
Yeni Türkiye Vizyonu

EZBERLERİ BOZARKEN-4

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Vizyonu

EZBERLERİ BOZARKEN-4





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Yeni Türkiye Vizyonu

EZBERLERİ BOZARKEN-4





Mart 2010 - Eylül 2012



Cumhurbaşkanlığı Yayınları; 75

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

EZBERLERİ BOZARKEN - 4
YENİ TÜRKİYE VİZYONU

Birinci Baskı: 2019
ISBN: 978-605-9962-43-8

Tasarım ve Basım İşlemleri
Kurumsal İletişim Başkanlığı

© Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2019
Bütün hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir parçası Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin yazılı 
izni olmadan elektronik, mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla 
çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz.



S. � 10 : Basın Mensuplarıyla Sohbet | Suudi Arabistan | 9 Mart 2010 

S. � 13 : Türkiye-Güney Kore İş Forumu | İstanbul | 10 Mart 2010 

S. � 19 : Türk ve İngiliz İşadamlarıyla Öğle Yemeği | İngiltere | 16 Mart 2010 

S. � 26 : “European Round Table of Industrialists” (ERT) Üyeleriyle Akşam Yemeği 
Ankara | 26 Mart 2010 

S. � 31 : Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 29 Mart 2010 

S. � 34 : Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Alman ve Türk İşadamlarının 
Katılımıyla Yuvarlak Masa Toplantısı | İstanbul | 30 Mart 2010 

S. � 38 : Bosna-Hersek Birinci Uluslararası Yatırım Konferansı ve Saraybosna İş 
Forumu | Bosna-Hersek | 6 Nisan 2010 

S. � 42 : Türkiye Mevsimi’nin Kapanış Gecesi | Fransa | 6 Nisan 2010 

S. � 44 : UEFA İcra Komitesi Teftiş Heyeti ile Kahvaltı | İstanbul | 9 Nisan 2010 

S. � 48 : George Mason Üniversitesi’nde Verdiği Konferans | ABD | 12 Nisan 2010 

S. � 54 : Yeni Zelanda Başbakanı John Key ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 22 Nisan 2010 

S. � 56 : Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev’le Basına Yaptığı Ortak Açıklama 
Ankara | 12 Mayıs 2010 

S. � 58 : Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Konseyi Toplantısı | Atina, Yunanistan 
14 Mayıs 2010 

S. � 61 : Ortak Basın Toplantısı | Gürcistan | 17 Mayıs 2010 

S. � 63 : Ortak Basın Toplantısı | Azerbaycan | 17 Mayıs 2010 

S. � 65 : 53 Ülkeden 53 Genç Diplomat İle Görüşme | Ankara | 20 Mayıs 2010 

S. � 68 : Türkiye - Brezilya İş Forumu Toplantısı | Sao Paulo, Brezilya | 26 Mayıs 2010 

S. � 73 : Türkiye-Arjantin İş Forumu Toplantısı | Arjantin | 31 Mayıs 2010 

S. � 78 : Uluslararası Kadın Hattatlar Sempozyumu ve İcazet Töreni 
İstanbul | 5 Haziran 2010 

S. � 81 : 5.Türk-Arap Ekonomi Forumu | İstanbul | 10 Haziran 2010 

S. � 87 : G-20 Liderler Çalışma Oturumları “Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli 
Büyüme İçin Çerçeve” Toplantısı | Kanada | 27 Haziran 2010 

S. � 91 : Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç ile Ortak Basın Toplantısı 
Belgrad, Sırbistan | 12 Temmuz 2010 



S. � 93 : KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 15 Temmuz 2010 

S. � 96 : İngiltere Başbakanı David Cameron ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 27 Temmuz 2010 

S. � 99 : Türk-İran İş Forumu | İstanbul | 16 Eylül 2010 

S. � 102 : Başbakan Boyko Barissov ile Ortak Basın Toplantısı 
Bulgaristan | 4 Ekim 2010 

S. � 104 : Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Wen Jiabao ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 8 Ekim 2010 

S. � 106 : Şansölye Angela Merkel ile Ortak Basın Toplantısı | Ankara | 8 Ekim 2010 

S. � 109 : Devlet Başkanı Beşar Esad ile Ortak Basın Toplantısı | Suriye | 11 Ekim 2010 

S. � 111 : Başbakan Yuzuf Rıza Gilani ile Ortak Basın Toplantısı 
Pakistan | 13 Ekim 2010 

S. � 114 : Başbakan Mari Kiviniemi ile Ortak Basın Toplantısı 
Finlandiya | 20 Ekim 2010 

S. � 116 : “Akdeniz İklim Değişikliği Girişimi” Açılış Oturumu 
Yunanistan | 22 Ekim 2010 

S. � 118 : Küresel Eylem İçin Parlamenterler 32. Yıllık Forumu 
İstanbul | 23 Ekim 2010 

S. � 123 : Başbakan Haşim Taçi ile Ortak Basın Toplantısı 
Piriştine, Kosova | 3 Kasım 2010 

S. � 125 : Şadırvan Meydanı’nda Halka Hitap | Prizren, Kosova | 3 Kasım 2010 

S. � 128 : Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (FBCCI) Türk ve 
Bangladeşli İşadamlarıyla Toplantı | Dakka, Bangladeş | 14 Kasım 2010 

S. � 132 : Kıvaşra’da Halka Hitap | Lübnan | 24 Kasım 2010 

S. � 135 : Arap Bankalar Birliği “2010 Liderlik Ödülü” Töreni | Lübnan | 25 Kasım 2010 

S. � 141 : Hırvatistan Başbakanı Jadranka Koşor ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 26 Kasım 2010 

S. � 143 : 3. AB – Afrika Zirvesi | Libya | 29 Kasım 2010 

S. � 147 : Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 7 Aralık 2010 

S. � 150 : Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 8 Aralık 2010 



S. � 153 : Suriye Başbakanı Naci Otri ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 20 Aralık 2010 

S. � 156 : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EKO) 11. Zirvesi Akşam Yemeği 
İstanbul | 22 Aralık 2010 

S. � 159 : Türkiye-Katar İş Forumu | Katar | 12 Ocak 2011 

S. � 164 : Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Ortak Basın Toplantısı 
Ankara | 14 Ocak 2011 

S. � 166 : TOBB Kiev Eğitim Semineri | Kiev, Ukrayna | 25 Ocak 2011 

S. � 170 : Uluslararası Asya–Anadolu Sinir Cerrahları Dostluk Toplantısı 
İstanbul | 20 Şubat 2011 

S. � 173 : Avrupa Birliği Daimi Temsilcilik Binası Açılış Töreni 
Brüksel, Belçika | 1 Mart 2011 

S. � 175 : Değişim Liderleri Zirvesi | İstanbul | 14 Mart 2011 

S. � 181 : Birinci Dış Ticaret Müşavirleri Toplantısı | Ankara | 25 Nisan 2011 

S. � 187 : Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Görüşme Sonrası Ortak Basın 
Toplantısı | Ankara | 24 Haziran 2011 

S. � 190 : Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Mütevelli Heyet Üyelerini Kabul 
İstanbul | 26 Haziran 2011 

S. � 192 : KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda Ortak Basın Açıklaması 
Lefkoşa, KKTC | 18 Temmuz 2011 

