bulundunuz. 
Bunu takdirle karşılıyoruz. Bu desteğinizin 
önümüzdeki kritik günlerde de devam ede-
ceğine inanıyoruz. Kamuoyu algılamaları-
nın ön plana çıktığı mevcut konjonktürde, 
Türk-Amerikan ilişkilerini ve ABD’nin 
Türk kamuoyu nezdindeki görünümünü 
olumsuz etkileyen diğer unsur, terör ör-
gütü PKK’nın kuzey Irak’ta açık destek ve 
sığınak bulmaya devam etmesidir. PKK’nın 
kuzey Irak’taki mevcudiyetine son verilme-
si ve almaya devam ettiği lojistik desteğin 
kesilmesi yönünde ABD’yle bir süredir 
devam eden işbirliği sürecinden somut ve 
elle tutulur sonuçlar alma zamanı gelmiş 
ve çoktan geçmiştir. Bu konuda artık sabrı-
mız taşmış ve tahammülümüz tükenmiştir. 
PKK eylemlerine her gün şehit verdiğimiz 
bugünkü ortamda, artık laf değil, somut 
sonuç üretmek zamanıdır. 

Türk-Amerikan ilişkileri halen bir değişim 
sürecinden geçmektedir. Biraz önce dik-
kat çektiğim iki vahim sorunu bir an için 
bir kenara koyacak olursak, güvenlik ve 
savunmanın yanı sıra, ikili ilişkilerimizin 
ekonomi, ticaret, yatırım, enerji gibi alan-
larda ülkelerimizin gerçek potansiyellerini 
yansıtacak seviyelere erişmesi ortak ama-
cımızdır. Türk Amerikan Konseyi’ne bu 

yönde önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Sayın Scowcroft’un sağduyulu önderli-
ğinde, Konsey’in bu doğrultuda yararlı 
çalışmalarda bulunacağından ve anlamlı 
katkılarını devam ettireceğinden kuşku 
duymuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 
iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştirilme-
sine olan değerli katkılarınızın devamını 
bekliyor, ülkemizi ziyaret ettiğiniz için te-
şekkür ediyorum. 
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Ekselansları, saygıdeğer üyeler, bayanlar 
ve baylar... Dünyanın en tanınmış ve köklü 
düşünce kuruluşlarından biri olan Oxford 
Union’ın siz saygıdeğer üyelerine hitap 
etmekten büyük mutluluk duyduğumu 
belirtmek isterim. Bu vesileyle derneğiniz 
Başkanı Sayın Luke Tryl’a da teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

Türkiye ile İngiltere, tarihi oldukça eskilere 
dayanan, çok boyutlu ilişkilere sahip iki 
dost ülkedir. Öncelikle şunu belirtmek is-
terim: Bugün İngiltere’de, 200 binden fazla 
Türk vatandaşı ve soydaşımız bulunmakta, 
İngiliz toplumunun bütünleşmiş bir par-
çası olarak yaşamlarını sürdürmektedir. 
Aynı şekilde Türkiye’de gayrimenkul alan 
İngiliz vatandaşlarının sayısı da 17 bini aş-
mış durumdadır. Ülkemizde, enerji, teleko-
münikasyon, finans ve gıda sektörlerinde, 
1,500’e yakın İngiliz ortaklı firma faaliyet 
göstermektedir. Bu yılın sadece ilk 9 ayın-
da, 1 milyon 600 bin İngiliz, turist olarak 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Dış ticarette de 
Türkiye ile İngiltere yakın ilişki içerisin-
dedir. İngiltere, Türkiye’nin en çok ihracat 
yaptığı ülkeler arasında ikinci sırada yer 
almaktadır. Kuşkusuz, iki ülke arasındaki 
ilişkiler bundan ibaret değildir. Türkiye ve 

İngiltere, ekonomik işbirliğinin yanı sıra, 
siyasi ve askeri açıdan da tarihi oldukça es-
kilere dayanan bir işbirliği içindedir ve bu 
işbirliği bugün de devam etmektedir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, laik, demokratik ve çoğulcu bir 
devlet yapısını benimsemiş, halkının büyük 
çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedir. Bu 
boyutuyla ülkemiz, tarihi ve kültürel bağ-
lara sahip olduğu bölge ülkeleriyle yakın 
temas içinde olurken, batıyla da yoğun bir 
işbirliği geliştirmiştir. Bugün, Türkiye’nin 
Müslüman ve laik bir ülke olarak Avrupa 
Birliği’ne katılım müzakerelerini sürdür-
mesi, özellikle bölge ülkeleri için önemli 
bir örnek teşkil etmektedir. Uluslararası 
sistemin Soğuk Savaş sonrası dönemde dö-
nüşümünü henüz tamamlayamamış olma-
sı, dünyada ve özellikle Türkiye’nin yakın 
bölgesinde yeni risk ve tehditler ortaya çı-
kartmıştır. Farklı kültür ve medeniyetlerin 
buluşma noktasında yer alan Türkiye, bu 
risk ve tehditleri yakından hissetmektedir. 
Küresel terörizm, kitle imha silahlarının 
yayılması, göç, kültürel çatışmalar, gelir 
dengesizlikleri bunlardan sadece bir kaçı-
dır. Böyle bir ortamda Türkiye, bölgesinde 

Oxford Union’da Üyelere Hitap

Londra, İngiltere | 22 Ekim 2007



359

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

bir istikrar sembolü olarak, kalıcı barış, 
güven ve refahın oluşturulmasına katkıda 
bulunmayı başlıca hedef olarak önüne koy-
muştur. 

Değerli katılımcılar…

Son yıllarda, Türkiye’de, İngiltere’de, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde ve diğer Avrupa 
ülkelerinde yapılmış olan terörist saldırı-
ların üzüntüsünü hepimiz derinden his-
settik. İngiliz toplumu, inanıyorum ki hem 
Londra’da, hem de İstanbul’da gerçekleşen 
saldırılar nedeniyle, terörizm konusunda 
bizimle aynı hassasiyeti taşıyor. Şunu iyi 
biliyoruz ki, küreselleşme çağında artık 
terör ve terörist de sınır tanımıyor. Bu sınır 
tanımamazlık karşısında, terör mağduru 
olsun ya da olmasın, her ülkenin istisnasız 
olarak, teröre karşı güçbirliği yapması artık 
kaçınılmaz bir hal almıştır. Küresel teröre 
karşı küresel bir işbirliği geliştirilmesi, or-
tak bir mücadele platformu oluşturulması, 
tüm toplumlar için hayati derecede önem 
taşımaktadır. 

Şu gerçeği kesinlikle göz önünde bulun-
durmalıyız: Herkesin güvende olmadığı bir 
dünyada kimse kendisini güvende hisse-
demez, gerçek anlamda güvende olamaz. 
Türkiye her zaman ve zeminde teröre karşı 
net bir tavır ortaya koymuş, güvenlik ve in-
sani yardım amaçlı uluslararası operasyon-
larda aktif roller üstlenmiştir. Eğer Türkiye 
Afganistan’da iki kez ISAF’ın komutasını 
üstlendiyse, Lübnan’a, Somali’ye, Bosna’ya, 
Kore’ye asker gönderdiyse bu, sorumluluk 
duygusunun bir neticesidir. Türkiye tüm iyi 
niyetli çabalarına ve samimi gayretlerine 

karşılık malesef aynı samimi yaklaşımı dost 
ve müttefiklerinden yeteri derecede göre-
memiştir. Türkiye, terörizmle mücadele 
konusunda, meşru müdafa hakkını en üst 
düzeyde kullanmak konusunda son derece 
kararlıdır. Hiç kimsenin, hiçbir ülkenin, 
teröre destek vermesine, teröre göz yum-
masına, terörü finanse etmesine ya da te-
röre zemin hazırlamasına tahammülümüz 
artık kalmamıştır. Örgütleri terörist olarak 
adlandırmak ve tanımak yetmiyor, terörist 
örgütlerle tüm yan kuruluşlarıyla birlikte 
mücadele etmek, finansal, diplomatik, aske-
ri ve siyasi desteğini kesmek gerekiyor. 

Değerli katılımcılar…

Irak, Türkiye açısından son derece önemli 
bir konu haline gelmiştir. Türkiye, Irak’ın 
toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin ko-
runmasının bölgenin güvenlik ve istikrarı 
açısından hayati önem taşıdığına inanmak-
tadır. Bu nedenle, Irak’a elinden gelen her 
türlü yardımı yapmaktadır. Ancak, terör 
örgütü PKK/Kongra-Gel’in Kuzey Irak’ta 
faaliyetlerini sürdürerek buradan ülkemize 
yönelik terör eylemlerinde bulunması ül-
kemizde büyük rahatsızlığa neden olmak-
tadır. 

Halkımızın içinde bulunduğu bu ruh hali-
nin, melun terör saldırılarına maruz kalmış 
İngiliz halkı tarafından gayet iyi anlaşıl-
dığına eminim. Bu çerçevede, Irak Başba-
kanı Nuri El Maliki’nin Türkiye’yi ziyareti 
sırasında varılan anlaşma uyarınca, Irak’ın 
terör örgütünün varlığına son verilmesine 
yönelik somut adımlar atmasını ümit et-
tik. Ancak, bu konuda somut bir ilerleme 
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sağlanamaması, Türkiye’nin uluslararası 
hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hak-
kını kullanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 
Bu çerçevede Parlamentomuz Kuzey Irak 
bölgesine kısıtlı bir süreyle sınır ötesi hare-
kat ve müdahale konusunda gerekli yetkiyi 
hükümetimize vermiştir. Alınan bu önlem 
Irak’ın toprak bütünlüğünü veya Irak halkı-
nı hedef almamaktadır; sadece terör örgütü 
PKK’ya yöneliktir. 

Terör örgütü, Kuzey Irak’ta açık bir destek 
görmekte, buradaki kamplarda eğitim alan 
teröristler ülkemize sızarak masum halkı-
mızın ve güvenlik güçlerimizin hayatına 
kastetmektedir. Artık sabır taşı çatlamıştır. 
Türkiye gereken işbirliğini göremese de te-
rörizmle, azim ve kararlılıkla mücadelesine 
devam edecektir. 

Irak’la ilgili en önemli meselelerden biri de 
Kerkük’ün statüsüdür. Tüm Irak halkını 
ilgilendiren bu konunun aceleye getiril-
meden çözülmesi önem taşımaktadır. Bu 
çerçevede Kerkük’ün statüsüne ilişkin re-
ferandumun ertelenmesi mantıklı bir adım 
olmuştur. Öte yandan, ülkemizin öncülü-
ğünde başlatılan “Komşu Ülkeler Süreci”, 
Irak’ta yaşanan sorunların nasıl çözülebi-
leceği konusunda Irak Hükümeti ile bölge 
ülkelerinin görüş alış verişinde bulunduk-
ları ve somut çözüm önerileri geliştirdikleri 
çok önemli bir platform haline gelmiştir. 
İlki Şarm-el Şeyh’te yapılan Genişletilmiş 
Komşu Ülkeler Toplantılarının 2.’sine 2-3 
Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da ev sa-
hibi olacağız. 

Ülkemiz gündemindeki bir başka önemli 
konu da, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişki-
ler Komisyonu’nda alınan, 1915 olaylarına 
ilişkin karardır. Bu karar tabiatıyla bizleri 
derinden üzmüştür. Tarihsel olayların yar-
gılanması parlamentolara düşmez. Tarihi 
olayları ait oldukları dönemin perspekti-
finde belgeleriyle inceleyip, en iyi değer-
lendirecek ve sonuçlar çıkaracak olanlar 
tarihçilerdir. Aksi takdirde, uluslararası 
ilişkiler sistemi içinden çıkılmaz bir hal alır. 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan’a 
2005 yılında mektup göndererek üçüncü 
ülkelerden tarihçilerin de yeralacağı bir 
Ortak Tarih Komisyonu kurulması yönün-
de yaptığım çağrı şeklindeki öneri, bugüne 
kadar cevapsız kalmıştır. Her türlü iyini-
yetli çabalarımıza ve olumlu adımlarımıza 
karşın Ermenistan’ın asılsız iddialarını ve 
olumsuz tavrını sürdürmesi ne yazık ki 
ilişkilerimizin normalleştirilmesini engel-
lemektedir. Üçüncü ülkelerin de, Ermeni 
diyasporasının benzer menfi çabalarına 
müsamaha göstermemesini diliyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, sadece 
Türkiye’nin değil, biraz önce belirttiğim 
hususlar çerçevesinde, başta Avrupa, Or-
tadoğu, Balkanlar ve Kafkasya’nın olmak 
üzere geniş bir coğrafyanın çıkarına ola-
caktır. Türkiye, merkezinde bulunduğu bu 
geniş coğrafyada, kalıcı istikrarın ve barış 
ortamının sağlanması, güven ve refahın 
oluşturulması için kilit rol oynayan, strate-
jik önemi yüksek bir bölgesel aktördür. Laik 
ve Müslüman bir ülke olarak Türkiye’nin 
AB ile entegrasyonu, bölgedeki Müslüman 
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ülkeler için önemli bir örnek teşkil edecek, 
aynı zamanda Avrupa ile İslam dünyası ara-
sında da bir karşılıklı anlayış köprüsünün 
oluşmasını sağlayacaktır. Bugün gelinen 
aşamada, Türkiye, gerekli siyasi kriterleri 
karşılayarak Avrupa Birliğine tam üyelik 
müzakerelerine başlamıştır. 

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çer-
çevesinde Hükümetimiz geçen dönemde 
olduğu gibi bu dönemde de gerekli reform-
ları yapmaya devam edecektir. Ancak, bazı 
AB üyelerinin mevcut müzakere sürecini 
siyasi mülahazalarla engellemeye çalışma-
ları, Türkiye’nin Avrupa’ya ve Avrupa’nın 
değerler sistemine ait olmadığı gibi söylem-
ler ortaya atmaları üzüntü verici ve şevk 
kırıcıdır. Bugün Türkiye’nin karşılaştığı 
kimi olumsuzlukları en iyi anlayabilecek 
ülkelerden biri de, benzer zorlukları zama-
nında yaşayan İngiltere’dir. İngiltere’nin 
katılımı da kimi önyargılı yaklaşımlar so-
nucu sıkıntılı olmuştur. Avrupa Birliği artık 
daha büyük düşünmeli, küçük hesaplar ve 
iç siyaset oyunlarıyla küresel vizyonunu da-
raltmamalıdır. Türkiye’yi de içine alacak bir 
genişleme AB’yi zayıflatmayacaktır, tam ter-
sine, aksi yönde gelişmeler Birliğin gerçek 
potansiyeline ulaşmasına engel olacaktır. 

Bugün Türkiye, AB’nin altıncı ticari ortağı 
konumundadır. AB ile ticaret hacmimiz 80 
milyar Avro’yu aşmıştır. Önümüzdeki on 
yılda Türk ekonomisinin AB’nin altıncı en 
büyük ekonomisi olacağı tahmin edilmek-
tedir. Bu vesileyle, Türkiye’nin AB’ye katı-
lım sürecinde, İngiliz Hükümetinin izlediği 
sorumlu ve ilkeli dış politikayı, Türkiye’nin 
AB sürecine verdiği desteği takdirle karşıla-

dığımızı da belirtmek isterim. Bu desteğin, 
İngiltere ile geliştirmeyi öngördüğümüz 
stratejik ortaklığa uygun olarak önümüz-
deki dönemde de devam etmesini arzu 
etmekteyiz. 

Kıbrıs konusunda da izlediğimiz yapıcı 
tutum, kimin Ada’da kalıcı ve adil bir çö-
zümden yana olduğunu, hangi tarafın buna 
yanaşmadığını gözler önüne sermiştir. Do-
layısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
yönelik izolasyonların devamının da hiç 
bir geçerli ya da adil yönü kalmamıştır. 
Kıbrıs’ta yerleşmiş BM parametreleri te-
melinde siyasi eşitlik ve iki kesimlilik ilke-
lerine dayalı yeni bir ortaklık kurulmasına 
yönelik çözüm arayışlarına katkıda bulun-
maya bundan sonra da devam edeceğiz. 
Ancak, sorun çözümlenmeden AB’ye tam 
üye yapılan Kıbrıs Rum tarafında böyle 
bir irade görmüyoruz. Nitekim, KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat, 5 
Eylül’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri 
Papadopoulos’a, kapsamlı çözüm müza-
kerelerinin başlatılarak 2008 yılına kadar 
soruna çözüm bulunması yönünde öneride 
bulunmuş ancak bu öneri Papadopoulos 
tarafından reddedilmiştir. AB üyelerinin 
Kıbrıs Rum tarafına uzlaşmacı olmayan 
tutumunun da bir bedeli olduğunu açık bir 
şekilde göstermeleri ve BM çerçevesinde 
kapsamlı bir çözüm yönünde teşvik etmele-
ri gerektiğini düşünüyoruz. 

İran’ın nükleer kapasite edinme çabala-
rıyla ilgili olarak bizim de paylaştığımız 
endişeler çerçevesinde uluslararası alanda 
tırmanmaya doğru giden sorunda Türkiye, 
sorumluluğunun bilincinde bir komşu ola-
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rak, çözüme yönelik çeşitli girişimlerde yer 
almakta ve tarafların görüşlerinin birbirine 
yakınlaştırılması için çaba sarfetmekten 
kaçınmamaktadır. Yakın bölgemizdeki di-
ğer bir ülke olan Afganistan’ın da istikrara 
kavuşmasına, ISAF çerçevesindeki katkıla-
rımızla ülke güvenliğine, sağlık, eğitim ve 
tarım alanlarındaki kalkınma projeleriyle 
ülkenin yeniden imarına etkin desteğimizi 
sürdürmekteyiz. Türk firmaları tarafından 
ülkede üstlenilen altyapı projelerinin değe-
ri 1.4 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. 

Türkiye, Orta Doğu’da istikrarsızlık kayna-
ğı olan ve etkileri küresel çapta hissedilen 
İsrail-Filistin ihtilafı ve bölgedeki diğer 
sorunların da bir an önce çözümlenmesini 
arzu etmektedir. Geleneksel olarak bölge 
ülkelerine ve bu zemindeki aktörlere eşit 
mesafede duran Türkiye, köklü tarihi, kül-
türel, ekonomik ve siyasi bağları olan bu 
coğrafyada kalıcı bir barışın tesisi için şart-
ların oluşması yönünde, bütün zorluklara 
rağmen çaba sarfetmektedir. Bu çerçevede, 
ABD’nin bu sonbaharda düzenlemeyi ön-
gördüğü Orta Doğu Konferansı başta olmak 
üzere, uluslararası girişimlere katkıda bu-
lunmaya hazırız. 

Değerli katılımcılar…

Enerji güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin Av-
rupa için bir endişe unsuru olmayı sürdür-
düğü mevcut uluslararası ortam, Avrasya 
enerji ekseninde Türkiye’nin kilit ülke ola-
rak önemini daha da ön plana çıkarmıştır. 
Tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz 
Orta Asya, Kafkaslar ve Hazar bölgesindeki 
ülkelerle geliştirilen boru hatları projeleri 

Türkiye’nin geleceğin enerji merkezi konu-
munu daha da pekiştirecektir. Bugün dün-
yada tüketilen enerjinin yüzde 7’si Türkiye 
üzerinden dünya pazarlarına ulaşmaktadır. 
Türkiye’nin hedefi Avrupa’nın dördüncü 
ana enerji arteri olmaktır. Bölgede bir istik-
rar sembolü olan Türkiye, enerji güvenliği 
konusunda, ABD ve başta İngiltere olmak 
üzere AB ile işbirliğini daha da geliştirmeyi 
arzu etmektedir. 