S. � 196 : Ürdün Başbakanı Maruf Bahit’le Ortak Basın Açıklaması 
İstanbul | 23 Temmuz 2011 

S. � 198 : Filistin 2. Büyükelçiler Konferansı | İstanbul | 23 Temmuz 2011 

S. � 205 : 11. Avrupa Olimpiyat Gençlik Oyunları Açılış Töreni 
Trabzon | 24 Temmuz 2011 

S. � 207 : Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ortak Basın Açıklaması 
Bakü, Azerbaycan | 27 Temmuz 2011 

S. � 209 : Üçüncü Türkiye-İspanya Zirvesi Genel Oturumu | Ankara | 6 Eylül 2011 

S. � 212 : Lüksemburg Başbakanı Jean–Claude Juncker ile Ortak Basın Açıklaması 
Ankara | 8 Eylül 2011 

S. � 216 : Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı | Kahire, Mısır | 13 Eylül 2011 

S. � 222 : Mısır ve Uluslararası Kamuoyuna Yönelik Hitap | Kahire, Mısır | 13 Eylül 2011 



S. � 229 : Türk-Mısır İş Konseyi Toplantısı | Kahire, Mısır | 14 Eylül 2011 

S. � 233 : Başbakan el-Bâcî Kâ’id e’s-Sebsi ile ortak basın açıklaması 
Tunus | 15 Eylül 2011 

S. � 235 : Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile Ortak Basın Toplantısı 
Libya | 16 Eylül 2011 

S. � 237 : Halka Hitap | Libya | 16 Eylül 2011 

S. � 242 : BM 66. Genel Kurulu Kapsamında Yapılan Libya Konulu Toplantı 
New York, ABD | 20 Eylül 2011 

S. � 245 : BM 66. Genel Kurulu Kapsamında Düzenlenen Liderler Diyaloğu Toplantısı 
New York, ABD | 20 Eylül 2011 

S. � 249 : Clinton Küresel Girişimi G-20 Özel Oturumu 
New York, ABD | 20 Eylül 2011 

S. � 254 : Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na Hitap 
New York, ABD | 22 Eylül 2011 

S. � 259 : Amerika Balkan Dernekleri Federasyonu’nun “Ortak Gelecek için Bir 
Vizyon” Konulu Resepsiyonu | New York, ABD | 22 Eylül 2011 

S. � 262 : Dış İlişkiler Konseyi Konuşması | New York, ABD | 23 Eylül 2011 

S. � 267 : SETA Toplantısı | New York, ABD | 24 Eylül 2011 

S. � 273 : Başbakan Nikola Gruevski ile Ortak Basın Açıklaması 
Üsküp, Makedonya | 29 Eylül 2011 

S. � 276 : Uluslararası Balkan Üniversitesi Mezuniyet Töreni 
Üsküp, Makedonya | 30 Eylül 2011 

S. � 279 : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Motlanthe ile Ortak Basın Açıklaması 
Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 

S. � 282 : Türkiye-Güney Afrika İş Forumu | Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 

S. � 288 : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema Montlanthe Tarafından Verilen Akşam 
Yemeği | Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 

S. � 292 : Almanya’ya Göçün 50. Yılı Sempozyumu Gala Yemeği 
Berlin, Almanya | 1 Kasım 2011 

S. � 298 : Türkiye ile Almanya Arasındaki İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılı Programı 
Berlin, Almanya | 2 Kasım 2011 

S. � 302 : Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile Ortak Basın 
Toplantısı | İstanbul | 17 Aralık 2011 



S. � 306 : Akraba Topluluklardaki Siyasetçileri Kabul 
İstanbul | 13 Aralık 2011 

S. � 308 : Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg ile Ortak Basın Açıklaması 
Ankara | 9 Ocak 2012 

S. � 311 : Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ile Ortak Basın Açıklaması 
Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 

S. � 313 : Libya Geçiş Hükümeti Başbakanı Dr. Abdurrahim El Keyb ile Ortak Basın 
Açıklaması | İstanbul | 25 Şubat 2012 

S. � 316 : Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 36. Genel Kurulu 
İstanbul | 22 Mart 2012 

S. � 320 : “Ulusal Önlemler ve Geleceğe Dönük Taahhütler Dahil Nükleer Emniyeti 
Pekiştirmeye Yönelik Uluslararası İşbirliği” Temalı Genel Kurul Beyanı 
Konuşması | Ankara | 15 Mart 2012 

S. � 323 : Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Ortak Basın Açıklaması 
Tahran, İran | 28 Mart 2012 

S. � 326 : 1. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi | İstanbul | 6 Nisan 2012 

S. � 330 : Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi Türkçe Bölümü Açılışı 
Şanghay, Çin Halk Cumhuriyeti | 11 Nisan 2012 

S. � 334 : UNCTAD 13. Konferansının Açılış Oturumu Açılış Konuşması 
Doha, Katar | 21 Nisan 2012 

S. � 339 : Türk-Arap Turizm Buluşması | Bursa | 22 Nisan 2012 

S. � 343 : Başbakan Janez Jansa ile Ortak Basın Açıklaması 
Ljbijana, Slovenya | 7 Mayıs 2012 

S. � 345 : İtalya Başbakanı Mario Monti ile Ortak Basın Toplantısı 
Roma, İtalya | 8 Mayıs 2012 

S. � 348 : Başbakan Boyko Borisov ve Katar Emiri Hamad bin Halife el-Sani ile Üçlü 
Görüşme Sonrası Basın Açıklaması | Bulgaristan | 18 Mayıs 2012 

S. � 350 : Ulusal Meclis ve Senato Ortak Oturumunda Hitap | Pakistan | 21 Mayıs 2012 

S. � 354 : 5. Astana Ekonomik Forumu Açılışı | Kazakistan | 23 Mayıs 2012 

S. � 357 : 7. Ulusal Petrol Şirketleri Liderler Forumu | İstanbul | 25 Mayıs 2012 

S. � 360 : Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının 
Uygulanmasına İlişkin 5. Uluslararası Parlamenterler Konferansı Kapanış 
Oturumu | İstanbul | 25 Mayıs 2012 



S. � 365 : Dünya Ekonomik Forum (WEF) Açılış Oturumu | İstanbul | 5 Haziran 2012 

S. � 370 : G-20 Meksika Zirvesi “Ticaret ve Yatırım” Konulu B-20 İş Zirvesi Oturumu 
Meksika | 18 Haziran 2012 

S. � 373 : G-20 Liderleri “Ticaret, İstihdam Oluşturma ve Büyüme” Konulu Çalışma 
Yemeği | Meksika | 19 Haziran 2012 

S. � 376 : Rio 20 Konferansı BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Genel Kurulu 
Rio, Brezilya | 21 Haziran 2012 

S. � 378 : Rio 20 Konferansı BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı “İnsani 
Kalkınma” Konulu Yan Etkinlik Toplantısı | Rio, Brezilya | 21 Haziran 2012 

S. � 381 : Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Tarafından Verilen İftar Yemeği 
Londra, İngiltere | 26 Temmuz 2012 

S. � 385 : Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 2. 
Toplantısı Açılış Konuşması | Azerbaycan | 11 Eylül 2012 

S. � 390 : Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı 
Sonrası Ortak Basın Açıklaması | Azerbaycan | 11 Eylül 2012 

S. � 393 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Tarafından Verilen Akşam Yemeği 
Azerbaycan | 11 Eylül 2012 

S. � 396 : Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov Tarafından Verilen Akşam Yemeği 
Ukrayna | 12 Eylül 2012 

S. � 399 : Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) 2. Toplantısı 
Açılış Konuşması | Ukrayna | 13 Eylül 2012 

S. � 404 : Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) 2. Toplantısı 
Kapanış Konuşması | Ukrayna | 13 Eylül 2012 

S. � 406 : Yalta Avrupa Stratejisi 9. Yıllık Toplantısı | Ukrayna | 14 Eylül 2012 

S. � 411 : Başbakan Vijekoslav Bevanda ile Ortak Basın Açıklaması 
Bosna-Hersek | 15 Eylül 2012 

S. � 413 : El-Kudüs Üniversitesi Yetkilileri ile Görüşme | Ankara | 21 Eylül 2012 

S. � 415 : Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ile Ortak Basın Açıklaması 
Ankara | 30 Eylül 2012 





Recep Tayyip ERDOĞAN

10

Değerli basın mensupları...

Kral Faysal Vakfı tarafından şahsıma 
verilen “Kral Faysal İslam’a Hizmet Ödü-
lü” törenine katılmak amacıyla Suudi 
Arabistan’ı ziyaret ediyorum. Kral Faysal 
Vakfı dünyanın en büyük ve saygın hayır 
kurumları arasında yer almaktadır. Bu 
Vakfın tüm Suudi Arabistan için manevi 
değerinin büyük olduğunu biliyorum. 
Kral Faysal Vakfı, ülkemizde başlattığı-
mız siyasi ve ekonomik reform süreci, 
Türkiye’nin bölgede ve uluslararası are-
nada oynadığı rol, Orta Doğu’da adil ve 
kalıcı barış ve Filistin halkının hakları 
için sarf ettiğimiz çabalarımız çerçeve-
sinde, “İslam’a hizmet” ödülünü şahsıma 
vereceğini açıklamıştır. Ben de bu ödülü 
aziz Türk milleti adına kabul edeceğim.

Ziyaretim vesilesiyle, Kral Abdullah ve 
Veliaht Prens Prens Sultan ile görüşmeler 
yapacağım. Bu temaslarım, ülkemiz ile 
Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin 
hem ikili düzeyde, hem de Körfez İşbirliği 
Konseyi, Arap Ligi, İslam Konferansı Ör-
gütü ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı 
forumlarda güçlendirilmesi konusundaki 

ortak irademizi teyit etmemize de imkân 
verecektir.  

Değerli basın mensupları...

Türkiye, bölgemizde barış, istikrar ve 
güvenliği tesis etmek için samimi gayret 
gösteriyor. Komşularımızla yürüttüğü-
müz yapıcı diyalog sürecini bölgemize 
de hâkim kılmak, bölgemizi bir istikrar, 
refah ve kalkınma kuşağına dönüştürmek 
için hep birlikte yoğun bir çaba ortaya ko-
yuyoruz. Orta Doğu’nun çözümsüz kalmış 
ihtilaflar, gerginlikler ve çatışmalar bölge-
si olarak anılmasını istemiyoruz. 

Türkiye tüm Orta Doğu ve Arap ülkeleri-
ne tarihten gelen derin köklerle bağlıdır. 
Hepimiz bu coğrafyada beraber yaşıyo-
ruz. Hep birlikte aynı sorunları göğüs-
lemeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız, 
bölgemizi, barış, istikrar, uyum ve refah 
kuşağına dönüştürmek, gelecek nesillere 
parlak bir bölge bırakmaktır. Bu çerçeve-
de, bölge ülkeleri arasında siyasi diyalogu 
güçlendirmek, ekonomik ve kültürel etki-
leşimi yoğunlaştırmak suretiyle bölgesel 
bir sinerji meydana getirmeliyiz. Prestij 
peşinde değiliz. Sadece kendi çıkarımızı 
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gözeten saiklerle de hareket etmiyoruz. 
Bölgesel sorunların, bölge ülkeleri tara-
fından sahiplenilerek bütüncül bir yakla-
şımla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bölgeye yönelik vizyonumuz çerçeve-
sinde, Irak ve Suriye’yle Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmaları 
tesis ettik. Libya, Mısır ve Ürdün ile de 
benzer istişare ve işbirliği mekanizmaları 
kurmayı öngörüyoruz. Konsey mekaniz-
ması yeni bir modeldir. Bu şekilde gelişti-
rilecek dayanışma, işbirliği ve sahiplenme 
anlayışı bölgemizdeki siyasi sorunların 
çözümlenmesini de kolaylaştıracak, barış, 
güvenlik ve istikrarın sağlanmasına kat-
kıda bulunacaktır.

Değerli basın mensupları...

Bölgemizde kritik bir dönemden geçiyo-
ruz. Irak uluslararası siyasette öncelikli 
yerini muhafaza ediyor. Irak’ta 7 Mart 
günü yapılan seçimler ve bu seçimler uya-
rınca kurulacak yeni hükümet gerek bu 
komşumuzun geleceği, gerek bölgemizin 
barış ve istikrarı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Önümüzdeki dönemde, 
tüm uluslararası toplumun Irak’ın hu-
zur, güvenlik ve istikrara kavuşması için 
bu ülkeye destek olması gereklidir. Orta 
Doğu Barış Süreci’nde yaşanan tıkanıklı-
ğın giderilmesi ve barış görüşmelerinin 
tüm kanallarda yeniden canlandırılması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bunda hepimi-
ze önemli sorumluluk ve görevler düş-
mektedir. Bölgemizin ihtilaf ve çatışma-
lar bölgesi olmaktan kurtarılarak, barış, 
istikrar ve refah bölgesi haline dönüştü-

rülebilmesi için Filistin meselesine kalıcı 
bir çözüm bulunması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, Filistin’de birlik ve bera-
berlik sağlanması için her türlü gayret 
gösterilmelidir. Ayrıca, Gazze’de yaşanan 
trajedinin yaralarının sarılmasına ve 
Gazze’nin her açıdan yeniden inşasına 
vakit kaybetmeden elbirliğiyle başlanma-
lıdır. Bu noktada, uluslararası toplumun 
Gazze’ye inşaat malzemelerinin girişine 
izin vermesi, ayrıca, Kudüs’ün demogra-
fisini, statüsünü ve karakterini değiştir-
meye yönelik uygulamaları dâhil, barış 
sürecini tıkayan tüm faaliyetlerine son 
vermesi için İsrail’e gerekli baskıyı yap-
ması gerekmektedir. Mescid-i Aksa, Bey-
tüllahim’deki Bilal Camii ve El Halil’deki 
İbrahim Camii’nin İslami karakteri ko-
runmalı ve gerekli saygı gösterilmelidir. 
İsrail’in kendi kültür mirasına camileri 
dâhil etmesinin son derece yanlış ve tah-
rik edici bir davranış olarak görüyoruz.

Değerli basın mensupları...

İran, hiç şüphesiz ki bölgemizde köklü 
tarihi ve devlet geleneği olan önemli bir 
ülkedir ve bölgemizin önemli bir par-
çasıdır. Biz bölgede saf laşmanın değil 
işbirliğinin öne çıkması gerektiğine ina-
nıyoruz. İran’ın nükleer programıyla ilgili 
sorunun diyalog ve diplomasi yoluyla 
çözümlenmesini destekliyoruz. Çözüm 
sürecinde, İran’ın barışçıl amaçlarla sivil 
nükleer enerjiye sahip olma hakkı da tes-
lim edilmelidir. 
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Diğer taraftan, tüm Orta Doğu bölgesinin 
nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge 
haline getirilmesini istiyoruz. Lübnan kri-
tik önemi haiz diğer bir bölge ülkesidir. 
Lübnan’ın barış ve istikrarı tüm bölgeyi 
ilgilendirmektedir. 2009 yılı sonunda 
ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması 
bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması 
yolunda önemli bir adım teşkil etmiştir. 
Bu sonucun alınmasında Türkiye, Suudi 
Arabistan ve Suriye arasındaki istişare 
ve eşgüdümün de katkısı olmuştur. Bun-
dan sonra da, Lübnan Hükümetinin icra 
kabiliyetinin sürdürülmesi ve ülkenin 
yeniden yapılanması bağlamında destek 
olmamız önem taşımaktadır. 