Değinmek istediğim son husus ise 11 Ey-
lül sonrası dönemde, BM Genel Sekreteri 
tarafından başlatılan ve eş-sunuculuğunu 
İspanya ile birlikte yürüttüğümüz “Mede-
niyetler İttifakı” girişimidir. Doğu ve Batı 
kültürleri arasındaki ilişkiler, özellikle için-
de bulunduğumuz bu son dönemde, çeşitli 
önyargılarla, yanlış bilgilendirmelerle ve 
yanlış anlamalarla zarar görmüştür. Kül-
türlerin ve uygarlıkların kavşak noktasında 
bulunup nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
olan; demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olarak Türkiye, hem Batı’nın bir 
parçası olarak, hem Doğu’yla paylaştığı de-
rin ve köklü bağlarla, bu kritik önemi haiz 
işbirliği bağlamında itidal telkin eden bir 
rol üstlenmiş bulunmaktadır. Medeniyetler 
İttifakı girişiminin amacına ulaşabilmesi 
için mümkün olan en fazla sayıda devletin 
destek vermesi ve sivil toplum, medya ve 
uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere, 
ilgili tüm uluslararası aktörlerin bu inisi-
yatifi sahiplenmeleri gerekmektedir. Bu 
süreçte Türkiye’nin dost ve müttefikleriyle 
yakın işbirliği ve desteğe ihtiyacı bulun-
maktadır. 
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Türkiye’nin sahip bulunduğu siyasi yete-
nek, geniş sosyal ve ekonomik potansiyelin 
değerinin Avrupa çapında giderek daha iyi 
anlaşılacağına güvenim tamdır. Nihayet 
bu anlaşıldığında, Türkiye’nin Avrupa’nın 
geleceğinin vazgeçilmez bir parçası olduğu 
yönündeki kaçınılmaz sonuca da varılmış 
olacağına inanıyorum. Temenni ediyo-
rum ki, dünyamız terörün, çatışmaların, 
yoksulluğun, eğitimsizliğin ve bulaşıcı 
hastalıkların yaygınlaştığı değil; sevginin, 
hoşgörünün, diyalogun, dayanışmanın ve 
işbirliğinin hakim olduğu bir dünya haline 
gelir. Ortak bir geleceğe doğru, ortak bir 
kaderle seyrettiğimiz bu yerküre gemisinde 
her türlü olumlu ve olumsuz gelişmenin 
hepimizi birden etkileyeceğini unutma-
dan, birbirimizi önkoşulsuz olarak seve-
rek hareket edebilirsek, gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. 
Sözlerimi burada noktalarken, Türkiye ve 
İngiltere arasında her alandaki işbirliğinin, 
mevcudun da üzerine çıkarak, derinleşme-
si ve çeşitlenmesi temennimi vurgulamak 
istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli basın mensupları… İngiltere ve 
Türkiye, tarihten gelen yakın ilişkileri olan 
iki dost ve müttefik ülkedir. İngiltere’de bu-
lunmaktan, Başbakan Brown’la çok boyutlu 
ilişkilerimizi derinlemesine değerlendirme 

fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet du-
yuyorum. Sayın Başbakan’a resmi daveti 
ve gösterdiği konukseverlik sebebiyle hu-
zurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. İna-
nıyorum ki, ortak bir vizyon çerçevesinde 

İngiltere Başbakanı Gordon 
Brown İle Ortak Basın Toplantısı

Londra, İngiltere | 23 Ekim 2007
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karşılıklı ilişkilerimiz bu dönem daha da 
güçlenerek gelişmeye devam edecektir. 

Biraz önce Türkiye-İngiltere Stratejik Ortak-
lık Belgesi üzerinde mutabakata vardığımı-
zı bildirmekten de mutluluk duyuyorum. 
Bu belge, ilişkilerimizin kazandığı kapsam 
ve önemi ortaya koymakta, ilişkilerimizin 
bundan sonrası için bize sağlam bir temel 
sunmaktadır. Türk tarafı olarak biz, belgede 
yer alan hususların uygulanmasının takip-
çisi olacağız. Bunu bilhassa ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Başbakanla yaptığımız görüşmede 
ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-AB ilişkileri, 
Kıbrıs ve terörizmle mücadele konularını 
ele aldık. Ortak ilgi alanımıza giren ulus-
lararası konularda yakın görüşlere sahip 
olduğumuzu bir kez daha müşahede etmek-
ten memnuniyet duydum. AB ile katılım 
müzakerelerimizin hiçbir kısıtlama ve en-
gelleme yapılmadan sürdürülmesi önceli-
ğimizi oluşturmaktadır. Türkiye bu konuda 
üzerine düşen bütün koşulları yerine getir-
mektedir. Bu çerçevede İngiltere’ye, AB’ye 
katılım sürecimizde verdiği destekten dola-
yı özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı 
çözüm bulunması için bugüne kadar gös-
terdiği gayretleri  gayet iyi şekilde biliyor-
sunuz. Kıbrıs sorununa BM parametreleri 
çerçevesinde kapsamlı ve adil bir çözüm 
bulunması yolundaki görüşümüzü koru-
yoruz. Terörle mücadele konusunda da 
Sayın Başbakanla paylaştığımız bir hususu 
vurgulamakta fayda görüyorum. Türkiye, 
yıllardır mücadele ettiği terör belasına bu-

güne kadar on binlerce kurban vermiş bir 
ülkedir. Terörün insanlık dışı yüzünü en iyi 
bilen, bu konuda uluslar arası toplumu or-
tak bir mücadeleye ilk davet eden ülkelerin 
başında geliyoruz. Biz, terörün yaşattığı acı-
ları çok yakından biliyoruz. Hiçbir ülkenin, 
hiçbir milletin benzer acılar yaşamamasını 
diliyoruz. Ne yazık ki, ortak mücadele çağ-
rılarımız ancak acı tecrübelerden sonra 
duyulmaya başlanmıştır. 

Türkiye, terörizme karşı oluşturulan ortak 
mücadele platformlarına bugüne kadar 
samimiyetle katkıda bulunmuştur, bundan 
sonra bu katkılarını sürdürecektir. Ancak 
biz de artık vatandaşlarımızın can güven-
liğine, birlik ve bütünlüğümüze kast eden 
teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede 
dostlarımızı kararlı bir şekilde yanımızda 
görmek istiyoruz. Unutmayalım ki, ortak 
mücadele olmadan hiçbir ülke tek başına 
teröre karşı kesin sonuç alamayacaktır. Bu 
çerçevede, TBMM tarafından 17 Ekim 2007 
tarihinde hükümetimize verilen operasyon 
yetkisinin sadece terör örgütü PKK’yı hedef 
aldığını vurgulamak istiyorum. Biz kardeş 
olarak kabul ettiğimiz Irak halkının bugüne 
kadar zor günlerinde hep yanında olduk. 
Irak’ın toprak bütünlüğünü ve siyasi birli-
ğini daima destekledik, bundan sonra da 
desteklemeye devam edeceğiz. Sözlerimin 
sonunda, dost ve müttefik İngiltere’nin, ele 
aldığımız bütün konularda bizimle dayanış-
ma ruhu içinde olmasından memnuniyet 
duyduğumu tekrar belirtmek istiyor, teşek-
kür ediyorum.
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Sayın başkan, saygıdeğer konuklar… Ön-
celikle Stratejik ve Uluslararası Etüdler 
Konseyi’ne beni konuşmacı olarak davet 
ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. 
Yine,  Merkezin Başkanı Sayın John 
Hamre’ye ve nazik takdiminden dolayı 

General Scowcroft’a da içten teşekkürle-
rimi sunuyorum. Hatırlayacağınız üzere, 
Hükümetimin ilk yılını tamamladığı 2004 
yılında ABD’ye yaptığım ziyaret vesilesiy-
le, burada Türkiye’nin ekonomik imkan-
larına ilişkin bir sunuşta bulunmuştum. 

Stratejik ve Uluslararası  
Etüdler Konseyi

ABD | 5 Kasım 2007
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Bugün ise, içinde bulunulan hassas ve kri-
tik dönemde, stratejik ortağımız ve mütte-
fikimiz olan ABD ile ilişkilerimiz hakkında 
bir sunuş yapmak istiyorum. 

Değerli konuklar…

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ilişkileri, stratejik ortaklık ve müttefiklik 
temelinde gelişip ilerlemeye devam etmek-
tedir. İki ülke arasındaki ilişkiler zaman za-
man pürüzler yaşamışsa da, değişen koşul-
lara paralel olarak güncelliğini ve önemini 
korumuştur. Uluslararası sistemin Soğuk 
Savaş sonrası dönemde dönüşümünü he-
nüz tamamlayamamış olması, dünyada 
ve özellikle Türkiye’nin yakın bölgesinde 
yeni risk ve tehditler ortaya çıkarmıştır. 
Farklı ideoloji, inanç ve sistemlerin buluş-
ma noktasında yer alan Türkiye bu risk 
ve tehditleri yakından hissetmektedir. 11 
Eylül terör saldırıları ile başka bir boyut 
kazanan küresel terörizm, kitle imha silah-
larının yayılması, göç, kültürel çatışmalar, 
gelir dengesizlikleri bunlardan sadece bir 
kaçıdır. Böyle bir ortamda, Türkiye böl-
gesinde bir istikrar sembolü olarak, kalıcı 
barış, güven ve refahın oluşturulmasına 
katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiş-
tir. Bu çerçevede, dış politikamızın ana 
eksenlerini NATO üyeliğimiz ve ABD ile 
stratejik ortaklığımızın yanı sıra AB’ye 
üyelik perspektifimiz oluşturmaktadır. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, coğrafi olarak inançların, kültür-
lerin, medeniyetlerin kesişme noktasında 
bulunmaktadır. Bu durum, hiç kuşkusuz 

önemli riskleri de beraberinde getirmekte-
dir. Ancak ülke olarak, tüm bu riskleri aynı 
zamanda bir imkana çevirmenin gayreti 
içindeyiz. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Türkiye, İslam dünyası içinde demokratik, 
laik ve Avrupa Birliği katılım sürecinde tek 
ülkedir. Türkiye’nin NATO üyeliği, ABD ile 
stratejik ortaklığı ve AB’ye katılım süreci, 
hem bölge barışı, hem de küresel boyutta 
barış için vazgeçilmez bir fırsat oluştur-
maktadır. Bu noktada, Türkiye’nin istikrarı 
ve ekonomik gücü, farklı medeniyetlerin, 
farklı dünyaların diyalog kurabilmesinde, 
barış içinde yaşayabilmesinde kilit rol oy-
namaktadır. Türkiye istikrar noktasında 
ilerlediği müddetçe, ekonomik kalkınma 
sürecini daha ileriye taşıdığı müddetçe, 
bölgesel sorunlar da o ölçüde çözüm yo-
luna girecektir. ABD’li ve Avrupalı dostla-
rımızın, Türkiye’nin bu stratejik önemini, 
bölgenin mevcut durumu ışığında tekrar 
gözden geçireceklerine inanıyorum. 

Değerli konuklar…

Bu noktada, Türkiye-ABD ilişkileri açısın-
dan büyük önem arzeden iki konuya dik-
katlerinizi çekmek istiyorum. Bunlardan 
ilki, terörle mücadeleyle alakalıdır. PKK 
terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde devam 
eden varlığı ve ülkemize yönelik olarak 
sürdürdüğü saldırılar Türkiye için çok 
ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır. PKK’nın 
terör saldırıları sonucunda dökülen kan 
her geçen gün toplumumuzdaki infiali 
arttırmakta, Türk halkının sabrını daha 
da zorlamakta, siyasi iktidarın seçenekle-
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rini azaltmaktadır. Bir ülke için halkının 
güvenliğini sağlamak tartışmasız birincil 
öncelik taşır. Hiçbir ülke sınırının he-
men ötesinde güvenliğini, istikrarını ve 
toprak bütünlüğünü hedef alan bir terör 
örgütüne göz yumamaz. Bu çerçevede, 
Parlamentomuz, 17 Ekim’de 19’a karşı 
507 oyla Hükümetime sınır ötesi askeri 
operasyon dahil her türlü önlemi alma 
yetkisi vermiştir. 

Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
istiyorum: Alınan bu önlem, Irak’ın top-
rak bütünlüğünü veya Irak halkını hedef 
almamaktadır; sadece terör ve terör ör-
gütüne, yani PKK’ya yöneliktir. Üzülerek 
yineliyorum ki, müttefikimiz ABD de 
tüm dünyayı dehşete düşüren 11 Eylül 
saldırıları ile terör belasını en acı şekilde 
yaşamıştır. Hatırlanacağı üzere, ABD, 11 
Eylül terör saldırılarının hemen ertesin-
de Afganistan’daki operasyonların Afgan 
halkını hedeflemediğini, sadece El Kaide 
ve Taliban’a karşı olduğunu ilan etmişti. 
Başta Türkiye olmak üzere, müttefikler 
olarak terörle mücadelede ABD’ye tam 
destek olduk. Operasyonlar sonrasında da 
ISAF çerçevesinde Afganistan’ın güvenlik 
ve istikrara kavuşmasına, yeniden imarı-
na büyük katkıda bulunduk, bulunmaya 
da devam ediyoruz. Bugün Türkiye, aynı 
dayanışmayı, desteği ABD’den ve müttefik-
lerinden beklemektedir. 

Terörle mücadele çok boyutlu ve meşak-
katli bir meseledir. Bu bağlamda basit çö-
zümlerden bahsetmek mümkün değildir. 
Terör belasının sadece tezahürlerini değil, 
kaynaklarını kurutmak gerekmektedir. 

Bunu ise hiçbir ülke tek başına yapamaz. 
Terörü yöntem olarak benimseyenler, ken-
dilerine sürekli olarak yeni destek taban-
ları ve yaşam alanları oluşturmaktadırlar. 
Bu çerçevede, uluslararası platformda an-
lamlı bir dayanışma sözkonusu olmadığı 
sürece, çabalarımızın sınırlı etkisi olaca-
ğını peşinen kabul etmemiz gerekecektir. 
Bizim Türkiye olarak beklentimiz açıktır. 
ABD’nin ve Irak makamlarının PKK terör 
örgütünün bölgeden sökülüp atılmasında, 
söylemin ötesinde süratle somut adımlar 
atmaları ve Türkiye’ye alacağı önlemlerde 
destek olmaları gerekmektedir. 

Irak’ın toprak bütünlüğünün ve ulusal 
birlikteliğinin korunması bölgenin istik-
rarı açısından büyük önem taşımaktadır. 
ABD’nin de orta ve uzun vadeli stratejik 
çıkarları açısından bunu iyi değerlendir-
diğine inanıyoruz. Türkiye yanı başında 
istikrar, güvenlik ve toplumsal refahını 
sağlamış bir Irak görmeyi istemekte, bu-
nun için de Irak yönetimine ve halkına 
elinden gelen her türlü yardımı, desteği 
göstermektedir. Bu bağlamda, Irak’la ilgi-
li önemli meselelerden biri de Kerkük’ün 
statüsüdür. Tüm Irak halkını ilgilendiren 
bu konunun aceleye getirilmeden çözül-
mesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
Kerkük’ün statüsüne ilişkin referandu-
mun ertelenmesi mantıklı bir adım ol-
muştur. 

Öte yandan, ülkemizin öncülüğünde baş-
latılan “Komşu Ülkeler Süreci”, Irak’ta 
yaşanan sorunların nasıl çözülebileceği 
konusunda Irak Hükümeti ile bölge ülkele-
rinin somut çözüm önerileri geliştirdikleri 
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çok önemli bir platform haline gelmiştir. 
İlki Şarm el Şeyh’te yapılan Genişletilmiş 
Komşu Ülkeler Toplantılarının ikincisine 
2-3 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da 
ev sahipliği yaptık. Bu vesileyle ülkemiz-
de ağırladığımız Dışişleri Bakanı Rice ile 
önemli hususlarda görüş alışverişinde 
bulunduk. Türkiye-ABD ilişkileri açısın-
dan hassasiyet taşıyan ikinci husus ise, 
bazı çevrelerin ilişkilerimizi zedeleme 
yönündeki çabaları sonucunda hemen her 
dönem ABD Kongresi’ne sunulan 1915 
olaylarına ilişkin asılsız iddiaları içeren 
karar tasarılarıdır. Bu çerçevede, Temsil-
ciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nde 10 
Ekim’de alınan karar tabiatıyla bizleri de-
rinden üzmüştür. 

Tarihsel olayların yargılanması parlamen-
tolara düşmez. Ermeni iddiaları, bugüne 
kadar ne tarihi ne hukuki temelde ka-
nıtlanabilmiş değildir. Tarihi olayları ait 
oldukları dönemin perspektifinde belge-
leriyle inceleyip, en iyi değerlendirecek, 
sonuçlar çıkaracak olanlar tarihçilerdir. 
Aksi takdirde uluslararası ilişkiler sistemi 
içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu gibi yaban-
cı unsurların ilişkilerimizi zedelemesine 
ve stratejik ortaklığımıza zarar vermesine 
müsaade etmemeliyiz. Türkiye, bu mesele-
yi açıklıkla ele alabilmek için Ermenistan’a 
tarihi bir öneri yapmıştır. Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Koçaryan’a 2005 yılında 
bir mektup göndererek gerekirse üçüncü 
ülkelerden tarihçilerin de yer alabileceği 
bir Ortak Tarih Komisyonu kurma öneri-
sinde bulundum. Ancak, aklıselime çağrı 
şeklindeki bu önerimiz bugüne kadar ya-
nıtsız kalmıştır. 

Ermenistan’ın asılsız iddialarını ve olum-
suz tavrını sürdürmesi ne yazık ki bu ül-
keyle ilişkilerimizin normalleştirilmesini 
engellemektedir. Üçüncü ülkelerin de, 
Ermenistan’ın ve onun uzantısı olarak 
hareket eden Ermeni diasporasının menfi 
çabalarına müsamaha göstermemesini 
diliyoruz. Bu bağlamda, ABD Yönetiminin 
bugüne kadar gösterdiği sağduyulu yakla-
şımı takdirle karşılıyor, bunun gelecekte 
de devam etmesini bekliyoruz. Türkiye’yi 
ve Türk halkını rencide edici nitelikteki 
söz konusu tasarının Türkiye-ABD ilişki-
lerini zehirleyecek şekilde Genel Kurul 
gündemine alınmasının engellenmesi 
çabalarında ABD’deki bütün dostlarımıza 
görevler düşmektedir. Neticede bu konu-
nun ilişkilerimizin geleceğini ipotek altına 
alması kimsenin yararına olmayacaktır. 
İlişkilerimizi bu gibi yabancı unsurlara 
karşı korumak gelecek kuşaklara olan 
sorumluluğumuzdur. ABD’de sayıları 
300–400 bin olduğu tahmin edilen kimisi 
ABD vatandaşı, kimisi yeşil kartlı, kimisi 
öğrenci Türkiye ve Türk kökenli insanı-
mız yaşamaktadır. Ülkelerimiz arasında 
bir köprü vazifesi gören bu insanlarımız, 
ABD toplumuyla bütünleşmiş olarak, 
uyum içinde yaşamlarını sürdürmekte ve 
ABD toplumunun gelişimine katkıda bu-
lunmaktadırlar. Bu tür karar tasarılarının 
onları da üzdüğü ve huzursuz ettiği unu-
tulmamalıdır. 