Değerli basın mensupları...

Yemen’deki gelişmeler hepimizi endişeye 
sevk etmiştir. Yemen’in istikrara kavuştu-
rulması Körfez bölgesinin barış, güvenlik 
ve istikrar bakımından önem taşımak-
tadır. Yemen’in, bölgede mezhep temelli 
ayrışmayı körükleyen ve terör üreten bir 
istikrarsızlık sarmalına girmesine izin 
verilmemelidir. Yemen’in kuzeyindeki Al-
Houti aşireti ile Yemen Hükümeti arasın-
da ateşkesin sağlanmasından memnuni-
yet duyduk. Yemen’in istikrara kavuşması 
için Suudi Arabistan’ın sergilediği çabala-
rı takdirle karşılıyoruz.

Türkiye’nin Yemen’le çok derin ve bir o 
kadar da anlamlı ilişkileri vardır. Bu dost 
ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütün-
lüğünün korunması ve ekonomik kalkın-
ması bağlamında bölgesel ve uluslararası 
çabaların artırılması gerektiğine inanıyo-

ruz. Ülkemiz, Pakistan ve Afganistan’da 
güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılın-
ması için uluslararası toplum tarafından 
da takdirle karşılanan çok büyük çabalar 
sarf etmektedir. Afganistan’a yardımla-
rımız Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
yardım programını teşkil etmektedir. Bu-
rada görev yapan askerlerimiz ve sivil yet-
kililerimiz Afgan halkı tarafından kucak-
lanmakta, tüm Batı ülkeleri Afganistan’da 
işbirliğimize talep etmektedir. 

Darfur’daki durumla da yakından ilgile-
niyoruz. Buradaki insani durumun iyi-
leştirilmesi için hepimize görev düşüyor. 
Türkiye, Sudan’da barış ve istikrar için 
önemli bir çerçeve çizen Kapsamlı Ba-
rış Anlaşması’nın ve Darfur’da yaşanan 
trajediye son vermeyi hedefleyen Darfur 
Barış Anlaşması’nın uygulanmasına tüm 
taraf larca riayet edilmesinin önemine 
inanmaktadır. Türkiye, Darfur’da barış 
ve uzlaşma sağlamaya yönelik çabaları 
desteklemekte ve bu yöndeki çalışmalara 
katkıda bulunmaya hazırdır. Ülkemiz, 
ayrıca, 23 Mart 2010 tarihinde Kahire’de 
düzenlenmesi öngörülen İKÖ Darfur Do-
nörler Konferansı’na Mısır ile birlikte eş-
başkanlık yapacaktır. Suudi Arabistan’ın 
siz değerli basın mensuplarıyla bir araya 
gelmekten büyük memnuniyet duydum. 
Teşekkür ederim. 
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Değerli dostum Başbakan Sayın Han Sin 
Su, çok değerli misafirler, kıymetli işa-
damları, değerli dostlarım, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; TÜSİAD, Kore Sanayileri 
Federasyonu, Kore Medya Grubu ve Kore 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin 
düzenlemiş olduğu Türkiye-Güney Kore 
İş Forumuna başarılar diliyorum. Konuş-
mamın hemen başında, Koreli değerli 
dostlarımıza ülkemize ve İstanbul’a hoş 

geldiniz diyorum. Kore Cumhuriyeti’nin 
eski Başbakanı değerli dostum Sayın Han 
ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziya-
retinden, bu foruma iştirak etmelerinden 
büyük memnuniyet duyduğumu da ifade 
etmek istiyorum.

Türkiye ile Kore arasında fiziki olarak 
önemli mesafe var… Kore, Asya’nın en 
doğu ucunda yer alırken, Türkiye de en 
Batı’da, Asya’nın bitip Avrupa’nın başladı-
ğı bir noktada yer alıyor. Ancak, bu fiziki 

Türkiye-Güney Kore İş Forumu

İstanbul | 10 Mart 2010 



Recep Tayyip ERDOĞAN

14

uzaklığa rağmen, iki ülke tarihi, kültürel 
ve ticari manada birçok ortak paydaya da 
sahip. Dil bilimciler, Türkçe ve Korece’nin 
aynı dil ailesine mensup olduğunu, her 
ikisinin de Ural-Altay dil kolunun bir 
üyesi olduğunu ifade ediyorlar. Nitekim, 
iki dil arasında 180 kadar ortak kelime 
tespit edilmiş durumda. “Bora”, “Hakan”, 
“Kağan”, “Han” gibi kelimeler ortak keli-
melerimizden sadece 4 tanesi. 

Bugün, çok sayıda Kore markasını da Tür-
kiye olarak büyük bir beğeniyle ve güven-
le kullanıyoruz. Ticari ilişkiler boyutuyla 
da Kore ile sağlam bir işbirliğimiz mevcut. 
Tabii bizi birbirimize daha da yakınlaş-
tıran ortak paydalarımızdan en önemlisi 
Kore Savaşı. Kore Savaşı’nın Türk ve Kore 
halkları arasındaki dostluğun ve kardeşli-
ğin pekişmesine büyük katkı sağladığını 
biliyoruz. Bizler, bundan 60 yıl önce, 
Mehmetçiğin savaş siperlerinde Koreli 
kardeşleriyle karavanaya birlikte kaşık 
sallayıp, birlikte silah arkadaşlığı yaptığı, 
Uzakdoğu ezgilerinin gurbet türkülerine 
karıştığı günleri asla unutmuyoruz, unu-
tamayız. O nedenle bundan 60 yıl önce 
Koreli kardeşleriyle aynı safta savaşırken 
hayatlarını kaybeden ve hâlen Pusan’da 
ebedî istirahatgahlarında yatan şehitleri-
miz esasen sizlerin de evlatlarıdır. 

Bugün Anadolu’nun kentlerini, kasabala-
rını şöyle bir dolaşın, birçok yerde hâlâ 
“Koreli Ahmet’in Kıraathanesi, Korelinin 
Yeri, Korelinin Lokantası” gibi tabelalara 
rastlarsınız. Bunlar sembolik de olsa, o 
yıllarda savaşan gazilerimizin ve genelde 
Anadolu insanının Kore halkına karşı 

beslediği muhabbetin ve dostluk duygu-
larının samimi birer tezahürüdür. Koreli 
dostlarımız da halkımızın adeta bilinçal-
tına yerleşmiş olan bu dostluk hislerini 
hiçbir zaman karşılıksız bırakmamıştır. 

1999’da yaşadığımız o talihsiz deprem 
felaketi sonrasında Kore halkının bizlere 
uzattığı o içten yardım elini hiçbir zaman 
unutamayız. Eli henüz kalem tutmaya 
başlayan Koreli miniklerin depremzede-
lerimiz için yazdıkları ve kuru çiçeklerle 
bezeyerek Büyükelçiliğimize gönder-
dikleri o his ve anlam yüklü şiirler hâlâ 
yüreğimizdedir. 2002 Dünya Kupasında 
Koreli futbolseverlerin Türk Millî Takımı-
nı adeta kendi takımları gibi bağırlarına 
bastıkları günler de hafızalarımızdadır. 
Yarı final maçımızdan sonra, Türk ve Ko-
reli oyuncuların el ele vererek tribünleri 
selamlamasıyla yaşadığımız ve tüm dün-
yanın gıptayla izlediği o duygu yoğunlu-
ğunu hangi kelimelere sığdırabiliriz?

Bütün bunlar gösteriyor ki aramızdaki 
binlerce kilometre uzaklığa rağmen, iki 
kardeş ülkenin duygusal bağları birbirle-
rine etle tırnak mesafesi kadar yakındır. 
Dünya ekonomisinin içinden geçmekte 
olduğu bu hassas ve kırılgan dönemde, 
Koreli kardeşlerimizin, küresel krizin 
etkilerini başarıyla bertaraf edebildiğini, 
2009’da 40 milyar dolarlık ticaret fazlası 
elde etme başarısını gösterdiklerini ve 
2010 yılı için öngördükleri yüzde 5 büyü-
me hedefine doğru emin adımlarla ilerle-
diklerini memnuniyetle izliyoruz. 
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Türkiye de Hükümetimizin kararlılıkla 
uyguladığı ekonomik reformlar ve politi-
kalar sayesinde küresel finans krizinden 
en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 
Son yedi buçuk yıl içinde Türkiye’de her 
alanda gerçekleştirdiğimiz reformlar 
ekonomiyi güçlü şekilde desteklerken; 
ekonomide de gerçekten tarihi nitelikte 
yapısal reformlara imza attık. Bankacılık 
sektöründe, finans sektöründe, mali sek-
törde önemli düzenlemeler yaptık. Yedi 
buçuk yılda girdiğimiz 3 seçim ve bir 
referandumda mali disiplinden ve para 
politikalarından taviz vermedik. Küresel 
krizin ortaya çıkmasının ardından sana-
yiyi, üretimi, istihdamı, tüketimi teşvik 
edecek tedbirleri cesur şekilde uyguladık.

Küresel ticaret 2009 yılında ciddi şekilde 
daralırken Türkiye 102 milyar dolarlık ih-
racat rakamına ulaşmayı başardı. Turizm-
de, küresel krize rağmen başarılı bir per-
formans sergiledik… 2007’de Türkiye’yi 
ziyaret eden turist sayısı 23 milyon... 
2008’de bu sayı yine artıyor, 26 milyon... 
2009, küresel kriz yılı, Türkiye’ye gelen 
turist sayısı tam 27 milyon kişi. Turizm 
gelirlerimiz aynı şekilde küresel krizden 
etkilenmemiş: 2007’de 18.5 milyar dolar; 
2008’de 21.9 milyar dolar ve 2009’da 21.3 
milyar dolar...

Sanayi üretimine, ihracata, istihdama 
yönelik olumlu sinyaller almaya başladık. 
Henüz zikzaklar devam ediyor olsa da 
2009 yılına göre hızlı bir artış seyrini mü-
şahede ediyoruz. Şurası son derece önem-
li: Eylül 2008’den, yani küresel krizin ilk 
sinyalleri alınmaya başladıktan itibaren 

dünya genelinde 37 ülkenin kredi notu 95 
kez düşürüldü. Yalnızca 17 ülke için not 
artırımı yaptırıldı. Türkiye, notu artırılan 
bu 17 ülke arasında yer aldı ve son iki ay 
içinde 4 ayrı kuruluş tarafından, Moodys, 
Fitch, JCR ve Standart And Poors tarafın-
dan kredi notumuz artırıldı. Şunu da bu-
rada bir kez daha tekrarlamak durumun-
dayım… Türkiye ekonomisi için 2010 
yılında bizim büyüme tahminimiz yüzde 
3,5. Başta IMF, Dünya Bankası, OECD ol-
mak üzere birçok uluslar arası kuruluşun 
Türkiye’ye ilişkin tahminleri ise bunun 
çok daha üzerinde. Sadece 2010’da değil, 
2011 yılında da Türkiye’nin dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer 
alacağı yine uluslar arası kuruşlar tarafın-
dan ifade ediliyor.

Değerli konuklar, çok değerli katılımcılar…

Türkiye’nin son yedi buçuk yıl içinde 
elde ettiği önemli başarılardan biri de ya-
tırım ortamının iyileştirilmesinde oldu. 
Ulusal ve uluslararası yatırım ortamını 
güçlendirmek ve kolaylaştırmak için tari-
hi nitelikte düzenlemeler yaptık. Bunun 
da neticesini aldık. 2003 yılına kadar 
Türkiye’nin çektiği yıllık ortalama uluslar 
arası yatırım miktarı ortalama 1 milyar 
dolar iken, 2007 yılında 22 milyar dolar 
ile bir rekora ulaştı. Birleşmiş Milletler Ti-
caret ve Kalkınma Örgütü tarafından ya-
yımlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre 
Türkiye 2008 yılında çektiği 18.2 milyar 
dolar tutarındaki uluslararası doğrudan 
yatırım girişi ile dünya genelinde 2007 
yılına göre 5 ülkeyi daha geride bıraka-
rak 20’inci sıraya yükseldi. Ülkemiz bu 
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alanda gelişmekte olan ülkeler arasında 
ise 9’uncu sırada yer alıyor. Uluslararası 
doğrudan yatırım girişleri, küresel krizin 
etkisiyle 2008 yılına göre önemli ölçüde 
azaldı. Ancak tüm dünyada bu alandaki 
ciddi daralmaya rağmen, 2009 yılında 
Türkiye’ye giren doğrudan uluslararası 
yatırım miktarı 7,6 milyar dolar düzeyin-
de gerçekleşti. 

Türkiye bugün, yetmiş iki buçuk milyon-
luk genç ve dinamik nüfusuyla, kalifiye 
insan gücüyle, büyük iç pazarı ve reka-
betçi endüstrisiyle, uluslararası yatırım-
lar için son derece cazip bir pazar olma 
özelliğini koruyor. Öte yandan, Türkiye, 
3 saatlik uçuşla 50’den fazla ülkeye ve 
10 trilyon dolarlık da bir pazara erişim 
sağlayabilecek bir coğrafî konuma sahip. 
Katılım müzakerelerini sürdürdüğümüz 
AB’yle aramızda 15 yıldır gümrük birliği-
nin bulunuyor olması da yatırımcılar için 
önemli bir avantaj. AB ile gümrük birliği 
sayesinde hangi ülkeden olursa olsun, 
Türkiye’de yatırım yapmak Avrupa’da ya-
tırım yapmak anlamına geliyor. 

Burada şu hususu da özellikle belirtmek 
durumundayım: Yurtdışı doğrudan yatı-
rım miktarı toplamda 100 milyar doları 
aşan Güney Kore’nin, ülkemizdeki doğ-
rudan yatırımlarının sadece 500 milyon 
dolar seviyesinde kalmış olmasını biz 
açıkçası yeterli görmüyoruz. Bu rakam 
ne sahip olduğumuz dostluk ve kardeşlik 
bağlarına, ne de işbirliği potansiyellerimi-
ze denk düşen bir rakam değil. Bu itibar-
la, Koreli yatırımcı ve işadamlarını daha 
çok yatırım yapmaları konusunda bir an 

önce Türkiye’ye bekliyoruz. Bu konuda 
her türlü yardıma hazırız. Bizzat bana 
bağlı olarak çalışan Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı da aynı şekilde 
yatırım yapmak isteyen işadamlarına her 
türlü katkıyı verecek, her türlü danışman-
lığı yapacaktır.