Değerli dostlar…

İfade ettiğim hususların hassasiyeti bir 
yana, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde hali 
hazırda pek çok pozitif unsur da belirleyici 
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rol oynamakta ve işbirliğimizin güçlendi-
rilmesine katkıda bulunmaktadır. Geçen 
yıl kabul ettiğimiz “Ortak Vizyon ve Yapı-
landırılmış Diyalog Belgesi” bunun somut 
bir göstergesini oluşturmaktadır. Belge, iki 
dost ve müttefik ülkenin Arap-İsrail ihtila-
fından İran’ın nükleer programına, Orta 
Asya ve Afganistan’da istikrara katkıda bu-
lunulmasından, enerji güvenliğine kadar 
pek çok alanda işbirliğini öngörmektedir. 
Aynı belgede ekonomik işbirliğimizin ve 
halen 10 milyar ABD doları civarındaki 
yıllık ticaret hacmimizin de bugünkünden 
çok daha ileriye götürülmesi amaçlanmak-
tadır. Söz konusu belgeyi Türk–Amerikan 
ilişkilerinde, stratejik işbirliğini daha da 
ileriye götürmek amacını taşıyan temel bir 
referans belgesi olarak nitelendirmemiz 
mümkündür. 

Yine az önce belirttiğim gibi, dış politika-
mızın temel taşlarından bir diğerini de 
Avrupa Birliği’ne katılım hedefimiz oluş-
turmaktadır. 20. yüzyılın başında çağdaş 
bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini 
alan Türkiye Cumhuriyeti, bir Avrupa 
devleti olarak 1952 yılında NATO’ya üye 
olmuş, Batı’nın hemen tüm kurumlarının 
içinde yeralmış ve daha 1963 yılında bu-
günkü AB ile tam üyelik hedefiyle ortaklık 
anlaşması imzalamıştır. Bugün gelinen 
aşamada, Türkiye, gerekli siyasi kriterleri 
karşılayarak Avrupa Birliğine tam üyelik 
müzakerelerine başlamıştır. Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum çerçevesinde Hükü-
metimiz geçen dönemde olduğu gibi bu 
dönemde de gerekli reformları yapmaya 
devam edecektir. Ancak, bazı AB üyeleri-
nin tamamen teknik nitelikte olan müza-

kere sürecini siyasi mülahazalarla engel-
lemeye çalışmaları üzüntü verici ve şevk 
kırıcıdır. Türkiye’yi de içine alacak bir ge-
nişleme AB’yi zayıflatmayacaktır. Tam ter-
sine, aksi yönde gelişmeler Birliğin gerçek 
potansiyeline ulaşmasına engel olacaktır. 
ABD’nin Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine 
verdiği desteği ve AB ile ilişkilerimizin 
kritik anlarında gösterdiği değerli çabala-
rı şükranla ve takdirle karşıladığımızı da 
bu vesile ile ifade etmek isterim. Bunun, 
ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığa 
uygun olarak önümüzdeki dönemde de 
devam etmesini diliyoruz. 

Değerli konuklar, 

Türkiye, uluslararası gündemi meşgul 
eden geniş uluslararası sorun yelpazesine 
birçok AB ve NATO ülkesinden daha yakın 
konumda, hatta bu sorunların tam orta-
sında bulunmaktadır. Türkiye’nin dünü, 
bugünü ve yarınını yakından ilgilendiren 
bu sorunların tüm yönleriyle Türkiye aynı 
ve eşit ölçüde ilgilenmek zorundadır. Bu 
bakımdan, Türkiye’nin bu sorunlara, ne 
Hükümet ne kamuoyu olarak bigane kala-
mayacağı aşikardır. Bu süreçte Türkiye’nin 
dost ve müttefikleriyle yakın işbirliği ve 
desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye 
bu desteği en çok da, elli yılı aşkın süredir 
müttefiklik ilişkilerine sahip olduğu, stra-
tejik ortağı ABD’den beklemektedir.  Bu 
düşüncelerle konuşmama son verirken, 
Konsey’e, değerli yöneticilerine ve sabrınız 
için sizlere teşekkür ediyor, hepinize saygı-
larımı sunuyorum.



371

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

Sayın başkan, değerli konuklar, hanıme-
fendiler, beyefendiler… Konuşmamın 
başında sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Konuşmamın hemen başında, bugün bu 
toplantıya ev sahipliği yapan Ulusal Basın 
Kulübü’ne içten teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Türkiye ile ABD ilişkilerinin ciddi bir 
dizi sınavdan geçtiği bir dönemde sizlere 
hitap ediyorum. İki ülke arasındaki güncel 
meseleleri, Sayın Başkan Bush ile bugün 
yaptığımız görüşmede ele aldık. Görüşme-
mizin, zamanlama ve içerik bakımından 
son derece yararlı olduğunu bu vesileyle 
ifade etmek isterim. 

Değerli konuklar…

Türkiye’nin tarih boyunca sahip olduğu 
jeostratejik konum, bugünün dünyasında 
da artan bir önemle devam etmektedir. 
Türkiye, bildiğiniz gibi dünyanın en çal-
kantılı coğrafyasında bulunan bir güven 
ve istikrar adasıdır. Zor bir bölgede barış 
ve refahın yaygınlaştırılması, daha iyi bir 
dünya ideallerimizin gerçekleştirilmesi 
için çaba gösteriyoruz. Buna ek olarak 
Türkiye, medeniyetler arasında, özellikle 
Avrupa ile Ortadoğu arasında bir köprü va-
zifesi görüyor. BM çatısı altında İspanyol 

meslektaşım Sayın Zapatero ile eşbaşkan-
lığını üstlendiğimiz 21. yüzyılın en büyük 
küresel barış projesi olan Medeniyetler İt-
tifakı bunun en iyi kanıtıdır. Risklerin çok 
yüksek olduğu böyle bir coğrafyada, tüm 
bu riskleri imkana, fırsata çevirmek için 
çok boyutlu, dinamik ve derinlikli bir dış 
politika yürütmemiz gerekiyor. 

Şunu özellikle dikkatinize sunmak istiyo-
rum: Türkiye, hem bölgesinde hem de dün-
yada bir istikrar unsurudur. Bunda son 
yıllarda yakaladığımız iç siyasi istikrar ile 
hızlı ekonomik büyümenin hiç kuşkusuz 
büyük payı vardır. Türkiye’nin istikrarı, 
başta Ortadoğu olmak üzere, Kaf kasya 
Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar 
ve Avrupa Birliği için son derece önem 
arz etmektedir. Batı’nın enerji güvenliği, 
uluslararası terörizmle mücadele, bölgesel 
sorunların çözümü, özellikle de medeni-
yetlerin diyalog kurabilmesi açısından, 
Türkiye’nin çok büyük bir rol üstlendiğini 
ifade etmek isterim. Türkiye’ye bu rolü 
yükleyen, yalnızca coğrafi konumu da de-
ğildir. 

Bakınız, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıl-
masıyla birlikte, ortaya 24 yeni ülke çık-

Ulusal Basın Kulübü

ABD | 5 Kasım 2007
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mıştır. Türkiye’nin bu ülkeler başta olmak 
üzere geniş bir coğrafyayla ortak tarihi, 
ortak kültürü, ortak inançları bulunmak-
tadır. Yine Türkiye, İslam dünyası içinde 
demokrasi ve laikliği benimsemiş, Avrupa 
Birliği katılım müzakerelerini yürüten 
tek ülkedir. Bu yönüyle, hem tarihi bir so-
rumluluğu, hem de tarihi şekillendirecek 
bir köprü rolünü yüklenmiş durumdayız. 
Gerek Amerikalı dostlarımız, gerekse 
Avrupalı dostlarımız, bölgeyle yapıcı iliş-
kiler kurmak istiyorlarsa Türkiye’nin bu 
rolünü mutlaka dikkate almak zorundadır, 
diye düşünüyorum. Bu noktada bizim, 
Amerika Birleşik Devletleri’yle stratejik 
ortaklığımız hem bölge, hem de dünya 
açısından özel bir önem arzetmektedir. 
İki ülke arasındaki ilişkiler, zaman zaman 
ciddi sınavlarla karşılaşmış, ancak iki ülke 
de bu sınavları başarıyla aşma becerisini 
göstermiştir. Bugün Türkiye bakımından 
hayati önem taşıyan, yarınlarımızı ilgilendi-
ren ciddi risk ve tehditlere karşı, dayanışma 
ve ortaklığın devam ettirilmesi en büyük 
temennimizdir. 

Değerli dostlar…

ABD ile ilişkilerimiz bakımından bugün 
bizim için hayati önem taşıyan iki öncelikli 
konu bulunmaktadır. Bunlar 1915 olayla-
rına ilişkin tasarı ve Irak’ın kuzeyindeki 
kabul edilemez PKK mevcudiyetidir. ABD 
Kongresi’ne sunulan, sözde Ermeni “soykı-
rımı” iddialarına meşruiyet kazandırmaya 
yönelik karar tasarısının Temsilciler Mecli-
si Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilmesi, 
iki ülkeyi yeni bir sınavla karşı karşıya 
bırakmıştır. Bazı çevreler, bu tür karar ta-

sarılarının bağlayıcılığı olmadığını iddia et-
mektedirler. Ancak, müttefikimiz ABD’nin 
yasama organı olan Kongre’nin, hukuk dışı 
bir siyasi yargıda bulunmaya yönelik çaba-
ları Türkiye’yi rencide etmektedir. Tasarı-
nın ortak sunucularının Temsilciler Meclisi 
Başkanı Pelosi’ye 24 Ekim tarihinde bir 
mektup göndererek, tasarının bu aşamada 
gündeme alınmamasını talep etmelerini, 
ihtiyatlı bir iyimserlikle karşılıyoruz. 

Stratejik işbirliğimizi derinden zedeleme 
potansiyeline sahip bu tasarının Kongre’de 
görüşülmemesi için ABD yönetiminin ve 
çok sayıdaki Kongre üyesinin bugüne ka-
dar sergilediği sağduyulu tutumu takdir 
ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu hususu 
ABD Başkanı Sayın Bush’a da ilettim ve gö-
rüşlerimizi ayrıntıları ile izah ettim. Esasen, 
kimi ülkelerde sürekli olarak gündemde tu-
tulmaya çalışılan Ermeni iddiaları bugüne 
kadar ne tarihi ne hukuki temelde kanıtla-
nabilmiş değildir. 

Türkiye bu meseleyi açıklıkla ele alabilmek 
için 2005 yılında Ermenistan’a çok ciddi bir 
öneri yapmıştır. İki ülke arasında bir Ortak 
Tarih Komisyonu kurulmasını öngören bu 
önerimiz, tarihin bu sancılı dönemine iliş-
kin müşterek bir anlayışa ulaşmayı hedef-
lemektedir. Önerimizin özü şu unsurlardan 
ibarettir: Komisyon, sadece Türk ve Ermeni 
değil, tüm uluslardan ehliyet ve itibar sahi-
bi bilim adamlarına açıktır. Türkiye, devlet 
arşivlerimizin tamamını Komisyon’un ince-
lemesine sunacaktır. Türkiye, Ermenistan 
dahil, tüm ilgili ülkeleri de aynı şekilde ar-
şivlerini Komisyon’un incelemesine sunma-
ya davet etmektedir. Türkiye, Komisyon’un 
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çalışmalarının sonucuna uyacağını peşinen 
kabul etmekte olduğunu alenen beyan et-
miştir. Şimdi biz bu öneriyi sunmakla açık, 
samimi, dürüst ve yapıcı davrandığımızı 
iddia ediyoruz. Ermenistan’ın ve ilgilene-
bilecek tüm diğer ülkelerin de benzer bir 
yaklaşım benimsemelerini istiyoruz. 

Bakınız, bizim tarihimizden ya da tarihi 
gerçeklerden bir korkumuz yok, olamaz. 
Ancak bizim endişemiz, tarihin tarihçiler 
tarafından değil, siyasetçiler tarafından 
değerlendirilmesidir. Açık söylüyorum, bu 
son derece yanlış, özellikle de bilim adına 
son derece yaralayıcı bir tutumdur. Bilim 
adamlarının işini bilim adamlarına bıraka-
lım. Tarihçilerin işini tarihçilere bırakalım. 
İşin içine siyaseti müdahil edersek, bundan 
hiç kimse kazançlı çıkmaz, tersine ülkeler 
kaybeder, halklar kaybeder, ilişkiler kaybe-
der. 

Dikkat ediniz, Türkiye’nin Ermenistan’la 
ilişkileri, bu tasarının ABD Dış İlişkiler 
Komisyonu’nda onaylanmasıyla birlikte, 
önceye göre daha gerilemiş bir durumda-
dır. Oysa biraz önce de belirttiğim gibi, bı-
rakalım arşivler konuşsun, bırakalım tarih-
çiler konuşsun, bırakalım, bilim konuşsun. 
Aksi takdirde siyasi sebeplerle, siyasi çıkar 
uğruna alınacak kararlar, tarihte ciddi bir 
leke ve ilişkilerde yara bırakmaktan öteye 
geçemeyecektir. 

Değerli katılımcılar… 

Bildiğiniz gibi, Türkiye terörün yaşattığı 
acıları çok iyi bilen bir ülkedir. Ülkemiz 
bu belaya çok büyük kayıplar vermiştir ve 

maalesef vermeye de devam etmektedir. 
Terörle mücadelenin çok boyutlu ve uzun 
vadeli bir mesele olduğuna kuşku yoktur. 
Bu bağlamda kolay çözümlerden söz edile-
meyeceği de açıktır. Terör belasının sadece 
tezahürlerini değil, kaynaklarını da kurut-
mak gerekmektedir. Bunu hiçbir ülke tek 
başına yapamaz. Terörle mücadele için 
uluslararası işbirliği gerekmektedir. 

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar için 
elinden gelen tüm gayreti gösterirken, 
barış ve istikrara en büyük darbeyi vuran 
kuzey Irak kaynaklı PKK terörizmi ile mü-
cadelede ne yazık ki gereken uluslararası 
desteği görememektedir. Özellikle bazı Av-
rupa ülkelerinin terörle mücadelede yanı-
mızda yer almamalarını ve bu tutumların-
da ısrar etmelerini kabul etmek mümkün 
değildir. Gereken uluslararası desteğin 
ve işbirliğinin bulunmadığı bir ortamda 
Türkiye, kendisini ve halkını teröre karşı 
koruma hakkını tabiatıyla kullanacaktır. 
Zira devletler, toprak bütünlüklerini ve 
kendi vatandaşlarını korumak yükümlülü-
ğü altındadırlar. 

Biz, Irak’ın ulusal birliğini ve toprak 
bütünlüğünü destekliyoruz, bölgesinde 
ve dünyada itibarlı konumuna yeniden 
kavuşmasını sadece temenni etmiyoruz, 
bunun için gereken çabaları da gösteriyo-
ruz. Nitekim iki gün önce “Genişletilmiş 
Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları 
Toplantısı”na İstanbul’da ev sahipliği ya-
parak bu konudaki irade ve kararlılığımızı 
bir defa daha göstermiş bulunuyoruz. 
Terörle mücadele konusundaki temasla-
rımızı bu ilkeler ışığında Iraklı Kürtlerin 
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de temsil edildiği merkezi Irak Hükümeti 
ile sürdürmeye daima özen gösterdik. Son 
olarak 26 Ekim’de Ankara’da Irak heyeti ile 
temaslarda bulunduk. Bu sorunun derhal 
ve nihai olarak bir çözüme kavuşturulma-
sında başarısız olunması halinde, bunun 
geniş bölgesel yansımaları olabileceğinin 
akıllarda tutulması gerektiğine dikkatinizi 
çekmek isterim. 

Ulusal çıkarlarımızı bölgedeki akıldışı güç 
hesaplarına kurban etmemizi bizden hiç 
kimse beklememelidir. Türkiye’nin artık, 
zamana yayılan ve daha önce denenmiş, 
ancak sonuç vermemiş bir takım meka-
nizma ve önerilerle vakit kaybetmeye 
tahammülü kalmamıştır. Türkiye, ABD 
ve merkezi Irak Hükümeti’nden, Kuzey 
Irak kaynaklı PKK terörüne kesin bir son 
verecek somut ve acil adımlar atmasını 
beklemektedir. Bu meyanda, Hükümeti-
miz bölücü terör örgütü ile mücadelede 
gereken tedbirleri almaktadır, almaya da 
devam edecektir. 

Türkiye’nin kendisini koruyacak gücü 
olduğunu çeşitli vesilelerle vurguladım. 
Bugün bunu bir defa daha sizlerin huzu-
runda teyid ediyorum. Irak’ın kuzeyinde 
konuşlanarak, ülkemizin toprak bütünlü-
ğünü, kamu düzenini, güvenliğini ve hu-
zurunu tehdit eden bölücü terör örgütüne 
karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan 
hakkımızı kullanma noktasına gelmiş 
bulunuyoruz. Bu hakkı kullanma yetkisi 
Yüce Meclisimizce Hükümetimize veril-
miştir. Meclisimizin bu kararı esasen hal-
kımızın hissiyatına tercüman olmuştur. 

Türk halkı bu konuda derin bir infial ve 
beklenti içindedir. 

Şunu bir kez daha açıkça ifade etmek 
istiyorum: Hedefimiz, Kuzey Irak’tan 
kaynaklanan PKK terör örgütüdür. Bu-
nun, tüm uluslararası camia tarafından 
iyi anlaşılması gerekmektedir. Türkiye, 
meşru savunma hakkını kullanırken ata-
cağı adımları ABD ile ortaklaşa atmaya 
da hazırdır. Kosova’da, Afganistan’da ve 
birçok bölgede ABD’nin yanında teröre 
karşı ortak bir mücadele yürüttüğümüzü 
ve yürütmekte olduğumuzu hatırlatmak 
isterim. PKK’ya karşı meşru davamızda da 
ABD’nin yanımızda yer almasını beklemek 
en tabii hakkımızdır diye düşünüyorum. 
Bu görüşlerimi bugün Başkan Bush’la da 
bir kez daha çok açık bir şekilde paylaştım. 
Birbirimizi gayet iyi anladığımızı ve temel 
prensipler üzerinde mutabık kaldığımızı 
düşünüyorum. 

Bakınız, özellikle bir noktaya dikkatlerini-
zi çekmek istiyorum. Bugün terör artıkları 
artık ulusal sınırlar içinde kalmıyorlar. 
Bunun en yıkıcı örneğini 11 Eylül saldırı-
larında gördük. Terör ve teröristler artık 
uluslararası karmaşık bağlantılar içine 
girmiş durumdalar ve tüm ülkeleri tehdit 
ediyorlar. Bugün PKK terör örgütünün de 
faaliyet alanı Kuzey Irak veya Türkiye ile 
sınırlı değildir. Avrupa gençliğini, belki 
Amerikan gençliğini zehirleyen uyuşturu-
cu ticareti, uluslararası insan kaçakçılığı, 
haraç alma gibi çok çeşitli faaliyetler, biz-
zat PKK tarafından gerçekleştirilmektedir. 
PKK faaliyetlerine göz yuman bazı Avrupa 
ülkeleri, bu davranışlarıyla kendi gençleri-



375

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

nin zehirlenmesine, kendi vatandaşlarının 
zarar görmesine, kendi güvenliklerinin 
tehdit edilmesine, kendi sosyal barış 
düzenlerinin bozulmasına da göz yum-
maktadırlar. Terör örgütünün bu yüzünü 
görmeyenler, uluslararası teröre karşı 
ortak mücadeleden kaçınanlar, yarın aynı 
sorunla karşılaştıklarında çok geç olacak-
tır. Bu nedenle gerek Avrupa ülkelerinden, 
gerekse ABD’den, bu konuda tam dayanış-
ma, tam katkı bekliyoruz. 