Tabii şunu da hatırlatmak durumunda-
yım… Küresel kriz mutlaka sona erecek… 
Küresel krizin etkileri er ya da geç telafi 
edilecek ve süreç normale dönecek. İşte 
bu süreçte yatırım yapanlar, kriz süreci-
ni fırsata dönüştürenler inanıyorum ki 
krizden de avantajlı olarak çıkacaklar. 
Uluslararası yatırımcıların, özellikle Ko-
reli dostlarımızın, Türkiye’nin sunduğu 
avantajları en iyi şekilde değerlendirme-
lerini umuyorum. Biz, 2003 yılında doğ-
rudan uluslar arası yatırımları teşvik için 
yeni bir yasa çıkardık. Bununla beraber, 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinas-
yon Kurulu’yla birlikte yatırım ortamını 
daha da iyileştirmek için çabalarımız de-
vam ediyor. Ama tüm bunlardan daha da 
önemlisi, Türkiye, demokrasiye, hukuka, 
istikrar ve güven ortamına yaptığı yatı-
rımlarla bölgesinin çok önemli bir ülkesi 
olmak için çaba sarf ediyor.

Buradan, Türkiye’yi yurtdışından izleyen 
yatırımcı dostlarımıza da bir fikir ver-
mesi amacıyla yaşanan son gelişmeleri 
değerlendirmekte fayda görüyorum. Biz, 
hükümet olarak, iktidarı devraldığımız 
andan itibaren, ekonominin, dış ve iç po-
litikanın, demokratikleşmenin birbirine 
paralel, birbiriyle etkileşim içinde götü-
rülmesi hususuna özellikle önem verdik. 
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Bakınız… Biz, Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini yürüten bir ülkeyiz… 
Dünyaya entegre olmuş, 26’ıncı sırada 
iken 9 basamak birden yükselerek dünya 
genelinde 17’inci sıraya yerleşmiş bir eko-
nomimiz var. Şu anda bizim hedefimiz, 
Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 
ilk 10 ekonomisi arasına yükseltebilmek. 
500 milyar dolar ihracat ve 500 milyar 
dolar ithalat gibi bir hedefimiz var ve 
bu hedefleri de en geç 2023 yılına kadar, 
yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümüne kadar gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz.

Bu büyük hedeflere doğru kararlı adım-
larla ilerlerken, demokrasi ve hukuk 
alanında statükoyu tercih edemeyiz. 
Statüko devam ederken, demokrasi ve 
hukuk alanında geçmişin parametreleri 
hüküm sürerken Türkiye’nin Avrupa 
Birliği hedefine, ekonominin de biraz 
önce ifade ettiğim hedeflere ulaşabilmesi 
mümkün olamaz. Türkiye’de yaşanan son 
gelişmeler, Türkiye’nin normalleştiğinin, 
daha da normalleşmekte olduğunun gös-
tergeleridir. Değişim elbette kolay değil… 
Dünyanın her ülkesinde ve tüm zaman-
larda değişime karşı her zaman direnç 
olmuştur. Değişimden etkilenecek mutlu 
azınlık her zaman değişimi durdurmak, 
yavaşlatmak, engellemek istemiştir.

Ama bugün artık Türkiye kabına sığmı-
yor, mevcut parametreler Türkiye’nin 
büyüklüğünü, ağırlığını,  vizyonunu 
taşımıyor, taşıyamıyor. Ülkemizde son 
dönemde yaşanan gelişmelerin tamamı, 
demokrasi ve hukuk adına son derece 

sevindirici ve umut verici gelişmelerdir. 
Önümüzdeki dönemde, Anayasa ve ya-
salarda yapacağımız değişikliklerle, yeni 
reformlarla Türkiye’nin uf kunu biraz 
daha büyütecek, uluslararası vizyonunu, 
özellikle de ekonomik vizyonunu çok 
daha genişletmiş olacağız. Yaptığımız ve 
yapacağımız reformlar, hiç kuşkunuz ol-
masın, Türkiye’de yatırım ortamını daha 
da iyileştirecek reformlardır.

Türkiye bu süreci geride bıraktığında, 
inanınız, düne göre çok daha istikrarlı, 
çok daha güvenli, ekonomik açıdan da 
çok daha güçlü bir ülke haline gelecektir. 
Türkiye’nin yaşadığı bu hızlı dönüşümün 
de, Türkiye’yi izleyen yatırımcılar tara-
fından en iyi şekilde değerlendirilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Demokrasisi 
güçlü, hukuk sistemi evrensel normlara 
dayanan, istikrarlı, güvenli, Avrupa ve 
dünyayla entegre olmuş bir Türkiye, böl-
gesinin yıldız bir ülkesi olacak, dünyanın 
da yatırım üssü olmaya devam edecektir. 

Saygıdeğer misafirler, değerli katılımcılar...

Güney Kore bizim Doğu Asya’da, Çin’den 
sonra ikinci büyük ticaret ortağımızdır. 
Ne var ki, ülkelerimiz arasındaki ticaret 
hacminin ve özellikle de Türkiye’nin 
yaptığı ihracatın iki ülkenin gerçek potan-
siyelini yansıtmadığını üzülerek ifade et-
meliyim. 2009 sonu itibariyle 3,4 milyar 
dolarlık toplam ticaret hacmimizin sade-
ce yüzde 7,5’luk, yani yaklaşık 235 milyon 
dolarlık bölümü Türkiye’nin yaptığı ihra-
cattan oluşuyor. Bunu mutlaka makul bir 
zemine oturtmamız gerektiğini belirtmek 
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durumundayım. İkili ticarî ve ekonomik 
ilişkilerimizin hak ettiği düzeye ulaşması, 
daha dengeli şekilde cereyan etmesi için 
işadamlarımızın karşılıklı olarak gerçek-
leştirdikleri ziyaretleri daha da sıklaş-
tırmalarını, sergi ve fuarlara daha etkin 
şekilde katılmalarını teşvik etmeliyiz. 

Buna ilaveten, Serbest Ticaret Anlaşması 
gibi yapısal bir mekanizma da ekonomik 
işbirliğimizi arzu ettiğimiz düzeye çıka-
rabilmek için artık bir zaruret haline gel-
miştir. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda 
Ankara ve Seul’de bu amaçla gerçekleşti-
rilecek müzakerelerin en kısa zamanda 
olumlu zeminde sonuçlanmasını umu-
yorum. Sinop’ta kurmayı planladığımız 
nükleer santralle ilgili Kore ile birlikte 
çalışma yapmak konusunda bir bildiriyi 
bu gün imzaladık. Bu konuda en kısa za-
manda sonuç alabileceğimizi umuyoruz. 

Tabii turizm noktasında da Kore’den ye-
terli miktarda ziyaretçi alamıyoruz. Küre-
sel kriz sürecinde bile Türkiye’yi ziyaret 
eden turist sayısı artarken, Koreli turist 
sayısının düştüğünü üzülerek müşahede 
ediyoruz. 2008 yılında ülkemizi ziyaret 
eden Koreli misafirlerimizin sayısı 120 
bin iken, bu rakam geçtiğimiz yıl içinde 
89 bine geriledi. Ben bu yüzde 25’lik 
düşüşün küresel ekonomik daralmaya 
bağlı geçici bir durağanlık olduğunu dü-
şünüyorum. Ayrıca, Kore makamlarının 
zaman zaman ülkemize yönelik olarak ya-
yınladıkları seyahat uyarılarının bilgi ye-
tersizliğinden kaynaklandığına inanıyor 
ve bunun da düzeltileceğini umuyorum. 
Bu nedenle, özellikle kültür turizmine 

önem verdiğini bildiğim Koreli kardeşle-
rimizi her zaman ülkemize beklediğimizi 
belirtiyor, kendilerini Türkiye’de ikinci 
evlerindeymiş gibi hissedeceklerine ina-
nıyorum. 