Değerli dostlar…

Türkiye-ABD ilişkilerinin belirleyici un-
surlarını, güçlü dostluk, stratejik ortaklık 
ve karşılıklı güven oluşturmaktadır. İşte 
bu nedenlerledir ki, iki ülke bugün karşı 
karşıya gelinen zor durumlarda birlikte 
hareket etmek durumundadırlar. Dost-
larımızdan bu işbirliği ve dayanışmayı 
beklemekte olduğumuzu bir defa daha 
belirtmek istiyorum. Konuşmamı burada 
noktalarken, ABD Ulusal Basın Kulübü’ne 
bu ortamı hazırladıkları için bir kez daha 
teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı su-
nuyorum. Teşekkürler.
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Çok değerli katılımcılar… Hepinizi en 
kalbi duygularla selamlıyorum. İtalya’yı 
ziyaretim vesilesiyle iki ülke işadamları-
nın düzenlediği bu toplantıya katılmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu da be-
lirtmek istiyorum. Konuşmamın hemen 

başında şunu da ifade etmek isterim: Tür-
kiye ile İtalya sadece hükümetler arasında 
değil, işadamları arasında da örnek bir 
dostluk ve işbirliği sergilemektedir. Siyasi 
konulardan askeri konulara, turizmden 
arkeolojiye kadar birçok alanda işbirli-

Türkiye - İtalya İş Forumu 
Toplantısı

Roma, İtalya | 8 Kasım 2007
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ğimiz mevcut. Ancak ticari ve ekonomik 
alandaki işbirliğimiz, diğer tüm alanları 
olumlu yönde etkiliyor ve bu yanıyla iki 
ülke arasındaki yakın işbirliğinin mimarı 
bizzat sizlersiniz. Bu vesileyle her iki tara-
fın işadamlarına da teşekkür ediyorum. 

Değerli işadamları…

Sizlerin de bildiği gibi, Türkiye, 20 Ekim 
2005 tarihinde Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerine resmen başlamış bulun-
maktadır. Bu tarihten itibaren, tarama 
süreci tamamlanmış, müzakerelere ge-
çilmiş ve fasıllar açılmaya başlanmıştır. 
Türkiye’nin AB ile müzakere süreci hız 
kesmeden devam etmektedir. 

Şunu da bu fırsatla ifade etmek iste-
rim: Türkiye’nin AB üyeliği, yalnızca 
Türkiye’nin değil, topyekün Avrupa ül-
kelerinin, hatta merkezinde bulunduğu-
muz coğrafyanın yararına olacaktır. Biz, 
bunun bilincinde olarak, reformlarımızı 
kararlılıkla gerçekleştiriyor, adımlarımı-
zı cesaretle atıyoruz. Bazı Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin, açıklamaları, engelleyici 
girişimleri bizim hedefimizi asla değişti-
remez. Çünkü biz, reformlarımızı sadece 
Avrupa Birliği müktesebatına uyum için 
değil, aynı zamanda kendimiz, kendi hal-
kımız, ülkemiz için gerçekleştiriyoruz. 
Yaptığımız tüm reformların öncelikli ama-
cı, Türk halkının yaşam seviyesini en üst 
seviyeye yükseltmek, insan hakları ve iyi 
yönetişimi güçlendirmektir. Kısacası tüm 
bu reformlar, halkımızın hak ettiği siyasi 
ve ekonomik şartların, imkanların oluştu-
rulmasını amaçlamaktadır. 

AB ülkelerinden beklentimiz, müzakere 
sürecinde sorumluluklarını yerine ge-
tirmeleridir. Sürecin siyasi unsurlardan 
arındırılmış objektif kriterler çerçevesin-
de sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu noktada İtalya hükümetine ve İtalya 
halkına da teşekkürlerimi iletmek istiyo-
rum. İtalya, hükümeti ve halkıyla birlikte 
Türkiye’nin AB’ye yapacağı stratejik, eko-
nomik ve kültürel katkıyı en iyi idrak eden 
ülkedir. Tabii ki İtalya’nın bu desteğini 
kazanmamızda en büyük pay, siz değerli 
işadamlarımıza aittir. Gerek İtalya ile iş 
yapan Türk işadamları, gerekse de Türkiye 
ile iş yapan İtalyan işadamları, bu dost-
luk köprüsünün mimarları olmuşlardır. 
Önümüzdeki süreçte de bu katkılarınızın 
devam edeceğine inanıyorum. 

Değerli işadamları…

Bildiğiniz gibi Türkiye, Kuzey-Güney, Do-
ğu-Batı eksenli enerji koridorlarının ke-
sişme noktasında yer almaktadır. Avrasya, 
Hazar, Ortadoğu bölgelerinden Avrupa’ya 
ve dünyaya petrol ve doğalgazın sevkiya-
tında kilit ülke konumundayız. Bu durum, 
Türk-İtalyan ilişkilerine enerji boyutunun 
da eklenmesini sağlamıştır. Rus doğalga-
zını Karadeniz’in altından Türkiye’ye taşı-
yan Mavi Akım Doğalgaz Hattı İtalya’nın 
katkıları ile hayata geçirilmiştir. Samsun-
Ceyhan By-Pass Petrol Boru Hattı projesi 
de Türkiye ve İtalya’nın önümüzdeki dö-
nemde işbirliği yapacakları önemli diğer 
bir projedir. 

Bunların dışında Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
Ham Petrol Boru Hattı’ndaki işbirliğimiz 
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çok büyük bir başarı ile sonuçlanmıştır. 
BTC Hattı’ndaki ilk petrol, geçtiğimiz 
Mayıs ayı sonunda tankere yüklenerek 
İtalya’ya nakledilmiştir. Enerji alanında 
işbirliğimiz, Güney Avrupa Gaz Ringi 
çerçevesinde de sürmektedir. Türkiye-
Yunanistan-İtalya Doğalgaz Enterkonek-
siyonu ile Hazar doğalgazı Yunanistan ve 
İtalya’ya ulaşacaktır. Kısa bir süre içinde 
Yunanistan’a bu hattan doğalgaz vermeye 
başlayacağız. Tüm bu projeler Türk-İtalyan 
işbirliğine Avrupa enerji güvenliği açı-
sından stratejik bir önem kazandırmıştır. 
Enerji alanındaki işbirliğimizin önümüz-
deki dönemde daha da gelişeceğinden 
eminim. 

Değerli dostlar…

Bugün Türkiye, AB’nin 6. ticari ortağı 
konumundadır. AB ile ticaret hacmimiz 
80 milyar avroyu aşmış durumdadır. 
Önümüzdeki on yılda Türk ekonomisinin 
AB’nin 6. en büyük ekonomisi olacağı tah-
min edilmektedir. 2006 yılında 300 milyar 
avroya ulaşan Gayrı Safi Milli Hasılası ile 
Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi 
olmuştur. 2013 yılına kadar GSMH’mızın 
iki katı büyüyerek Türkiye’nin dünyanın 
en büyük 10. ekonomisi olması beklen-
mektedir. 2003-2006 arasında ekonomi-
mizdeki büyüme oranı yıllık ortalama 
yüzde 7.3 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 
OECD ülkeleri arasındaki en yüksek 
orandır. Bu noktada yüksek büyüme oran-
larını yakalarken enflasyonu tek haneli 
rakamlara düşürdüğümüzü de vurgula-
mak isterim. Ekonomimizdeki en olumlu 

gelişmelerden bir diğeri ise, yüksek oranlı 
verimlilik artışlarıdır. 

Bugün önemli uluslararası kuruluşlar 
Türkiye’yi en fazla gelişme potansiyeline 
sahip yükselen ekonomiler arasında sıra-
lamaktadırlar. 2006 yılında toplam 160 
milyar avroyu aşan dış ticaret hacmiyle 
Türkiye uluslararası ticarette önemli bir 
partner konumu kazanmıştır. 2007 yılı 
sonu itibariyle 72 milyar avroya ulaşa-
cak olan ihracatımızın 2013 yılında 150 
milyar avroyu aşmasını bekliyoruz. Son 
beş yılda gerçekleştirdiğimiz yapısal re-
formlarla makroekonomik göstergelerde 
yakaladığımız olumlu gelişmeler sürdü-
rülebilir bir nitelik kazanmıştır. Devam 
eden özelleştirme programımız, kapsamlı 
altyapı ve enerji projelerimiz uluslararası 
yatırımcıları Türkiye’ye çekmiştir. Ulus-
lararası yatırımcılara yardımcı olmak 
amacıyla 2006 yılında Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı’nı kurduk. Doğrudan bana 
bağlı olarak çalışan ajansımız, yatırımcıla-
ra her türlü yardım ve hizmeti sağlamakta, 
ülkemizdeki yatırım imkanlarını en ayrın-
tılı şekilde duyurmaktadır. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD), Türkiye’nin 2006 yılında yaklaşık 
15 milyar avro doğrudan uluslararası ser-
maye çekerek rekor kırdığını açıklamıştır. 
Rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri ara-
sında, son on yılda en çok net doğrudan 
uluslararası sermaye çeken 7 ülke arasında 
yer almaktadır. 2007 yılının ilk altı ayında 
ise, doğrudan sermaye girişi 9 milyar av-
roya yaklaşmıştır. 2007 yılı sonu itibariyle 
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bu rakamın 18 milyar avroya yükseleceği 
anlaşılmaktadır. 

Yatırımcılar açısından önem taşıyan bir 
hususun bu noktada altını çizmek istiyo-
rum. Ülkemizde %30 olan kurumlar ver-
gisi oranı, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere % 20’ye indirilmiştir. 
Böylelikle Türkiye, OECD ülkeleri ara-
sında en düşük vergi yüküne sahip ilk 5 
ülke arasına girmiştir. Türkiye’de özellikle 
enerji ve inşaat sektörlerinde önemli yatı-
rım olanakları bulunmaktadır. Demiryol-
larının modernizasyonu, otoyol, metro ve 
havaalanı inşası, içme ve kullanma suyu 
şebekeleri yapım ve modernizasyonu, 
elektrik üretim ve dağıtımı gibi alanlarda 
uluslararası yatırımcıların ilgisini çekebi-
lecek önemli fırsatlar mevcuttur. Özelleş-
tirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
TEKEL, THY, HALBANK  başta olmak 
üzere, diğer kamu bankaları, elektrik 
dağıtım ve üretim şirketleri önümüzdeki 
dönemdeki özelleştirme programı içinde 
yer almaktadır. 

Değerli işadamları…

Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkiler güçlenerek gelişmektedir. 
İtalya Türkiye’nin 3. büyük ticari ortağıdır. 
2006 yılında 12 milyar avroyu aşmış olan 
ticaret hacmimiz 2007 yılının ilk yedi ayın-
da 7.5 milyar avroya yükselmiştir. Ülke-
mizde faaliyet gösteren 500’ü aşkın İtalyan 
firma sayısının önümüzdeki yıllarda daha 
da artmasını bekliyoruz. İtalyan firmaları 
ülkemizde bankacılık, müteahhitlik, sigor-
tacılık, telekomünikasyon, otomotiv, elekt-

ronik ve ilaç sanayi olmak üzere, çeşitli 
alanlarda faaliyet göstermektedirler. Bu 
firmaların önemli bir bölümünün son 5 yıl 
içinde faaliyete geçmiş olduğunun altını 
çizmek isterim. 

Esasen bu gelişme, Türkiye ekonomisinin 
son yıllardaki ekonomik performansının 
doğal bir sonucudur. Türkiye’nin stratejik 
konumunun yanı sıra, farklı bölgelerle 
zengin tarihi-kültürel ve ekonomik ilişki-
leri bulunmaktadır. Kafkasya, Orta Asya, 
Balkanlar ve Ortadoğu gibi bölgelerle var 
olan bağlarımız bu bölgelerde siz işadam-
ları için ortak işbirliği imkanları sunmak-
tadır. Türk firmalarının Rusya Federasyo-
nu, Afganistan, Kuzey Afrika ve Orta Asya 
ülkelerinde gerçekleştirdikleri yatırım ve 
müteahhitlik projelerinin toplam değeri 
bu yıl 72 milyar avroyu geçecektir. 

Değerli işadamları…

Türkiye’ye gelen uluslararası sermaye 
içinde İtalyan işadamlarının paylarının 
artmasını bekliyoruz. Şunu samimiyetle 
ifade etmek isterim: Biz, yatırım ortamını 
iyileştirmek konusunda, özellikle son 5 
yılda devrim niteliğinde reformlar gerçek-
leştirdik. Bu reformlar neticesinde biraz 
önce zikrettiğim rekor başarılara ulaşmayı 
başardık. Ancak bu seviyelerin asla yeterli 
olduğunu düşünmüyoruz. Hem yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, hem de yapısal 
reformların gerçekleştirilmesi kararlılı-
ğımız devam ediyor, edecek. Bu noktada, 
İtalyan işadamlarımıza, Türkiye’yi daha 
fazla mercek altına almalarını tavsiye edi-
yorum. Türkiye’nin sunduğu fırsatlardan 
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yararlanmak isteyen işadamlarına, her 
türlü kolaylığın, her türlü desteğin göste-
rileceği sözünü de burada huzurlarınızda 
ifade ediyorum. 

Yine şunu da söylemek isterim: İki ülke 
arasında ticari ve ekonomik ilişkiler arttık-
ça, diğer alanlardaki işbirliği de pekişecek, 
bu da dönüp yine ekonomik işbirliğine 
katkı sağlayacaktır. Bu süreçte, daha önce 
de belirttiğim gibi sizlerin önemli rolü 
olacaktır. Her alandaki işbirliğimizin 
artmasına katkılarınızı bekliyoruz. Aynı 
zamanda Avrupa Birliği üyelik sürecimiz-
de de, özellikle kamuoyunun bilgilendiril-
mesi noktasında desteklerinizi bekliyoruz. 
Birlikte daha güçlü ekonomik ve ticari 
ilişkiler kuracağınızdan emin olarak çalış-
malarınızda başarılar diliyor ve bu toplan-
tının hazırlanmasında emeği geçen başta 
Confindustria ve DEİK olmak üzere tüm 
ilgililere teşekkürlerimi sunuyorum.
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Değerli basın mensupları… Orta Doğu 
Barış Süreci bakımından önemli gelişme-
lerin yaşanmakta olduğu bir dönemde 
ülkemizi ziyaret eden Başkan Sayın Mah-
mut Abbas’ı konuk etmekten memnuni-
yet duymaktayız. 

Sayın Başkan Abbas’la yaptığımız görüş-
melerde ikili ilişkilerimizi gözden geçir-
dik ve bölgesel konularda görüş alışveri-

şinde bulunduk. Orta Doğu bölgesinde 
gerçek anlamda barış ve istikrarın sağla-
nabilmesi için öncelikle Filistin sorunu-
nun hakça ve kalıcı bir çözüme kavuştu-
rulmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. 
Başkan Abbas’ın bu yoldaki çabalarını 
destekliyoruz. 

Bildiğiniz üzere, Türkiye, Filistin halkının  
haklı davasına  her zaman kuvvetle des-

Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı 
Mahmud Abbas’ı Kabul

Ankara | 13 Kasım 2007



Recep Tayyip ERDOĞAN

382

tek vermiştir. Bölgemizde barış, istikrar 
ve refahın yerleşmesi için siyasi çabalar 
kadar ekonomik girişimler de büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye, işte bu yak-
laşımla 2005 yılında “Barış için Sanayi” 
kavramıyla Ankara Forumu girişimini 
başlatmıştır. Bugün de Ankara’da tarihi 
olarak addedebileceğim gelişmeler yaşan-
mıştır. Öncelikle,  Başkan Abbas, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve İsrail Devlet Baş-
kanı Peres’le birlikte  Batı Şeria’da sanayi 
bölgeleri oluşturulmasıyla ilgili ortak 
deklarasyona imza atmıştır. Akabinde de, 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
hitap etmişlerdir. 

Şahit olduğumuz bu güzel  gelişmelerin  
barış süreci yolunda barış ve istikrar 
arayışlarına katkıda bulunmasını te-
menni etmekteyim. Önümüzdeki yakın 
dönemde gerçekleştirilmesi öngörülen 
Orta Doğu toplantısının barış sürecinde 
önemli bir dönüm noktası olmasını ve 
toplantıdan somut sonuçlar alınmasını 
diliyorum. Dost ve kardeş Filistin halkı-
nın lideri Sayın Abbas ve beraberindeki 
heyetin değerli üyelerini ülkemizde gör-
mekten duyduğumuz mutluluğu yineli-
yorum. Başkan Abbas’ın ziyaretinin Tür-
kiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin daha 
da gelişmesine; bölgede barış ve istikrarın 
kurulmasına katkıda bulunmasını dili-
yor, teşekkür ediyorum.



383

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-2

Değerli basın mensupları… Gürcistan 
Başbakanı Sayın Nogaideli ile heyetinin 
değerli üyelerini ülkemizde ağırlamaktan 
memnuniyet duyuyoruz. 

Türkiye ve Gürcistan, iki komşu ülke ol-
manın ötesinde, her alanda örnek teşkil 
eden ilişkilere sahip iki dost ve kardeş 

ülkedir. Ülkelerimiz arasında, siyasi, eko-
nomik ve kültürel alanlarda yoğun bir 
işbirliği sergilenmektedir. Bu işbirliğinin 
daha da artırılması, daha da derinleştiril-
mesi için her iki taraf da yoğun çaba sarf 
etmektedir. Biraz önce Sayın Başbakan’la 
ikili, bölgesel ve uluslararası konularda 

Gürcistan Başbakanı Zurab 
Nogaideli ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 14 Kasım 2007
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etraflı bir görüş alış-verişinde bulunduk. 
Birçok konuda birbirimizle çok yakın 
görüşlere sahip olduğumuzu memnu-
niyetle gördük. Türkiye, Gürcistan’ın 
siyasal birliğini, toprak bütünlüğünü ve 
egemenliğini desteklemektedir. Bu çerçe-
vede ülkemiz, Abhazya ve Güney Osetya 
sorunlarının barışçı yöntemlerle çözüme 
kavuşturulmasını dilemektedir. 

Gürcistan yönetiminin Ahıska Türkleri’nin 
anayurtlarına dönmesini sağlayacak çalış-
malarını da ilgi ve takdirle izliyoruz. Bu 
çerçevede, Ahıska Türkleri’nin Gürcis-
tan’daki anayurtlarına dönüşlerine ilişkin 
yasa tasarısının 11 Temmuz 2007 tarihin-
de onaylanmış olmasından memnuniyet 
duyuyoruz. Türkiye, Ahıska Türklerinin 
Gürcistan’a dönüş süreçlerinde imkanları 
ölçüsünde gerekli yardımları yapmaya ha-
zırdır. Ahıska Türkleri’nin anayurtlarına 
yerleşmelerine yardımcı olacak ve bölge-
nin hızlı bir şekilde kalkınmasını sağlaya-
cak pilot projelere destek verebileceğimizi 
bir kez daha vurgulamak isterim. Ahıska 
Türklerinin Gürcistan’a dönüşünün, ülke-
lerimiz arasında yeni bir dostluk ve işbirli-
ği köprüsü oluşturacağına inanıyoruz. 