Bizim, halklarımız arasında güçlü bir gö-
nül birlikteliği var. Tarihimizle, kültürü-
müzle, dillerimizle bizler birbirine yakın 
halklarız. Bu ortak paydaları çok daha iyi 
değerlendirmemiz, çok daha iyi seviye-
lere taşımamız gerektiğine inanıyorum. 
Bu noktada elbette büyük sorumluluk 
hükümetlerde… Ama işadamlarımızın, 
sivil toplum örgütlerimizin, medyanın 
katkıları olduğu müddetçe, bu tür ortak 
zeminler oluşturulduğu sürece bugün-
künden çok daha iyi seviyelere de mutla-
ka ulaşırız. 

Ben, bir kez daha, bu güzel buluşmayı 
organize eden TÜSİAD’a, Kore Sanayileri 
Federasyonu’na, Kore Medya Grubu ve 
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği-
ne teşekkür ediyorum. 60’ıncı yıldönü-
münü idrak ettiğimiz Kore Savaşı’nda 
hayatını kaybedenleri de bir kez daha 
saygıyla anıyor, orada şehit verdiğimiz 
Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet dili-
yorum. Türkiye Kore İş Forumu’nun başa-
rılı geçmesi temennisiyle, değerli dostum 
Başbakan Sayın Han ve beraberindeki he-
yetin seçkin üyelerine Türkiye’ye bir kez 
daha hoş geldiniz diyor, şahsınızda tüm 
Kore Cumhuriyeti halkına huzur, refah ve 
mutluluk diliyorum. Teşekkür ederim…
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Saygıdeğer konuklar, iş camiasının de-
ğerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Londra’da bir kez daha sizlerle bir araya 
gelmekten büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Konuşmamın 
başında, bana ve heyetime gösterilen 
sıcak misafirperverlikten dolayı teşekkür 
ediyor; ayrıca bu güzel buluşmayı sağla-

yan değerli arkadaşlara da şükranlarımı 
sunuyorum.

Türkiye-İngiltere ilişkileri son dönemde 
gerçekten çok büyük ilerlemeler kaydetti 
ve her alanda, bütün Avrupa’ya örnek teş-
kil edecek kadar yoğun bir aşamaya geldi. 
Öncelikle İngiltere’nin Türkiye’nin Avru-
pa Birliği üyeliğine verdiği samimi des-

Türk ve İngiliz İşadamlarıyla 
Öğle Yemeği

İngiltere | 16 Mart 2010 
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tekten dolayı burada teşekkürlerimi ilet-
mek isterim. Kraliçe 2’inci Elizabeth’in, 
37 yıl aradan sonra 2008 yılı Mayıs ayın-
da ülkemizi ziyareti ikili ilişkilerimizi taç-
landıran bir gelişme oldu. 2007 yılındaki 
ziyaretim sırasında imzaladığımız “Tür-
kiye-İngiltere Stratejik Ortaklık Belgesi” 
yine işbirliğimizi farklı bir boyuta taşıyan 
önemli bir gelişmeydi.

İngiltere Parlamentosu’ndaki “Türkiye 
Dostluk Grubu” üyelerinin sayısının 
140’ı aşmış durumda. İngiliz turistlerin 
ülkemize yoğun ilgi göstermeleri, çok 
sayıda İngiliz vatandaşının ülkemizde 
gayrimenkul sahibi olması, halklarımız 
ve ülkelerimiz arasındaki temasları daha 
da güçlendiriyor. Aynı şekilde, İngiliz 
toplumunun ayrılmaz bir unsuru olarak 
İngiltere’de yaşamlarını sürdüren önem-
li bir Türk nüfusu bulunuyor. Buradaki 
vatandaşlarımız ve soydaşlarımız da ara-
mızdaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli 
işlev görüyorlar.

Türkiye-İngiltere arasındaki çok boyutlu 
ilişkilerin önemli bir ayağını hiç kuşkusuz 
ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturuyor. 
İngiltere’nin dünyanın 6’ıncı, Avrupa’nın 
ise 3’üncü en büyük ekonomisine sahip 
olduğunu biliyoruz. Türkiye ise, son yedi 
buçuk yılda elde ettiği istikrarlı ve hızlı 
büyüme sayesinde, dünyanın en büyük 
26’ıncı ekonomisi iken, bugün 17’inci 
sıraya yükseldi. Ülkemiz, Avrupa’da ise 
6’ıncı büyük ekonomi olma özelliğine 
sahip. Dünya ve Avrupa ölçeğinde bu ka-
dar büyük iki ekonominin işbirliği içinde 
olmaması elbette düşünülemez. Nitekim 

İngiltere, 2009 yılında Türkiye’nin en çok 
ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, 
en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise 
sekizinci sırada yer aldı. 

Küresel ekonomik krizin etkisiyle ikili 
ticaret hacmimiz, 2008 yılındaki 13.5 
milyar dolarlık seviyeden 9.4 milyar dola-
ra geriledi. Ancak, 2010 yılına ilişkin ilk 
veriler ikili ticaretimizde önemli bir hare-
ketlilik yaşandığına işaret ediyor. Nitekim 
2010 yılı Ocak ayı itibariyle İngiltere’ye 
ihracatımızda yüzde 45, İngiltere’den 
ithalatımızda ise yüzde 54’lük artışlar 
kaydedildi. Doğrudan yatırımlara ba-
kıldığında İngiltere’nin ülkemizdeki en 
önemli yatırımcılardan olduğu görülüyor. 
Türkiye’de 2 bin 168 İngiliz sermayeli fir-
ma faaliyet gösteriyor. Toplam İngiliz ya-
tırımı ise 4 milyar dolar civarında. 2008 
yılında İngiltere’den Türkiye’ye 1 milyar 
211 milyon dolarlık bir doğrudan serma-
ye girişi olmuştu. İngiltere’den ülkemize 
gelen doğrudan yatırımlar da küresel 
krizden etkilendi ve 2009’da miktar 332 
milyon dolar oldu.

Bu noktada bazı hususları özellikle İngi-
liz yatırımcıların dikkatlerine sunmak 
isterim… 2003 yılında Doğrudan Uluslar 
arası Yatırımlara ilişkin yeni bir yasa çı-
kardık. Yatırımların önündeki engelleri 
büyük ölçüde kaldırdık, şu anda da süreç 
devam ediyor ve Türkiye’de elverişli bir 
yatırım ortamı oluşturmak için yoğun 
gayret sarf ediyoruz. 2003 yılına kadar 
Türkiye’ye gelen uluslar arası yatırım 
miktarı ortalama 1 milyar doları aşamaz-
ken, 2003’ten sonra, yani bu yasayı çıkar-
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dıktan sonra yatırımlar hızlı şekilde artış 
kaydetti. 2007 yılında Türkiye’nin çektiği 
doğrudan uluslar arası yatırım miktarı 
22 milyar dolara ulaştı. 2008 ve 2009’da 
küresel krizin etkilerini biz de hissettik 
ve doğrudan uluslar arası yatırımlarda 
azalma oldu. Yine de, 2008’de 18,3 milyar 
dolar ve 2009’da da 7,6 milyar dolar yatı-
rım çekmeyi başardık. 