İki ülke arasında, ekonomi ve ticaret ala-
nındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi için 
gereken yasal altyapının tamamlanması 
önem taşımaktadır. Sayın başbakanla, 
Serbest Ticaret Anlaşması ile Çifte Ver-
gilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın 
biran önce imzalanması gereği üzerinde 
mutabık kaldık. Bakü-Tif lis-Ceyhan ve 
Bakü-Tiflis-Erzurum projelerinden sonra, 
Bakü-Tif lis-Kars Demiryolu projesinin 

de hayata geçirilmesinde önemli bir me-
safe alınmıştır. Bakü-Tif lis temel atma 
töreninin Kasım ayı sonuna kadar yapı-
lacak olması bu çerçevede memnuniyet 
verici bir gelişmedir. Görüşmemizde, söz 
konusu projenin inşaat çalışmalarının 
zaman kaybedilmeden başlatılması üze-
rinde de mutabakat sağladık. BTC, BTE ve 
BTK’nın bölgesel işbirliğinin de ötesinde, 
küresel boyutta anlamı bulunmaktadır. 
Vizyonumuz, ülkelerimiz arasındaki bu 
işbirliğini daha da ileriye taşıyarak, derin-
leştirmektir. Gürcistan Başbakanı Sayın 
Nogaideli’’ye bir kez daha hoş geldiniz di-
yor, ziyaretinin iki ülke için hayırlara ve-
sile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.
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Sayın Başbakan Topolanek, Çek ve Türk 
iş dünyasının değerli temsilcileri… Hepi-
nizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Öncelikle, ziyaretim sırasında bana, resmi 
heyetimize ve işadamlarımıza gösterilen 
misafirperverlikten dolayı değerli mes-
lektaşım Sayın Topolanek’e teşekkürle-
rimi sunmak istiyorum. Konuşmamın 
hemen başında, sizlerin huzurunda, tüm 
Çek halkının Özgürlük ve Demokrasi için 
Mücadele Günü’nü iki gün önceden kut-
luyor, bir kez daha demokrasi ve özgürlük 
yolunda göstermiş oldukları kararlılık 

nedeniyle tebrik ve takdirlerimi ifade 
ediyorum. 

Bu sabah değerli meslektaşım Başbakan 
Sayın Topolanek ile baş başa ve heyetler 
arası görüşmeleri gerçekleştirdik. Şunu 
altını çizerek ifade etmek isterim: Türkiye 
ile Çek Cumhuriyeti arasında, her alan-
da, siyasi, kültürel, askeri, ekonomik çok 
boyutlu ve derinlikli bir işbirliği mevcut. 
Ancak bugün yaptığımız görüşmelerde de 
sıkça vurgulandığı gibi, biz, bu işbirliğini 
henüz yeterli seviyelerde görmüyoruz. 

Türk - Çek İş Konseyi Toplantısı

Çek Cumhuriyeti | 15 Kasım 2007
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Umuyorum ki, çabalarımız netice vere-
cek, her alandaki işbirliğimiz tatmin edici 
bir boyuta ulaşacaktır. 

Değerli dostlar…

Çek Cumhuriyeti, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği katılım sürecine destek vermek-
tedir, bundan dolayı da teşekkür ediyo-
rum. Bakınız, bir noktaya dikkatinizi 
çekmek istiyorum: Sadece son bir kaç 
hafta içinde, Türkiye olarak çok yoğun 
bir diplomasi süreci yaşadık . Irak’a 
Komşu ülkeler Toplantısı’nı İstanbul’da 
yaptık .  Ardından Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, İtalya’da temaslarımız 
oldu. Ankara’da çok sayıda konuk ağır-
ladık. Filistin ve İsrail Devlet Başkanları 
yine tarihi bir zirveyi Ankara’da gerçek-
leştirdiler. Dün Gürcistan Başbakanı ile 
Ankara’da görüşmeler yaptık. Bugün Çek 
Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunuyo-
ruz. Buradan Azerbaycan’a geçiyoruz ve 
Türk Toplulukları Kurultayı’nın açılışını 
yapıyoruz. Ardından Pazar günü Türki-
ye-Yunanistan sınırında enerjiyle ilgili 
önemli bir açılışı gerçekleştireceğiz. 

Bütün bu yoğun temasların tek bir anlamı 
var: Bölgemizde ve dünyamızda, hep bir-
likte, el ele vererek istikrarı sağlamak ve 
bu yolla refahı artırmak. Bakınız, Filistin-
İsrail ihtilafını sadece bölgesel, sadece iki 
taraf arasındaki bir ihtilaf olarak görürse-
niz, bu son derece yanıltıcı olur. Küresel 
dünyada artık bu tür ihtilaflar sınırların 
içinde kalmıyor, yayılıyor, çevre ülkeleri, 
bölgeyi, hatta dünyanın diğer bölgelerini, 
ülkelerini olumsuz yönde etkiliyor. “Biz 

sınırlarımızın içine kapanalım, dünyada 
olup bitene bigane kalalım, kendi işimize 
bakalım” derseniz, bugünün dünyasında 
refahı, kalkınmayı, ilerlemeyi sağlama-
nız artık mümkün değil. Irak’a bakınız. 
Irak’ta devam eden kaos, sadece Irak’ı, 
sadece Türkiye’yi değil, bir şekilde burayı 
da, Avrupa’yı da etkiliyor. Oysa bu ülkede, 
Irak’ta istikrarın sağlanması, dalga dalga 
yayılarak önce yakın komşularını, sonra 
bölgesini, yakın bölgeleri olumlu yönde 
etkileyecek, ekonomiden ticarete, siyasi 
ilişkilerden kültürel ilişkilere kadar her 
alana olumlu yönde sirayet edecektir. İşte 
bizim yoğun şekilde sürdürdüğümüz mü-
cadelenin hedefi budur. 

Bir yandan çatışmaları, anlaşmazlıkları 
giderelim, buna paralel olarak da bir 
yandan ekonomik ticari ilişkileri daha 
ileri boyutlara taşıyalım. Bizim, Türkiye 
olarak Terörle mücadelede aradığımız 
uluslararası desteğin de bir noktada ama-
cı budur. Bölgede istikrarsızlığa zemin 
hazırlayacak her türlü terörist girişime 
karşı ortak bir cephe oluşturamazsak, bu 
ateş düştüğü yerde kalmaz, gelir başka 
yerleri de yakar. Bundan etkilenen de 
refah olur, kalkınma olur, ilerleme olur. 
Oysa bizim her ülkede, her bölgede istik-
rara ihtiyacımız var ve bunu başarıncaya 
kadar da yılmadan, bıkmadan, usanma-
dan mücadele edeceğiz, etmeliyiz. Aynı 
durum Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği 
için de geçerli. Türkiye’yi dışarıda tutarak 
Avrupa Birliği’nin küresel bir güç, küresel 
bir oyuncu olabilmesi asla mümkün de-
ğildir. Güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü 
bir Türkiye, istikrar içindeki bir Türkiye, 
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Avrupa Birliği’ne ve tek tek Avrupa Birli-
ği ülkelerine son derece önemli katkılar 
sağlayacaktır. Nitekim Çek dostlarımızın 
bunu görmüş olmasından son derece 
mutluyuz ve desteklerinin bundan sonra 
da devamını bekliyoruz. 

Değerli konuklar…

Türkiye, son beş yıldır siyasi, ekono-
mik ve sosyal bir dönüşüm sürecinden 
geçmekte, istikrarlı biçimde ekonomi-
sini güçlendirmekte, küresel rekabete 
açılmakta ve cazip bir yatırım merkezi 
olma yolunda ilerlemektedir. Önemli 
uluslararası kuruluşlar Türkiye’yi en faz-
la gelişme potansiyeline sahip yükselen 
ekonomiler arasında sıralamaktadırlar. 
Türkiye ekonomisi bugün itibariyle Avru-
pa Birliği’nin ekonomik kriterlerini teşkil 
eden “Maastricht Kriterleri”ni büyük öl-
çüde yerine getirmiştir. 

2006 yılı sonu itibariyle 400 milyar dolara 
ulaşan gayri safi milli hasılamızla dünya-
nın en büyük 17, Avrupa’nın ise en büyük 
6. ekonomisiyiz. 2002-2006 yılları arasın-
daki sürede, ortalama yüzde 7.4 büyüme 
gerçekleşmiştir. Söz konusu büyüme 
oranı büyük ölçüde özel sektör yatırımına 
dayanmaktadır. Hızla artmakta olan ihra-
catımız da büyümeyi desteklemektedir. 
İhracatımız 100 milyar dolar sınırını aşa-
rak yeni rekorlara doğru ilerlemektedir. 
Her geçen yıl ihracatımızda katma değeri 
yüksek, teknoloji yoğun ürünlerin payı 
artmaktadır. Nitekim, ihracatımızın kom-
pozisyonunda sanayi ürünlerinin ağırlığı 
2006 yılında yüzde 86 olmuştur. 

Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Bugün Türkiye, 223 milyar do-
larlık ticaret hacmiyle dünyanın en fazla 
ticaret yapan 20 ülkesinden biridir. 2002 
- 2006 arasında yüzde 156 oranında artan 
dış ticaret hacmimizi 2013 yılında 500 
milyar dolara yükseltmeyi hedeflemek-
teyiz. Hükümetimizin sağladığı güven ve 
istikrar makroekonomik göstergelerdeki 
olumlu gelişmelerin belirleyicisidir. 

Bu noktada, Türkiye’nin Avrupa’nın 
enerji güvenliği açısından önemine bir-
kaç cümle ile değinmek isterim. Türkiye 
jeo-stratejik konumu ile bölgede enerji 
merkezi, dağıtıcısı ve transit ülke konu-
munu güçlendirmeye çalışmaktadır. Do-
ğu-Batı Enerji Koridoru’nun bileşenlerini 
teşkil eden Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol 
boru hattı 2006 yılında, Bakü-Tif lis-Er-
zurum doğalgaz boru hattı ise geçtiğimiz 
Temmuz ayında hayata geçirilmiştir. 
Rus doğalgazını Karadeniz’in altından 
Türkiye’ye taşıyan Mavi Akım’dan doğal-
gaz alımı ise devam etmektedir. Bu ara-
da Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğalgaz 
Enterkonektörünün Türkiye-Yunanistan 
bölümünün açılış törenini, 18 Kasım 
2007 günü gerçekleştireceğiz. Avrupa’nın 
enerji tedariki için büyük önemi haiz 
diğer bir proje olan Nabuko Doğalgaz 
Boru Hattı projesine yönelik çalışmalar 
da sürdürülmektedir. Öte yandan, Kuzey-
Güney ekseninde geliştirilmekte olan 
Samsun-Ceyhan BY-Pass Boru Hattı’nın 
temel mühendislik çalışmaları devam 
etmektedir. Enerji alanında Çek şirketle-
rinin ülkemizdeki projelerde daha fazla 
yer almalarını bekliyoruz. Bu alanda 
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verimli işbirliği imkanları bulunduğuna 
inanıyoruz. 

Değerli konuklar…

Türk ve Çek ekonomilerinin son yıllarda 
kaydettiği önemli gelişmeler, her iki ülke-
yi de yeni yatırımlar, yeni iş imkanları ve 
yeni girişimler için Avrupa’nın en cazip 
pazarları haline getirmiştir. Türk-Çek ikili 
ticari ilişkileri hızla gelişmektedir, ancak 
potansiyellerimiz dikkate alındığında, biz 
ulaştığımız seviyeleri yeterli bulmuyoruz. 
Ticaret hacmimiz 2006 yılında 1.1 mil-
yar dolara ulaşmıştır. 2007’nin ilk 8 ayı 
itibariyle bu rakamı yakaladığımızı mem-
nuniyetle görmekteyiz. Ancak bakınız: 
Türkiye’nin dış ticaret hacmi 200 milyar 
doların üzerinde. Çek Cumhuriyeti’nin de 
aynı şekilde. Ama bakıyorsunuz, bu deva-
sa rakamlar içinde iki ülkenin ticaret payı 
1-1.2 milyar dolar. Bunu kabul etmemiz, 
bunu yeterli görmemiz, takdir edersiniz 
ki mümkün değil. Burada siz değerli iş 
adamlarına sorumluluk düştüğü inancın-
dayım. 

Kalkınma ve altyapı projeleri bakımından 
her iki ülke de cazip imkanlar sunuyor. 
İşadamlarımız, girişimcilerimiz yalnızca 
Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’nde değil, 
üçüncü ülke pazarlarında da işbirliği 
yaparak başarılı sonuçların altına birlik-
te imza atabileceklerdir. Bu konuda da 
siyasi desteğimiz mevcuttur. Bunun için 
her türlü yasal altyapı vardır, ekonomik 
altyapı vardır, üretim altyapısı vardır; 
biraz önce değindiğim gibi, siyasi irade 
de vardır ve artık görev sizindir. Ben bu 

noktada sözlerime son verirken, bir kez 
daha Sayın Başbakan’a misafirperverlik-
lerinden dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum. Temaslarımızın, görüşmelerimizin 
her iki ülke için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Teşekkür ederim.
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Değerli konuklar, hanımefendiler, beye-
fendiler… Hepinizi en kalbi duygularla 
selamlıyorum. Değerli İtalyan dostlarımı-
za, ülkemize ve İstanbul’a hoş geldiniz, 
diyorum. Bu akşam, Türk-İtalyan Medya 
Forumu kapsamında, ülkelerimizin çok 
değerli katılımcılarıyla birlikte olmaktan 
ve burada sizlere hitap etmekten mutlu-
luk duyuyorum. Her iki ülkenin iş ve ba-
sın çevrelerinin önde gelen yöneticilerini 
bir araya getiren bu tür toplantıların fev-
kalade yararlı olduğuna inanıyorum. Bu 
tür toplantılar, birbirimizi yakından ve 
doğru bir şekilde tanımamıza imkan sağ-
layacak, karşılıklı anlayışın ve diyalogun 
geliştirilmesine vesile olacaktır. Forumun 
gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere bu 
vesileyle teşekkür ediyorum. 

Değerli dostlar…

Türkiye ve İtalya ,  Akdeniz tarihine 
damgasını vuran iki önemli uygarlığın 
temsilcileridir. İki ülke, zengin tarihsel 
geçmişin ve beşeri birikimin sağladığı 
mirası, günümüze örnek teşkil edecek bir 
işbirliği zemini ve dostluk köprüsü olarak 
taşımayı başarabilmiştir. Halklarımız ara-
sında süregelen ilişkiler 1856 yılında dip-

lomatik ilişkilerin kurulmasının ardın-
dan ivme kazanmıştır. Dostane ilişkiler, 
iki toplumun 20. yüzyılda giderek artan 
siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine de 
imkan sağlamıştır. 

Kıymetli konuklar…

Bugün Türkiye ve İtalya birçok alanda 
ortaklık ve müttefiklik ilişkisine sahip iki 
dost ülkedir. Siyasi ilişkilerimiz ikili dü-
zeyde olsun, uluslararası düzeyde olsun, 
sağlam temeller üzerinde gelişiyor. Bu 
sağlam temeller, kuşkusuz iki ülke arasın-
daki ticari, askeri, ekonomik ve kültürel 
işbirliğini güçlendirmek için de uygun bir 
zemin oluşturuyor. İkili ilişkilerimiz, bir 
bütün olarak bakıldığında, tüm boyutla-
rıyla gelecek için büyük bir gelişim potan-
siyeli sunuyor. İtalya, Türk ekonomisi açı-
sından katkısı vazgeçilemeyecek, değerli 
bir ortaktır. Türkiye’nin AB ile Gümrük 
Birliği’ne girmesi sonucunda, iki ülkenin 
ticari ve ekonomik ilişkileri parlak bir sü-
rece girmiştir. Bu ilişkiler hızla gelişiyor. 

İtalya, Türkiye’nin ihracatta 3, ithalatta 
4. büyük ticari ortağıdır. 2006 yılında 
12 Milyar avroyu aşan ticaret hacminin, 

I. Türk-İtalyan Medya Forumu

İstanbul | 14 Aralık 2007
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2007 yılı sonunda daha da artmasını bek-
liyoruz. Halen Türkiye’de çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin sa-
yısı 580’i bulmuştur. Bu firmaların önem-
li bir bölümünün son beş yıl içerisinde 
faaliyete geçmiş olduğunun altını çizmek 
istiyorum. Esasen bu gelişme, Türkiye 
ekonomisinin son yıllardaki ekonomik 
performansının da tabii bir sonucudur. 
Son zamanlarda, savunma sanayii ala-
nındaki işbirliğimize, ATAK helikopter 
projesi ile de yeni perspektifler kazandı-
rıyoruz. 

Türkiye, Kuzey-Güney, Doğu-Batı eksenli 
enerji koridorlarının kesişme noktasında 
yer almaktadır. Enerji alanında Türkiye 
ile İtalya arasında yapılan işbirliği ve 
yürütülen projeler, Avrupa enerji tedarik 
kaynaklarının ve güzergahının çeşitlendi-
rilmesine stratejik önemde katkılar sağlı-
yor. İtalya’nın geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de, Türk ekonomisinin Avrupa’nın 
merkeziyle bütünleşmesinde öncelikli bir 
yere sahip olduğu görülüyor. Bizler, iki 
ülke işadamları arasında, gerek Türkiye 
ve İtalya’da, gerek üçüncü ülkelerde ortak 
işbirliği projeleri geliştirmek amacıyla 
başlatılacak girişimlere destek vermeye 
hazırız. İtalyan işadamlarının, Türkiye’ye 
yapılan uluslararası sermaye yatırımları 
içindeki paylarını arttırmalarını ümit etti-
ğimizi de burada dile getirmek istiyorum. 

Ülkelerimiz arasında, son zamanlarda, 
beşeri ve kültürel alanlardaki işbirliği-
nin de bir ivme kazanmış olması, biz-
leri ziyadesiyle memnun ediyor. Kısa 
bir süre önce, Türkiye’de Türk-İtalyan 

Üniversitesi kurulmasına dair bir ortak 
bildiri imzalanmış olması ve bu alandaki 
çalışmaların sürdürülmesi sevindiricidir. 
Ayrıca, başta işadamları, akademisyenler, 
sanatçılar olmak üzere İtalya’ya seyahat 
edecek vatandaşlarımız için vize kolaylık-
ları sağlayacak bir muhtıranın geçtiğimiz 
Ocak ayında imzalanmış olmasını da 
memnuniyetle karşılıyoruz. Esasen, ülke-
lerimiz arasında her alanda ilerleme kay-
dettiğimiz ilişkiler, halklarımız arasında 
daha etkin ve sorunsuz bir etkileşimi de 
gerekli kılmaktadır. 

Konuşmamın bu bölümünde, bir hususa 
değinmeden geçemeyeceğim. İletişim 
kanallarının bu denli öneme sahip ol-
duğu günümüzde, İtalyan kamuoyunda 
ülkemizle ilgili bazı önyargıların mevcut 
olduğu, ne yazık ki, müşahede edilmek-
tedir. İtalya, ülkemizde tanınan ve her 
zaman sempati gören bir ülkedir. Buna 
karşılık, maalesef, Türkiye’nin İtalyan 
kamuoyunda aynı görünüme sahip oldu-
ğunu söylemek güçtür. İtalyan kamuoyu 
ve basınında, ülkemizle ilgili önemli bir 
bilgi eksikliği ve algılama açığının bulun-
duğunu görüyoruz. 

Bugün İtalyan basınının genelinde Türki-
ye ile ilgili gelişmelerin doğru ve kapsam-
lı biçimde yansıtıldığını söylemek güçtür. 
Örneğin, Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler 
ve bununla bağlantılı olarak ülkemizi 
etkileyen terör olgusunun İtalyan bası-
nında çoğu zaman taraflı ve eksik yansıtıl-
dığını görüyoruz. Yirmi yılı aşkın süredir 
sivil ve asker binlerce vatandaşımızın can 
kaybına yol açan terör örgütü PKK, AB 
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ve ABD tarafından açıkça “terör örgütü” 
olarak tanınmıştır. PKK’nın terör örgütü 
olduğu, İtalyan makamlarınca da kabul 
edilmiştir. Bütün bunlara rağmen, maa-
lesef İtalyan basınında, PKK ve mensup-
larının “ayrılıkçı”, “asi”, “Kürt gerillalar” 
şeklinde tanımlandığı, hatta kimi zaman 
terörü ve teröristleri yücelten, özendiren 
bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir. 
Bunlar, tabiatıyla bizleri üzüyor. Küresel 
terörle mücadele etmenin yolu, küresel 
bir işbirliğinden geçiyor. 

Türkiye, küresel gelişmelere paralel olarak 
jeopolitik önemi ve bölgesindeki ağırlığı 
giderek artan bir ülkedir. Son olarak Orta 
Doğu barışına sağladığı katkıda olduğu 
gibi, Türkiye, gösterdiği yapıcı tutum ve 
gayretler neticesinde sadece bölge ülke-
lerinden değil, dünya genelinde de tak-
dir toplamaktadır. İsrail Devlet Başkanı 
Shimon Peres ile Filistin Ulusal Yönetimi 
Başkanı Mahmut Abbas, kısa süre önce eş 
zamanlı olarak ülkemizi ziyaret ederek, 
TBMM çatısı altında biraraya gelmişlerdir. 
Bu ziyaretin İtalyan basınında neredeyse 
hiç yankı bulmadığını görmek bizleri şa-
şırtmıştır. Bu bilgi açığının giderilmesinin, 
bir ölçüde, ülkelerimiz arasındaki kültürel 
alışverişin arttırılmasına bağlı olduğunu 
düşünüyor. 

Şunu vurgulamak isterim ki, İtalyan med-
yasındaki dostlarımıza da, bu noktada 
önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. 
Zira üstlenmiş olduğunuz rol, halklarımı-
zın birbirlerini daha iyi ve daha doğru 
tanımalarına, karşılıklı anlayış, hoşgörü 
ve dostluk duygularının kuvvetlendiril-

mesine yönelik gayretlere katkı sağlama-
nızı da gerektiriyor. Buradan Türk medya 
kuruluşlarına da seslenmek istiyorum. 
İki ülke medyası arasında tesis edilecek 
temas ve kurumsal işbirliği, halkalarımı-
zın birbirlerine daha da yaklaşmalarına, 
önemli katkılar sağlayacaktır. Türk med-
yasının da hem Türkiye-İtalya ilişkilerini 
medya ve basın kuruluşları düzeyinde 
geliştirmesi, hem de İtalya’daki gelişme-
leri Türk kamuoyunun bilgisine sunması 
toplumlarımızın birbiri hakkında bilgi-
lenmeleri açısından yararlı olacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, her zaman Avrupa tarihi, siyasi 
ve kültürel coğrafyasının ayrılmaz bir 
parçası olmuştur. Bugün de, Avrupa’nın 
fikir, sanat ve kültür anlamında yeni 
hamleler yapmasında ve yeni ufuklara 
açılmasında, Türkiye’ye ihtiyacı bulun-
duğuna inanıyorum. Bizler inanıyoruz 
ki, Türkiye’nin içinde yer aldığı bir Avru-
pa Birliği de küresel bir aktör olacaktır. 
Türkiye’nin üyeliğinin Birlik için sağlaya-
cağı avantajlar, AB’nin geleceğine yönelik 
vizyonuyla da yakından ilgilidir. Ancak, 
AB’nin geleceğine ilişkin güçlü ve vizyo-
ner politikaların henüz tam anlamıyla 
vücut bulmadığı görülmektedir. 

Avrupa Birliği, birikimler, gelenekler 
ve kültürlerin kaynaştığı bir çeşitlilik 
ve birarada yaşama projesi olmalıdır. 
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, sadece 
Avrupa ve çevresinde barış ve istikrarın 
korunmasına katkı sağlamayacak, aynı 
zamanda Avrupa değerlerinin geniş bir 
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coğrafyaya yayılmasına da imkan tanıya-
caktır. Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi, 
tüm siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal ve 
bunların ötesinde stratejik sonuçlarıyla 
kıtamızın sınırlarını aşan önemli bir pro-
jedir. Avrupa, dünyanın diğer uluslarına 
örnek teşkil eden, evrensel değerler üze-
rine inşa edilmiş bir medeniyetler beşiği 
olarak önem taşıyor. BM siyasetinde İs-
panya ile eş başkanlığını yürüttüğümüz 
Medeniyetler İttifakı projesi, küresel 
barışın tesisi için çok önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Türkiye’nin AB üyeliği me-
deniyetler arası işbirliğinin somut bir 
tezahürü olarak dünya genelinde olumlu 
bir makes bulacaktır. 

AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir he-
deftir. Günlük hayatın her alanına evren-
sel standart ve uygulamaları getirecek 
büyük bir reform hareketinin parçasıdır. 
AB ile Türkiye arasında katılım müzake-
relerinin başlatıldığı 3 Ekim 2005 tarihi, 
Avrupa coğrafyası ve değerleri açısından 
bir dönüm noktası olmuştur. Alınan 
bu karar, tüm dünyaya ve özellikle de 
komşu bölgelere AB’nin vizyonu konu-
sunda olumlu bir mesaj teşkil etmiştir. 
Türkiye’nin Avrupa yolculuğunun Türk 
halkının akılcı bir seçimi olduğunu ve 
tam üyelik hedefiyle çıktığımız bu yolda 
başka bir seçeneğin mümkün olmadığını 
bu vesileyle söylemek istiyorum. 

Avrupa Birliği’nden beklentimiz, mük-
tesebat ve demokratik standartlara tam 
uyum sağlamak için çıktığı bu yolda, 
Türkiye’nin hevesini kırmaması ve taah-
hütlerine bağlılığını sürdürmesidir. Ahde 

vefa, taahhütlere bağlılık, tutarlı olmak, 
uzun vadeli düşünebilmek en temel il-
kelerimiz olmalıdır. AB’nin vizyonunu 
küçültecek, bölgesel ve küresel etkinlik 
alanını daraltacak, Avrupa’nın övündü-
ğümüz değerleriyle örtüşmeyecek tutum 
ve davranışlar, Birliğin geleceği açısından 
olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. 

Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği liderler 
zirvesi bugün sona erdi. Birlik içindeki 
bazı ülkelerin, tamamen siyasi çıkarlara 
yönelik olarak müzakereleri engelleme gi-
rişimleri olmuştur, bundan sonra da ola-
bilecektir. Ancak Türkiye, tüm bu engel-
leyici tavırlara rağmen, Avrupa Birliği’ne 
katılım heyecanını ilk günkü gibi canlı 
tutmaktadır. Nitekim, 17 Nisan 2007 tari-
hinde, ulusal ve uluslararası kamuoyuna, 
Müktesebata Uyum Programı adında bir 
belgeyi açıkladık. Müzakerelerden tama-
men bağımsız olarak, kendi iş planımızı 
içeren bu belge ile, AB’nin tavrı ne olursa 
olsun, biz çalışmalarımıza devam edece-
ğimizi göstermiş olduk. 2007-2013 ara-
sında, tüm kurumlarımızın AB’ye uyum 
amacıyla yerine getireceği düzenlemeler 
bu belgede bir takvime bağlanmıştır. Ku-
rumlarımız bu çerçevede gerekli çalışma-
ları sürdürüyor. 

Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin katılı-
mını hazmedemeyenler, buna tahammül 
edemeyenler ya da Türkiye’nin AB için ge-
rekliliğini bildikleri halde iç siyasi hesap-
lara boyun eğerek Türkiye’nin önüne yeni 
engeller çıkaranlar zaman zaman olabili-
yor. Türkiye’nin AB’ye katılımı Birlik üye-
si bazı ülkeler için bir samimiyet testidir. 
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Çifte standart gütmek, dürüst olamamak, 
küçük hesaplarla hareket etmek AB’nin 
büyük vizyonuna terstir. Böyle bir tutum 
sadece AB’yi ve küresel ölçekte oynaya-
cağı rolü küçültür. AB üyesi ülkeler buna 
fırsat vermemelidir. Biz, AB sürecinde ül-
kelerin verdikleri desteği veya engelleme 
girişimini unutacak bir ülke değiliz. Tür-
kiye, kendi aleyhine takınılan tutumları 
unutmaz, sineye de çekmez. Bu tavırların 
ikili ilişkilerimizi etkilemeyeceğini dü-
şünenler ciddi şekilde yanılırlar, bunun 
neticesine de katlanırlar… 

Biz Hükümet olarak, AB’ne katılım süre-
cimizi ciddiyetle takip etmekte kararlıyız. 
Türkiye olarak AB’ye üyelik sürecinin 
uzun soluklu ve güçlüklerle dolu bir 
yol olduğunun da bilincindeyiz. Ancak, 
Avrupa’nın, doğal dengesine Türkiye ol-
maksızın kavuşamayacağını da biliyoruz. 
Bu yolun başarıyla sonuçlanacağından 
eminiz. Ülkemizin son on yılda demok-
rasi alanında gerçekleştirdiği reformlar, 
bazılarınca “sessiz devrim” olarak tanım-
lanıyor. Halen hazırlıkları süren Anayasa 
reformu başta olmak üzere, önümüzdeki 
dönemde de demokratik reformları aynı 
hızla ve istikrarla sürdürmeye kararlıyız. 

Her zaman vurguladığımız gibi, bu re-
formları AB’ye karşı yükümlülüklerimizi 
yerine getirmenin ötesinde, vatandaşları-
mızın yaşam standartlarının yükseltilme-
si için gerçekleştiriyoruz. Dostlarımızdan 
gelecek teşvik ve yapıcı katkılar, sürecin 
devamı açısından son derece önemlidir. 
İtalya, bu açıdan Türkiye’ye her zaman 
istikrarlı bir destek sağlamıştır. Aynı 

şekilde, İtalyan basınının, demokratik 
reform süreci başta olmak üzere, Türkiye 
ile ilgili gelişmeleri daha tarafsız ve yapıcı 
eleştiriyi ön plana çıkaracak biçimde ele 
almasına önem atfediyoruz. 

Sevgili dostlar…

Türkiye ile İtalya arasında birincisi ger-
çekleştirilmekte olan Medya Forumu’nun 
başarıyla tamamlanmasını temenni 
ediyorum. Bu forumun, önümüzdeki yıl-
larda belirli aralıklarla tekrarlanmasını 
ümit ediyorum. Konuklarımıza bir kez 
daha güzel İstanbul’umuza hoş geldiniz 
diyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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İş dünyasının değerli temsilcileri, saygıde-
ğer konuklar… Hepinizi en kalbi duygular-
la selamlıyorum. “Yeni Ekonomi Forum”un  
düzenlediği bu toplantı vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu fa-
aliyetin gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar…

Türkiye, Avrasya coğrafyasının tam mer-
kezinde; Avrupa, Balkanlar, Doğu Akdeniz, 
Orta Asya, Kafkaslar, Akdeniz, Ortadoğu 
ve Afrika’nın kesiştikleri yerde olması 
hasebiyle dünyanın stratejik anlamda en 
önemli coğrafyalarından birinde yer alı-

Nueva Economia Forumu

Madrid | 16 Ocak 2008
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yor. Bu coğrafya içinde Türkiye, geleneksel 
jeostratejik önemine ilaveten, somut kat-
kıları aranan bir uluslararası ortak hüvi-
yetini kazanmıştır. Türkiye,  hem bölgesel, 
hem küresel bir gündeme sahiptir. Esasen, 
bugünün dünyasında ekonomi küreselleş-
mekte, hukuk evrenselleşmektedir. Hiçbir 
ülke bu gerçeği göz ardı ederek sadece iç 
dinamikleri ile hareket edebilecek durum-
da değildir. Uluslararası toplumu ilgilendi-
ren konuların çok önemli bir bölümünde 
Türkiye’nin önemli, hatta merkezi bir ko-
numa sahip olduğunun bir kez daha altını 
çizmek istiyorum. Bu çerçevede Türkiye, 
geniş bir yelpazede dış politika icra etmek-
tedir.

Değerli konuklar…

İspanya ile çok boyutlu ilişkilerimizin 
temellerini köklü geçmişimiz, sahip oldu-
ğumuz ortak değerler ve müşterek çıkarlar 
oluşturuyor. Uluslararası toplumun gün-
deminde yer alan temel meselelerde Tür-
kiye ve İspanya yakın bir işbirliği yapıyor. 
“Medeniyetler İttifakı” girişimi aramızdaki 
işbirliğinin en son  örneklerinden biridir.

Dış politikamızın temel taşlarından bir 
diğeri olan  Avrupa Birliği’ne katılım süre-
cimize ilişkin olarak bazı hususları da bu 
vesileyle dile getirmek istiyorum. Esasen 
AB’ye katılım sürecimiz ülkemizin vazge-
çilmez temel dış politika hedefidir. Türki-
ye AB ile müzakere sürecinde tam üyelik 
hedefine doğru gerekli adımları atmayı 
sürdürmektedir. İspanyol dostlarımızdan, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği 
konusunda samimi bir  destek görüyoruz. 

Bu desteğin önümüzdeki dönemde daha 
da yüksek sesle dile getirilerek devam 
edeceğini ümit ediyorum. 2005 yılında AB 
Hükümetleri’nin oybirliği ile aldıkları ka-
rarla başlayan müzakere sürecinin objek-
tif kriterler çerçevesinde sürdürülmesini 
bekliyoruz. Son dönemde bazı üye ülkeler 
tarafından tam üyelik dışında alternatif-
lerin gündeme getirilmeye çalışıldığını 
görüyoruz. Burada bir kere daha vurgula-
mak isterim ki, tam üyelik dışında hiçbir 
seçeneği kabul etmemiz mümkün değildir.

Değerli konuklar…

Tüm dünyanın dikkatlerinin üzerinde top-
landığı Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler 
tarafımızdan da yakından izlenmektedir. 
Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün 
ve ulusal birliğinin korunması, istikrar, re-
fah ve huzura kavuşması için elimizden ge-
len her türlü çabayı gösteriyoruz. Bölgede-
ki sorunların merkezinde Filistin meselesi 
yer almaktadır. Bu meselenin kapsayıcı ve 
adil bir çözüme kavuşturulması bölgede 
kalıcı barış ve istikrarın tesisi bakımın-
dan elzemdir. Bu çerçevede Annapolis 
Konferansı’nı önemli bir dönüm noktası 
olarak görüyoruz. Türkiye olarak barış 
sürecinin başarıyla sonuçlanması için 
katkılarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz Ka-
sım ayı içinde ülkemizi ziyaret eden İsrail 
Devlet Başkanı Sayın Peres ve Filistin Ulu-
sal Yönetimi Başkanı Abbas’ın eşzamanlı 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
hitap etmeleri bu anlamda tarihi bir adım 
oluşturmuştur. Annapolis Konferansı’nın 
hemen öncesinde gerçekleşen bu hitaplar-
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da her iki devlet adamı da barış ve işbirliği 
mesajları vermişlerdir.

Annapolis’te başlayan siyasi süreç, ancak 
barış için gerekli olan ekonomik boyutla 
tamamlanması halinde başarıya ulaşa-
bilecektir. Bu bağlamda, Türkiye, İsrail 
ve Filistin özel sektör temsilcilerinden 
oluşan “Ankara Forumu”nun, Filistin’de 
yürüttüğü projeler, bölgede barış ve refa-
hın tesisine önemli katkıda bulunacaktır. 
Bu projenin Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi 
değerli dostum Tony Blair’in desteğine 
sahip ve öncelikle desteklenmeye değer 
bulunan dört proje içinde yer almış olma-
sından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, 
Afganistan’da güvenlik ve istikrarın sağ-
lanması amacıyla  ISAF içinde üstlendiği 
önemli rolün yanısıra ülkenin yeniden 
imarı için de katkı sağlamaktadır. Bu 
amaçla oluşturulan fonlara verdiğimiz 
desteğe ek olarak Vardak ilinin imarını da 
özel olarak üstlenmiş bulunuyoruz.

Bugün Türkiye’nin Afganistan’da inşa 
etmiş olduğu okullarda 40.000 öğrenci öğ-
renim görüyor, genç kızlara ve yetişkin ka-
dınlara okuma yazma kursları düzeniyor. 
Buna ilaveten inşa ettiğimiz ve işletmekte 
olduğumuz hastanelerde 750.000 hastaya 
sağlık hizmeti sağlanmıştır. Bu faaliyetleri-
miz artarak sürüyor, sürecektir.

Değerli konuklar…

Konuşmamın bu bölümünde Türk eko-
nomisi ve sunmakta olduğu fırsatlar 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 
Bildiğiniz gibi dünya ekonomisi son iki 

yıldır yüzde 5-5,5 aralığında büyümüştür. 
Bu gelişme esas itibariyle, Türkiye ve diğer 
yükselen piyasaların ekonomik büyümele-
ri ile sağlanmıştır. Türkiye, bütün dünyada 
örnek gösterilen ve önümüzdeki dönemde 
de devam edecek bir büyüme performansı 
yakalamıştır.

Türk ekonomisi 23 çeyrektir kesintisiz 
büyüyor. Ülkemizde gerçekleştirilen re-
formlar ile AB katılım kriterlerinin hedef-
leri örtüşüyor. Bu süreçte,  sürdürülebilir 
bir büyüme ve istikrarla ekonomimizi ve 
demokrasimizi daha da geliştirmeyi ve 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
haline gelmeyi hedefliyoruz. 2007 başı iti-
bariyle 400 milyar dolarlık Gayri Safi Milli 
Hasılamız’la dünya sıralamasında 17’nci-
yiz. 2007 sonu itibariyle GSMH’mız 498 
milyar dolara ulaşmıştır. Bütçe açığının ve 
borç stokunun GSMH’ya oranı açısından 
Maastricht ekonomik kriterlerini haliha-
zırda karşılamış durumdayız.

Ekonomimizdeki yapısal değişimler istih-
dam yapısında da kendisini gösteriyor. 
Son beş yıldır, tarımdan sanayi ve hizmet-
ler sektörlerine hızlı bir geçiş gerçekleşi-
yor. Bu sürecin önümüzdeki dönemde de 
devam etmesi bekleniyor. Sanayi altyapı-
mızı ve üretimimizi günden güne geliştiri-
yoruz. Size bu alanda bazı çarpıcı örnekler 
vermek istiyorum. Türkiye,  Avrupa’nın 
7’nci en büyük demir-çelik, dünyanın 2’nci 
en büyük düz cam üreticisidir. 2006 yı-
lında dünyanın önde gelen markaları için 
1 milyondan fazla motorlu araç üreterek 
bu sektörde dünyanın 17’nci üreticisi ol-
muştur. Türkiye ayrıca, 2006 yılı itibariyle 
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dünyanın 8’inci büyük gemi inşa sanayiine 
sahiptir ve dünyanın 3’üncü büyük mega 
yat üreticisidir.

Türkiye pazarının genişliği konusunda da 
bir fikir vermesi bakımından şu bilgileri 
aktarmak istiyorum: 70 milyonluk nüfu-
sumuzun yüzde 65’i 34 yaş altında olup, 
yaş ortalamamız 29’dur. Teknoloji altyapı-
mızın geliştirilmesi için önem verdiğimiz 
hususlardan biri Araştırma-Geliştirme 
faaliyetlerinin desteklenmesidir. Esasen,  
bilim ve sanayinin birlikte çalışarak tekno-
lojik eksenli gelişime katkıda bulunması 
amacıyla oluşturduğumuz ve sayıları 28’e 
ulaşan teknoparklar başarılı çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki bir-
kaç yıl içinde teknoparklardan dünyanın 
teknoloji devi ülkelerine ihracatımızın 1 
milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz.

Değerli konuklar…

Hükümetimiz ekonomimizin geleceği ko-
nusunda uzun vadeli bir perspektife sahip-
tir. Amacımız, sadece ekonomik istikrarı 
sağlamak değil, istikrarı kalıcı hale getir-
mektir. Türkiye’nin orta ve uzun vadeli he-
defleri bugünden net olarak belirlenmiştir 
ve bu hedefler mutlaka tutturulacaktır. 
Gayri safi milli hasılamızı 2013 yılında 
800 milyar dolara yükseltmeyi, dış ticaret 
hacmimizi ise aynı dönemde 500 milyar 
dolara ulaştırmayı hedef liyoruz. Bütçe 
disiplininden taviz vermiyoruz, mali say-
damlığı sürdürüyoruz. Rekabet gücümüzü 
verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde 
arttırıyoruz. Yatırım ortamının daha da 
iyileştirilmesi için gerekli adımları karar-

lılıkla atıyoruz. Bu hedeflerimize sıkı bir 
mali disiplin ve para politikası çerçevesin-
de ulaşacağız.

Değerli konuklar…

Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkiler gelişmektedir. Ancak biz, 
bu gelişmenin hızı ve miktarının daha 
fazla olmasını arzu ediyoruz. Bugün yılda 
6 milyar Avro’luk ikili ticaret hacmine 
sahibiz. Bunun en kısa sürede 10 milyar 
Avro’ya çıkartılmasını amaçlıyoruz. Hü-
kümet olarak bu konuda üzerimize düşeni 
yerine getirmeye hazırız. Ülkemizde faa-
liyet gösteren İspanyol firmalarının sayısı 
ve yatırım miktarlarını da yeterli görmü-
yoruz. İspanyol yatırımcıların Türkiye’nin 
sunduğu fırsatları yeni yeni tanımaya 
başladıklarını düşünüyoruz. Tanıtım 
konusunda biz de daha aktif bir çalışma 
içindeyiz. Bu konuda, 2006 yılında kuru-
lan Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız 
hedef ülkelerde Türkiye’yi ve yatırım ola-
naklarını tanıtıcı faaliyetlerine hız kazan-
dırmıştır. Doğrudan bana bağlı çalışan bu 
ajans, yatırımcılara bir danışmanlık şirketi 
gibi her türlü yardımı sağlamaktadır.

2003 yılında yürürlüğe giren Doğrudan 
Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yerli ve ya-
bancı yatırımcı ayırımı ortadan kalkmıştır. 
Küresel yatırımcıların güvenle iş kurma-
larını sağlamak üzere gerekli ortam tesis 
edilmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD), Türkiye’nin 2006 yılında 
yaklaşık 20 milyar dolar doğrudan ulus-
lararası sermaye çekerek rekor kırdığını 
açıklamıştır.  
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Değerli konuklar…

Türkiye’deki yatırım imkanlarından 
bazılarına burada değinmek istiyorum. 
Önümüzdeki dönemde enerji ve inşaat 
sektörlerinde önemli yatırım projeleri ger-
çekleştireceğiz. Ulaştırma altyapımızı ge-
nişletmek ve iyileştirmek için çalışmalar 
mevcuttur. Bu çerçevede, demiryollarının 
modernizasyonu, otoyol, metro ve havaa-
lanı inşası projeleri gerçekleştirilecektir. 
Ayrıca, içme ve kullanma suyu şebekeleri 
yapım ve modernizasyonu, elektrik üretim 
ve dağıtımı gibi alanlarda İspanyol yatı-
rımcıların iştirak edebilecekleri projeler 
bulunmaktadır.

Özelleştirme kapsamında da uluslararası 
yatırımcıların ilgisini çeken önemli fır-
satlar mevcuttur. Ayrıca,  20 adet elektrik 
dağıtım ve 6 adet üretim şirketi, şeker 
fabrikaları, liman ve boğaz köprülerinin 
işletmeleri de önümüzdeki dönemdeki 
özelleştirme programı içinde bulunmak-
tadır. Turizm, İspanyol işadamlarının 
deneyimleriyle Türkiye’de başarılı olacak-
larına inandığım bir sektördür. Ülkemizde 
sahil şeridindeki turizm kentleri, yayla 
turizmi, kış turizmi ve termal turizm ola-
rak gruplandırdığımız alanlarda yatırım 
fırsatları bulunmaktadır. 2007’de yaklaşık 
23 milyon ziyaretçi ağırlayan ülkemizin, 
2023 yılına kadar ziyaretçi sayısı ve tu-
rizm geliri bakımından dünyanın ilk beş 
ülkesi arasında yer alması için çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu çerçevede, turizm 
alanında yatırım yapmak isteyen işadam-
ları vergi indirimi, teşvik kredileri, kısmi 
gümrük muafiyeti, kamu arazisi tahsisi, 

enerji kullanım ücretlerinde indirim ve ya-
bancı personel çalıştırabilme imkanı gibi 
kolaylıklardan faydalanabilmektedirler.

Değerli konuklar…

Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu bölgele-
rinin merkezindeki coğrafi konumu ve bu 
bölgelerle tarihi ve kültürel yakınlığı da 
Türkiye’ye yatırım yapan yabancı şirketler 
için Orta Asya, Orta Doğu ve Kafkas piya-
salarına ulaşmayı  kolaylaştırmaktadır. 
Bu konumun özellikle enerji alanında 
Türkiye’ye sağlamış olduğu avantajlar hak-
kında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 
Türkiye, dünyadaki petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin yaklaşık dörtte üçüne sahip 
bölgelerin kavşağında yer almaktadır. Bu 
coğrafi konumumuz bölgede enerji mer-
kezi, dağıtıcısı ve transit ülke olmamıza 
katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, 
Ceyhan Terminali enerji ticaret merkezi 
haline dönüştürülmüş, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum 
Doğal Gaz Boru Hattı hayata geçirilmiştir. 
Sırada, Samsun-Ceyhan by-pass petrol 
boru hattı, Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru 
Hattı ile Türkiye-Avrupa şebekelerinin 
bağlantılandırılması projeleri bulunmak-
tadır.

18 Kasım 2007 tarihinde açılışı yapılan 
Türkiye-Yunanistan Enterkonektörü ara-
cılığıyla, başta Hazar havzası olmak üzere, 
Ortadoğu ve kuzey Afrika bölgelerinde yer 
alan büyük doğal gaz kaynakları Türkiye 
ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaş-
tırılacaktır. Bu hat aynı zamanda Avrupa 
Birliği’nin enerji arzı güvenliği bağlamın-
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da, enerji kaynaklarını ve güzergâhlarını 
çeşitlendirme hedefi ile de örtüşmektedir. 
Türkiye, başta Nabucco projesi olmak üze-
re, ileride geliştirilecek diğer projelerle bir-
likte Avrupa’nın enerji güvenliğine önemli 
katkılarda bulunacaktır. Türkiye-Yunanis-
tan Doğal Gaz Boru Hattı’nın hayata geçi-
rilmesiyle ülkemiz, Avrupa Birliği’nin do-
ğal gazda 4. ana arteri olma yolunda somut 
bir adım atmış bulunmaktadır.

Değerli işadamları…

Sermayesi güçlenen ve dışa açılan Türk 
özel sektörü diğer ülkelerde yatırımlarını 
da attırmaya başlamıştır. Bu çerçevede, 
müteahhitlik hizmetleri alanında çalışan 
Türk firmalarının önemli bir ağırlığı bu-
lunmaktadır. Bu şirketler yurtdışında bu-
güne kadar 100 milyar doların üzerinde, 
sadece 2007 yılında ise, 17 milyar dolar 
değerinde proje gerçekleştirmiştir. Firma-
larımız giderek yüksek seviyede teknoloji 
kullanımı gerektiren projeleri başarıyla 
gerçekleştirmekte ve dünya çapında 
önemli bir yer edinmektedirler.  

Değerli konuklar…

Kısaca özetlemeye çalıştığım fırsatların İs-
panyol yatırımcılar tarafından en iyi şekil-
de değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bu 
düşüncelerle İspanya’nın önemli düşünce 
kuruluşlarından Yeni Ekonomi Forumu’na 
davetleri ve bu güzel organizasyon için 
tekrar teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başbakan, kıymetli misafirler…

Sizleri ülkemde ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade 
ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. 
1959 yılında amcanız Karamanlis’den bu 
yana ülkemizi ziyaret eden ilk Yunanistan 
Başbakanı olmanız da bu ziyarete ayrı 
bir anlam katıyor. Ziyaretinizin, iki ülke 

arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazan-
dırmasını, ikili ilişkilerimizin daha ileri 
noktalara taşınmasına vesile olmasını 
temenni ediyorum.

Sayın Başbakan…

Ülkelerimiz, Ege Denizi ve Akdeniz’in 
şekillendirdiği ortak bir tarih ve kültü-

Yunanistan Başbakanı Kostas 
Karamanlis Onuruna Verilen 

Akşam Yemeği

Madrid | 16 Ocak 2008
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rü paylaşıyor. İki ülke arasındaki ortak 
noktalar düşünüldüğünde, farklılıklar 
dikkate dahi alınmayacak kadar önemsiz 
kalıyor. 1999 yılında başlayan ülkeleri-
miz arasındaki diyalog ve işbirliği süreci, 
Hükümetlerimiz’in kararlı tutumlarıyla 
hemen her alanda daha ileri aşamalara ta-
şınmıştır. Bilhassa halklarımız arasındaki 
yakınlaşmayı görmek beni ziyadesiyle 
memnun ediyor. Türk ve Yunan halkları 
arasındaki bu yakınlaşma ortaklık dü-
zeyine ulaşan ilişkilerimizin geleceğine 
güvenle bakmamızın teminatıdır. 

2004 yılında ülkenize yaptığım ziyaret ve-
silesiyle de ifade ettiğim gibi, Türk-Yunan 
ilişkilerine yaklaşımımızın temelinde 
coğrafi ve tarihi gerçekler bulunuyor. 
Bu sayede hem geçmişi hem de geleceği 
kapsayan bir perspektiften ilişkilerimize 
bakıyoruz. Bu perspektif, ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkilerin, iki AB ülkesi arasında-
ki ilişkilerden farksız olmasını zaruri kılı-
yor. Yunanistan’ın, AB üyelik sürecimize 
desteğinin devam etmesinin ve bilhassa 
kritik dönemlerde daha fazla hissedilir ol-
masının önemine işaret etmek istiyorum. 

Ülkelerimiz arasında güven ortamının 
güçlenmesine hizmet eden Güven Artırıcı 
Önlemler’in sayısının 24’e yükselmesi 
olumlu bir gelişmedir. Keza, şimdiye ka-
dar imzalanmış 33 belgeyle ilişkilerimizin 
geleceğe güçlenerek taşınmasını sağlaya-
cak sağlam bir hukuki altyapı oluşturmuş 
bulunuyoruz. İki ülke arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkiler de ivme kazanmış 
durumdadır. İkili ticaret hacmimiz istik-
rarlı bir artış gösterirken, Yunan ve Türk 

işadamları da iki ülkede yatırımlara baş-
lamışlardır. Şurası unutulmamalıdır ki, 
ekonomik ve ticari ilişkilerdeki yoğunluk, 
barış ve istikrar sağlama çabalarını hız-
landırmaktadır. Bu gerçeğin ışığında ba-
kıldığında, Türk-Yunan yakınlaşmasının 
uzun vadeli bir temelde ilerleyeceğini ve 
karşılıklı kazanımların giderek artacağını 
söylemek mümkündür. Karacabey-Gü-
mülcine Doğalgaz Boru Hattı’yla yeni bir 
boyut kazanan enerji işbirliğimizin ikili 
ilişkilerimiz yanında Avrupa’nın enerji 
güvenliğine ve bölgemizdeki refah ve 
istikrara yönelik katkıları açıktır. Enerji 
işbirliğimizi sürdürmemiz bölgemizde or-
tak bir gelecek inşa etme irademizi daha 
da güçlendirecektir. 

Sayın Başbakan, kıymetli misafirler…

Türk atasözleri, komşuların her şart altın-
da birbirlerine muhtaç olduğunu söyler. 
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” 
sözü bunlardan biridir. Bizim, iki komşu 
ülke olarak, her alanda yapacağımız iş-
birliği, öncelikle bölgenin barış ve istik-
rarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu 
noktada, sadece resmi kurumlara değil, 
hükümet dışı kuruluşlara, aydınlara, işa-
damlarına, tüm kamuoyu önderlerine rol 
düştüğü inancındayım. Ayrıca, bu dost-
lukta, karşılıklı azınlıklarımızın önemli 
bir rolü olduğuna inanıyoruz. İki ülkede 
de azınlıkların müreffeh ve mutlu bir 
hayat sürdürebilmeleri dostluğumuzu 
ilerletecektir. Azınlıklarımızı sürekli ve 
güçlü işbirliğimizin kilit unsurları olarak 
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görüyoruz. Ortak kararlılığımızla güçlük-
leri aşabileceğimize olan inancımı yineli-
yorum. Her iki ülke de gelecek kuşaklara 
sorunlar değil, ortak bir vizyon bırakmak 
istemektedir. Bu bağlamda 2008’in özel-
likle Kıbrıs için de adil ve kalıcı çözüm 
yılı olmasını diliyorum. Birlikte bu doğ-
rultuda çalışacağımıza inanıyorum.

Sayın Karamanlis’in Karacabey-Gümül-
cine Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılışında 
söylediği gibi: ‘Başlangıç her şeyin yarısı 
eder’. Bizler, ilişkilerimizin geldiği aşama-
da sadece iyi bir başlangıç yapmakla kal-
madığımızı, aynı zamanda yol aldığımızı 
da görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 
ziyaretinizin başarısı hususundaki inan-
cımı tekrar vurguluyor, en iyi dileklerim-
le sizleri selamlıyorum.
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Sayın Başbakan Karamanlis, sayın bakan-
lar, değerli işadamları, değerli konuklar… 
Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyor, gü-
zel İstanbulumuz’a hoş geldiniz diyorum. 
Sayın Başbakan Karamanlis’i ve berabe-
rindeki heyeti ülkemizde ağırlamaktan 
çok büyük mutluluk duyduğumu bir kez 
daha ifade etmek istiyorum.

Açıkçası, bu ziyaret, Türkiye – Yunanistan 
ilişkileri açısından tarihi bir önemdedir. 
49 yıllık bir aradan sonra gerçekleşen bu 
resmi ziyaretin ardından, inanıyorum 

ki  ilişkilerimiz her yönden  daha ileri 
noktalara taşınacaktır. Yine bu ziyaretin 
diğer bir anlamlı yanı da, Yunanistan iş 
çevrelerinden bir heyetin burada olması-
dır. Bakınız; bugünün dünyasında artık 
barışın da, istikrarın da, kalkınmanın da 
temelinde, ekonomik ve ticari işbirlikleri 
özel bir yer tutmaktadır. Çok uzaklardan 
örnekler aramamıza gerek yok.

Bugün Avrupa Birliği’ni oluşturan ülke-
lerin yakın tarihlerine baktığımızda, bir 
çoğunun birbiriyle uzun yıllar boyunca 

 Türk - Yunan İş Forumu

İstanbul | 25 Ocak 2008
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savaştığını, binlerce vatandaşını bu savaş-
larda kaybettiğini, bu savaşlar ve çatışma-
lar neticesinde de ekonomik refahtan pay 
alamadığını biliyoruz. Yine Avrupa içinde 
bir çok ülkenin tarih boyunca başta sınır-
lar olmak üzere uzun yıllar süren ihtilaf-
lar yaşadığını biliyoruz. Ancak bütün bu 
savaşlar, çatışmalar, ihtilaflar, Avrupa De-
mir ve Çelik Birliği’nin kurulmasıyla sona 
ermiş, Avrupa dünyanın en istikrarlı, 
kalkınmış ve barış içindeki bölgesi haline 
gelmiştir. Neden? Ortak çıkarlar sözko-
nusu. Ortak vizyon sözkonusu. Ortak bir 
ufuk, ortak bir hedef sözkonusu…

Ortodoks, Protestan, Katolik, Müslü-
man, siyah, beyaz gibi ayrımlar ortadan 
kalkmış, sınırlar ortadan kalkmış, hatta 
farklı para birimleri ortadan kalkmış ve 
dünyaya örnek teşkil edecek bir değerler 
havuzu oluşturulmuştur. Bakın, şuraya 
özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Bizim, Yunanistan’la ilişkilerimiz, sade-
ce tarihten beslenmiyor, aynı zamanda 
geleceğe uzanan da bir bakış açımız var. 
Evet, ortak bir tarihi paylaşıyoruz, ortak 
kültürel değerlerimiz var, yemek kültü-
rümüz, müzik kültürümüz, giyim-kuşam 
kültürümüz ortak bir havzadan, Akdeniz 
ve Ege’den besleniyor. Ancak bunun da 
ötesinde, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa 
Birliği üyeliğine aday iki komşu ülke 
sözkonusu. Akdeniz’de, Balkanlar’da, 
Avrupa’da istikrarın sağlanması, enerji 
arz güvenliği, enerji yollarının çeşitliliği 
gibi bir çok alanda ortak hareket ettiği-
miz sürece, bundan karlı çıkacak, bundan 
kazançlı çıkacak olan en başta iki ülkenin 
halkları olacaktır. Aramızdaki sorunları, 

ihtilaf ları, anlaşmazlıkları 100 yıldan 
uzun bir süredir konuşuyoruz. Bunları 
konuşmaya devam da edebiliriz. Ancak 
dünya, bizim aramızdaki sorunlara ben-
zeyen sorunlarını çözüp geleceğe bakar-
ken, bizim bu sorunlara takılıp kalmamız, 
kendimiz için, halklarımız için, ülkeleri-
miz ve bölgelerimizin geleceği için çok 
büyük bir kayıp olur.

İstiyorum ve arzu ediyorum ki, aramız-
daki sorunlar, imkanlarımızı ve fırsatları 
gölgelemesin. İstiyorum ve arzu ediyo-
rum ki, aramızdaki anlaşmazlıklar bir an 
önce barışçıl çözümlere kavuşsun ve iki 
ülke ortak geleceği birlikte elele inşa ede-
bilsin. Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
işbirliğinin her geçen gün artıyor olma-
sından büyük mutluluk duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. Daha da sevindirici 
olan, artık işbirliğimiz hükümetler ve res-
mi yetkililerle sınırlı olmaktan çıkmış, iş 
çevreleri başta olmak üzere, sivil toplum 
kuruluşları, aydınlar, medya çevreleri 
de bu işbirliğine destek vermeye başla-
mışlardır. Bu da son derece sevindirici, 
son derece umut verici bir gelişmedir. 
Özellikle iş çevrelerinin yoğunlaştıracağı 
işbirliği, iki ülke arasındaki ilişkilere de 
olumlu yönde yansıyacak ve inanıyorum 
ki iki ülke için de çok farklı bir dönem 
başlayacaktır.

Sayın Başbakan, değerli konuklar…

Türkiye ekonomisi, son dönemde çok kök-
lü bir dönüşüm gerçekleştirmiş, bölgesin-
de yıldızı parlayan bir ekonomi haline 
gelmiştir. 2002-2006 döneminde kaydet-
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tiğimiz büyüme, dikkatinizi çekiyorum, 
ortalama yüzde 7,4 olmuştur. 2002 yılın-
da 181 milyar dolar olan gayri safi milli 
hasılamız, bugün 500 milyar dolar seviye-
sine çok yaklaşmış durumdadır. Türkiye 
bugün, dünyanın 17’inci, Avrupa’nın ise 
6’ıncı en büyük ekonomisi olma özelli-
ğine sahiptir. Bu dönemde özellikle dış 
ticaretimiz çok büyük bir artış eğiliminde 
olmuştur. 2002 yılında Türkiye’nin dış 
ticaret hacmi 87 milyar dolar iken, 2007 
sonunda 223 milyar dolar noktasına ulaş-
mıştır. 2007 sonu için ihracat hedefimiz 
100 milyar dolar idi. Ancak biz bu hedefi 
de aştık ve 106 milyar dolarlık bir ihracat 
seviyesine ulaştık. 2013 yılında ise hede-
fimiz 200 milyar dolar ihracat rakamına 
ulaşmaktır. Bu hedefimize ulaşmak nok-
tasında da kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Bir başka önemli gösterge ise Türkiye’nin 
çektiği küresel yatırım miktarı. Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü 
(UNCTAD) tarafından yayımlanan 2007 
Dünya Yatırım Raporu’na göre Türkiye, 
yaklaşık 20 milyar dolar uluslararası doğ-
rudan sermaye girişiyle dünyada 16’ıncı 
sırada, gelişmekte olan ülkeler arasında 
ise 5’inci sırada yer almıştır. Bakınız, 
2003 yılına kadar küresel yatırım miktarı 
yıllık 1 milyar doları geçmiyordu. Çok yo-
ğun bir çalışma başlattık, yasayı değiştir-
dik, yatırım ortamını iyileştirecek adım-
ları attık, ulusal ve uluslararası  taraflarla 
istişareler yaptık, 2006 yılını 20 milyar 
dolarla kapattık. 2007 yılı sonuçları belli 
olmamakla birlikte, 2007’de de benzer bir 
rakama ulaşmayı hedef liyoruz. Yatırım 
ortamını iyileştirme çabaları uzun soluk-

lu olmak zorundadır ve bunun farkında 
olarak da çalışmalarımızı kararlılıkla sür-
dürüyoruz.

Yine bu süreçte, önemli ulaşım ve te-
lekomünikasyon yatırımlarını gerçek-
leştirdik. Karayollarının iyileştirilmesi, 
demiryolları ve havayolları ile gemi inşa 
sanayinde önemli atılımlar yaptık, te-
lekomünikasyonda tekeli kaldırdık ve 
bilgi toplumuna dönüşüm yolunda hızlı 
bir değişimi başlattık. Dikkat ediniz, 
bu dönemde, bilgisayar kullanımının 
yaygınlaşmasında Türkiye dünya birin-
cisi olmuştur. Şimdi, 2023 yılında, yani 
Cumhuriyetimiz’in kuruluşunun Yüzün-
cü yıldönümünde hedefimiz, Türkiye’yi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline getirmek. Bu hedeften sap-
mamız asla sözkonusu değildir. Reform-
larımızı kararlılıkla gerçekleştirecek ve 
Türkiye’nin potansiyelini en iyi şekilde 
ortaya çıkarmanın mücadelesi içinde ola-
cağız.

Değerli konuklar…

Türkiye’nin ekonomide yaşadığı bu dö-
nüşüm, Türkiye ve Yunanistan’ın ticari 
ilişkilerine de olumlu yönde yansımıştır. 
Ticaret, ulaşım ve turizm sektörlerinde iliş-
kilerimiz somut gelişmelere sahne oluyor. 
İkili ticaret hacmimiz bir önceki yıla oranla 
yüzde 42 artışla 2006 yılında 2 milyar Avro 
düzeyine ulaşmıştır. 2007 yılında da ticaret 
hacmimizdeki büyüme devam etmiştir. 
Türkiye, Yunanistan’ın 5’inci büyük ticaret 
ortağı haline gelmiştir. Amacımız ticaret 
hacmimizi önümüzdeki yıllarda 4 milyar 



Recep Tayyip ERDOĞAN

406

Avro düzeyine ulaştırmak olmalıdır ve 
inanıyorum ki bunu da başaracağız. Yunan 
girişimciler tarafından ülkemizde gerçek-
leştirilen doğrudan yatırımların değeri 4,3 
milyar Avro düzeyine ulaşmıştır. Bu tren-
din devam etmesini diliyor, ülkemizdeki 
Yunan yatırımlarını zenginliğimizin par-
çası olarak görüyoruz. Türk girişimcileri 
de Yunanistan’a yatırım yapmaya teşvik 
ediyoruz. Bu noktada, işadamlarımızın 
Yunanistan’a girişlerini ve yatırımlarını 
kolaylaştıracak ilave tedbirler alınması ha-
linde Yunanistan’daki Türk yatırımlarının 
da artacağını belirtmek isterim. 

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki mem-
nuniyet verici bu gelişmeler, kuşkusuz 
işadamlarımızın işbirliğimizin geleceğine 
duydukları güvenin önemli bir göstergesi-
dir. Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilecek 
ulaşım ve turizm projeleri için büyük po-
tansiyel olduğunu biliyoruz. Turizm alanın-
da Ege’de işbirliği alanları oluşturulabilir. 
Ülkemize yılda yaklaşık 450 bin dolayında 
Yunan turist geliyor. Vize kolaylıkları sağ-
lanabildiği takdirde Yunanistan’ı ziyaret 
edecek Türk turist sayısı da mutlaka arta-
caktır. Yine, otel ve yatçılık sektörlerinde 
üçüncü ülkelerden gelen turistlere yönelik 
işbirliği imkanlarını değerlendirmeliyiz. 
Ege Denizi’ne bütüncül bir anlayışla yakla-
şırsak hem bu bölgeyi daha cazip kılar ve 
daha da canlandırırız, hem de yangın, çevre 
kirliliği, insan kaçakçılığı, ulaşım güçlüğü 
gibi sorunları daha kolay aşarız. Ortak ula-
şım projeleriyle, kıyı ticaretiyle ülkelerimizi 
birbirine ve bölgemize bağlayarak halkları-
mızın refahına daha fazla katkı yapabiliriz. 
Kara ulaştırması, sivil havacılık, deniz ulaş-

tırması gibi alanlarda atılacak adımlarla iş-
birliğini geliştirebiliriz. Enerji işbirliğimiz, 
Sayın Karamanlis’le açılışını yaptığımız Ka-
racabey-Gümülcine doğalgaz boru hattıyla 
yeni bir aşamaya gelmiştir. 

Gerçekleştirilen enterkonnektor aracı-
lığıyla başta Hazar havzası olmak üzere 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer 
alan büyük doğalgaz kaynakları Türkiye ve 
Yunanistan üzerinden Avrupa’ya ulaştırıla-
caktır. Bu şekilde, Avrupa Birliği’nin enerji 
hatlarının çeşitlendirilmesi çabalarına da 
katkı yapıyoruz. Türkiye, enerji alanında 
büyük potansiyel barındırmaktadır. Türki-
ye, doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde 
transit ülke haline gelmiş durumdadır. 
Ceyhan Terminali’ni enerji ticaret merkezi 
haline dönüştürdük. 2006 yılında Bakü-
Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı faaliyete 
geçti. Geçtiğimiz temmuz ayında Bakü-Tif-
lis-Erzurum doğalgaz boru hattına işlerlik 
kazandırdık.

Şimdi, bunların ardından, Samsun-Ceyhan 
by-pass petrol boru hattı, Hazar geçişli do-
ğalgaz boru hattı ile Türkiye-Avrupa şebeke-
lerinin bağlantılandırılması projelerinin de 
gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Türkiye, bu projelerin ha-
yata geçmesiyle birlikte, Avrupa Birliği’nin 
doğalgazda dördüncü ana arteri olmak yo-
lunda önemli bir adım atmış olacaktır. 

Sayın Başbakan, değerli konuklar…

Şurası bir gerçektir ki, Türkiye ile Yuna-
nistan, mevcut işbirliği ve ortaklıklarını 
daha ileriye taşıdıkça, güçlükleri de aşa-
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cak ve bu işbirliğinden kazançlı çıkacak-
tır. Ben inanıyorum ki, kararlılığımızla 
bütün güçlükleri aşabiliriz. Gelecek ku-
şaklara sorunlar yerine işbirliği imkanla-
rıyla bezenmiş, barış ve refaha dayalı bir 
ortak miras bırakmalıyız, bunu bırakmak 
için imkanlarımız, fırsatlarımız da mev-
cut. Ben, bu duygu ve düşüncelerle sözle-
rime son verirken, Yunanistan Başbakanı 
sevgili dostum Kostas Karamanlis ve 
beraberindeki heyet üyelerini ülkemizde 
ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Başbakan sayın Karamanlis…

Şahsınızda komşu Yunanistan halkına 
halkımızın dostane selamlarını gönde-
riyorum. Türk-Yunan İş Forumu’nun 
bu toplantısına başarılar diliyor, tüm 
katılımcılara katkılarından, ülkelerimiz 
arasındaki işbirliğine olan inançlarından 
dolayı teşekkür ediyorum.
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Çok değerli kardeşlerim…

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Sizleri Türkiye’de ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, yapacağınız temas ve ziyaretlerin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İki ülke gençleri arasında bu tür temas-
ların yapılıyor olması bizleri ziyadesiyle 
mutlu ediyor. Esasen bu temasların daha 

da artması gerektiğine inanıyorum. Dik-
kat ediniz, Türkiye ve Kuveyt, ortak bir 
tarihi, ortak kültürel değerleri, ortak 
inanç değerlerini paylaşan iki ülke. Yine 
Türkiye ve Kuveyt, dünyanın en istikrar-
sız bölgelerinden birinde, birer istikrar 
adası olmak yolunda mücadele veren iki 
ülkedir. Biz Türkiye ile Kuveyt’in, ara-
larındaki fiziki mesafe ne olursa olsun, 
birbirlerine her açıdan çok yakın ülkeler 
olduğuna inanıyoruz. Kalplerimiz bir-

Uluslararası Gençlik Forumu - 
Kuveyt Heyetini Kabul

Ankara | 29 Ocak 2008
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birine bakıyor, gönüllerimiz birbirine 
bakıyor. Her kesimden insanlarımızın, 
gençlerimizin, öğrencilerimizin, sivil 
toplum örgütlerimizin, akademisyenleri-
mizin, sanatçılarımızın, aydınlarımızın 
çok daha fazla işbirliği içinde, çok daha 
fazla temas halinde olmaları gerektiğine 
inanıyorum. Bakın, çok fazla alanda daya-
nışma ve işbirliği imkanlarımız var.

Siyasi noktada, ekonomik sahalarda, 
eğitim gibi, sağlık gibi sahalarda, diplo-
matik ve sosyal konularda ortak hareket 
etmemizi, birikimlerimizi paylaşmamızı 
sağlayacak çok fazla fırsat var. Tüm bu 
imkanları, bu fırsatları değerlendirmek 
konusunda yeterli düzeye ulaşmış du-
rumda değiliz. Sadece bir örnek vermek 
istiyorum: Ülkelerimiz arasındaki dış 
ticaret hacmi, 2007 sonunda 300 milyon 
dolar seviyesine ulaşmıştır. Hiç kuşkusuz, 
bu hacim her geçen yıl artmaktadır, an-
cak hala çok düşük seviyelerde olduğunu 
görüyoruz. 300 milyon dolar, bölgenin 
iki güçlü ve dost ülkesi arasında olması 
gereken miktarın çok çok altındadır. 
İnanıyorum ki, bu tür temaslar, bu tür 
işbirliği arayışları, bu tür ziyaretler, her 
alandaki ilişkilerimize de olumlu yönde 
yansıyacak ve arzuladığımız düzeye ulaş-
tıracaktır.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, halkı Müslüman, demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devletidir ve Av-
rupa Birliği’yle katılım müzakereleri 
yapan, farklı medeniyetler arasında köp-
rü konumunda olan bir ülkedir. Batı ile 

İslam Dünyası arasında, özellikle 11 Eylül 
olayları sonrasında mesafe büyümüş, bazı 
gerilimler ortaya çıkmıştır. Hatta bazıları 
medeniyetler çatışması tezleriyle gerilim 
üretmekten geri durmamıştır. Açıkçası, 
çatışma çıkarmak, ihtilafları körüklemek, 
ayrılıklar üzerinden siyaset yapmak kolay 
olanı seçmektir. Zor olan ise, ayrılıkları 
bir kenara itip, ortaklıklar üzerinden, 
ortak hedefler, ortak değerler üzerinden 
siyaset yapmaktır. Bizim, öncelikle, İslam 
dininin bir barış dini olduğunu, kardeşli-
ği, dayanışmayı, paylaşmayı emrettiğini, 
Müslümanlar’ın da bütün bu değerleri 
içselleştirmiş insanlar olduğunu samimi 
bir şekilde dünyaya anlatmamız, göster-
memiz gerekiyor.

Birileri, çizdikleri karikatürlerle, yaptık-
ları filmlerle, dizilerle, yayınladıkları ma-
kalelerle, kitaplarla, bizi tahrik etmeye, 
bizi kendi çirkin menzillerine çekmeye 
çalışacaklardır. İnsanları, isimlerinden 
dolayı, renklerinden, inançlarından, kül-
türlerinden, dinlerinden dolayı dışlamak, 
“öteki” ilan etmek, olumsuz sıfatlarla yaf-
talamak isteyenler her zaman olacaktır. 
Bizim, tüm bu tahrikler karşısında sabır 
göstermek ve bu iddiaların yanlışlığını 
tavırlarımızla ortaya koymaktan başka 
seçeneğimiz olamaz. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne aday ülke konumuna yükselme-
si, özellikle bu açıdan büyük önem arzet-
mektedir. Halkı Müslüman bir ülkenin 
Avrupa Birliği içinde yer alması, toplum-
ların birbirini daha yakından tanımasını, 
önyargılarından kurtulmasını, ortak bir 
medeniyetin tekrar kurulabileceğini gör-
mesini sağlayacaktır. Batı ile Doğu’nun 
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çatışma halinde olmasını kendi menfa-
atlerine uygun görenler, farklılıkları kaşı-
yarak yeni ayrışmalar üretmek isteyenler 
olabilir. Ancak, Batı ile Doğu’nun, ortak 
değerler üzerinde uzlaşıp, diyalog kurma-
sı, toplumların bütününün refahına katkı 
sağlar. Esasen bundan başka bir seçeneği 
olmadığını düşünüyorum.

Eğer bölgemizde, dünyamızda barış isti-
yorsak, refah ve huzur istiyorsak, bunu, zor 
da olsa başarmak zorundayız. Türkiye’nin 
İspanya ile başlattığı Medeniyetler İttifakı 
Projesi işte bu barış ve işbirliğini geliştir-
meye matuftur. Bu noktada, Kuveytli kar-
deşlerimizin de desteğini bekliyoruz. Şuna 
inanınız; Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi 
olması, sadece Türkiye ile sınırlı kalan bir 
kazanım olmayacak, aynı zamanda bölge-
miz, aynı zamanda Filistin, aynı zamanda 
Irak, aynı zamanda Kuveyt kazanacaktır.

Değerli genç arkadaşlarım…

Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği re-
formlarla, bölgenin ve dünyanın yıldızı 
parlayan ülkeleri arasında yer almayı 
başarabilmiştir. Türkiye bugün, dünyanın 
17’inci, Avrupa’nın ise 6’ıncı büyük eko-
nomisine sahiptir. Dış ticaret hacmi ve 
küresel sermayeyi çekme noktalarından 
baktığımızda da Türkiye dünyanın sayılı 
ülkeleri arasında yerini almıştır. Ekono-
mide gelişmelere paralel olarak, demok-
ratikleşme ve insan hakları noktasında 
da önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. 
Eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma ka-
dar her alanda dev projeler başlatılmıştır 
ve başarıyla uygulanmaktadır. Dış politika 

konusunda da önemli atılımları gerçekleş-
tirdik. Başta komşu ve yakın ülkeler olmak 
üzere, dünya üzerindeki tüm ülkelerle iş-
birliği imkanlarımızı geliştirmek amacıyla 
aktif bir politika yürüttük.

Başta Filistin ve Irak sorunlarının çözümü 
olmak üzere, Ortadoğu’nun geleceğini 
istikrar ve barış üzerine kurmak nokta-
sında aktif çabalarımız mevcut. Özellikle, 
Kuveyt gibi, ortak bir tarih ve ortak bir 
kültürü paylaştığımız ülkelerle, geciken 
işbirliği imkanlarını telafi etmek için 
mücadele veriyoruz. Bizi, birbirimizden 
uzaklaştıracak yapay gündemlere prim 
vermiyoruz. Tersine, bizi birbirimize daha 
da yakınlaştıracak ortak noktalar üzerinde 
duruyor ve bu ortak noktalar üzerinden 
politika üretmeye çalışıyoruz. Bu politika-
nın sonuçlarını da çok şükür somut olarak 
görüyoruz.

Değerli kardeşlerim…

İki ülkenin gençleri olarak, önünüzde 
iki seçenek var: Ya, ülkenizin, bölgenizin 
ve insanlığın problemlerine duyarsız 
kalacak, gelecekte bu problemlerin daha 
da çözümsüz şekilde karşınıza çıktığını 
göreceksiniz, ya da çözümün bir parçası 
olarak geleceğinizi birlikte inşa etmek için 
çaba göstereceksiniz. Ben inanıyorum ki, 
Türkiye ve Kuveyt’in dinamik, eğitimli, 
birikimli gençliği, ikinci seçeneği sahiple-
necek ve kendilerine aydınlık bir gelecek 
inşa edeceklerdir.

Biz, siyasetçiler olarak, gençliğimizin 
inisiyatif alması, geleceği şekillendirme 
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noktasında sorumluluk üstlenmesi nok-
tasında hiçbir zaman engelleyici olmadık, 
olmayacağız. Gençliğimize, başta eğitim 
imkanı olmak üzere, çağdaş dünyanın 
tüm imkanlarını sağlamak bizim boy-
numuzun borcudur. Şu salonu doldu-
ran, gözlerinden ışıklar saçan, dinamik, 
eğitimli, birikimli ve sorumlu gençlik, 
Türkiye’nin ve Kuveyt’in gençleri, inanı-
yorum ki arzu ettiğimiz bu geleceği sa-
bırla inşa edecektir. Yarının siyasetçileri, 
yarının bakanları, başbakanları olarak, 
bu sorumluluğu en güzel şekilde ifa ede-
ceğinize can-ı gönülden inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha ülkemize hoş geldi-
niz diyorum. Temaslarınızın ve ziyaretle-
rinizin, ülkelerimizin gençliği ve halkları 
için hayırlara vesile olmasını diliyor, he-
pinizi Allah’a emanet ediyorum. 