Ancak krizin etkileri aşıldıkça bu nokta-
da da güzel gelişmeler kaydedeceğimizi 
şimdiden görebiliyoruz. Yatırım orta-
mının hızla iyileştiği, genç, dinamik ve 
eğitimli iş gücüne sahip Türkiye’nin bu 
imkânlarından İngiltere’nin çok daha 
fazla yararlanmasını arzu ettiğimizi bu-
rada hatırlatmak isterim. Hiç kuşkusuz 
İngiltere, Türkiye’ye yatırım yapan ülke-
ler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ama 
şirket sayısı olarak da, miktar olarak da 
mevcut durumun potansiyeli yansıtmadı-
ğını ifade etmek durumundayım. Küresel 
krizin etkilerinden hızlı şekilde sıyrılan 
Türkiye, uluslar arası yatırımlar nokta-
sında bölgenin yıldızı olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor ve bu ilerleyişin İngiliz 
dostlarımız tarafından en iyi şekilde de-
ğerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Müteahhitlik sektörü ortaklığımızı daha 
ileri seviyelere taşımamız gereken bir 
başka alan. Şunu hatırlatmak isterim… 
Türkiye’nin müteahhitlik sektörü, 2009 
yılında aldığı iş hacmiyle tüm dünyada 
Çin’den sonra İkinci sıraya yükselmiş 
durumdadır. İngiliz firmalarının finan-
sal potansiyeli ve mühendislik altyapısı, 
Türk firmalarının uluslararası tecrübesi, 

riskli pazarlardaki başarıları, kaliteli 
projeleri, dinamik yapısı ile birleştiğinde 
üçüncü ülke pazarlarında başarılı işler 
ortaya çıkacaktır. Yarın düzenlenecek İş 
Forumu ile 18 Mart günü düzenlenecek 
Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi 
toplantılarının ekonomik ve ticari ilişki-
lerimizi daha da derinleştirmek için iyi 
bir fırsat teşkil ettiğine inanıyor, olumlu 
ve somut sonuçlar doğurmasını ümit edi-
yorum. Bu işbirliği, hiç kuşkusuz küresel 
kriz ortamında şirketlerimiz için yeni açı-
lımlara vesile olabilecektir.

Değerli dostlarım…

Eminim ki sizler de yakından takip edi-
yorsunuz… Türkiye, son asrın en büyük 
küresel krizini en az etkiyle atlatmanın 
yoğun mücadelesini verdi ve bu müca-
deleden de başarıyla çıkıyor. Esasen, son 
yedi buçuk yıl içinde ekonomi sahasında 
gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar bu 
krizi en az etkiyle aşmamızda en önemli 
etken oldu. ABD ve Avrupa’da kriz süre-
cinde çok sayıda banka ve finans şirketi 
zor günler geçirirken, Türkiye’de finansal 
sistem krizden neredeyse hiç etkilenme-
di, hiçbir bankamız ve finans kuruluşu-
muz ciddi bir zorluk yaşamadı. 

Finans sektörüne ilişkin reformlarımı-
zın yanı sıra uyguladığımız sıkı denetim 
bu başarılı sonucun alınmasını sağladı. 
Türkiye ekonomisi, 2003-2008 arasında 
ortalama yüzde 6 büyüme kaydetti. 2009 
yılı küresel krizden etkilenmiş olmakla 
birlikte, son çeyreklerde daralmanın 
tersine döndüğünü ve yeniden büyüme 
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sürecinin başladığını görüyoruz. 2010 
ve 2011 yıllarında ise yüzde 3.5 oranın-
da büyüme tahminimiz var. IMF, Dünya 
Bankası, OECD gibi kuruluşlar bu oranı 
son derece mütevazı buluyorlar ve bun-
dan daha yüksek büyüme tahminlerinde 
bulunuyorlar. Son iki buçuk ay içinde 4 
uluslar arası kuruluş Türkiye’nin notunu 
artırdı. Sanayi üretimindeki aylık artışla-
rın Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde 
olduğunu da burada yine memnuniyetle 
ifade etmek isterim. 

Diğer taraftan, krizin olumsuz etkilerinin 
en aza indirilmesi ve küresel büyümenin 
en kısa sürede yeniden canlandırılabil-
mesi için uluslararası alanda atılan adım-
ları da güçlü şekilde destekliyoruz. Krize 
çözüm arayışları için en etkin platform 
olduğunu değerlendirdiğimiz G-20 içinde 
sürdürülen çalışmalara aktif katkı sağla-
maya devam edeceğiz. G-20 ülkelerinin 
ileride benzer krizlerin yaşanmaması 
için gerekli kural ve mekanizmaların 
oluşturulması yönünde birlikte çalışma-
yı sürdürmelerinin gereğine ve yararına 
inanıyoruz.

Tabii, Türkiye’de işi olan ya da Türkiye’de 
iş yapmak isteyen tüm uluslar arası yatı-
rımcılar gibi İngiliz işadamlarının da ül-
kemizdeki son gelişmeleri yakından takip 
ettiklerini biliyorum. Şu hususu burada 
dikkatlerinize sunmak isterim… Hükü-
met olarak, en başından itibaren, güçlü 
bir ekonomik yapının güçlü bir demokra-
si ve hukuk sistemiyle paralel gelişeceği-
ne inandık ve yedi buçuk yıl boyunca bu 
paralelliği gözeterek adımlarımızı attık. 

Türkiye’nin son dönemde ekonomide 
kaydettiği başarılı performans, hiç kuş-
kusuz Avrupa Birliği yolunda attığımız 
adımların, ülke içinde cesur şekilde ger-
çekleştirdiğimiz demokratik reformların 
bir yansımasıdır.

Türkiye demokratik standartlarını geliş-
tirmiş, buna paralel olarak da ekonomide, 
dış politikada kendisine küresel ölçekte 
etkin bir yer edinmiştir. Ülkemizde son 
dönemde yaşanan tartışmalar, güçlü bir 
demokrasi ve evrensel hukuk değerleri-
nin yerleşmesine yönelik tartışmalardır. 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
yürüten bir ülke, ekonomide, iç ve dış 
politikada, sosyal yaşamda, demokra-
tikleşme ve hukuk alanında ne yapması 
gerekiyorsa, hangi adımları atması, hangi 
reformları gerçekleştirmesi gerekiyorsa, 
biz de onu yapıyoruz.

Takdir edersiniz ki değişim ve dönüşüm 
kolay olmuyor… Değişimden etkilenecek 
kesimler kimi zaman ciddi direnç gös-
terebiliyorlar. Ama Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üye olması, küresel ekonomiyle 
entegre olabilmesi için biz bu değişimin 
gerekli olduğuna, acil olduğuna, bir an 
önce yapılması gerektiğine inanıyoruz ve 
bu değişimleri gerçekleştirmenin adım-
larını atıyoruz. Yedi buçuk yıl içinde Tür-
kiye demokrasi ve hukuk noktasında çok 
önemli ilerleme kaydetti. Biz, en modern 
standartları, Avrupa Birliği’nin evrensel 
normlarını Türkiye’ye taşımak konusun-
da kararlıyız ve bu kararlılığımızdan taviz 
vermeden de yolumuzda ilerliyoruz. 
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Ülkemizde bir süredir yürütmekte oldu-
ğumuz Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi de 
bu noktada büyük önem arz ediyor. Top-
lumsal yapımızı güçlendirmek, birlik ve 
bütünlüğümüzü pekiştirmek, başta terör 
olmak üzere yaşanan acıları sona erdir-
mek için hükümet olarak cesur bir adım 
attık. Ülkemizdeki tüm etnik grupların, 
inanç gruplarının, azınlıkların sorunları-
nı cesaretle ele alıyor ve bunlara hep bir-
likte çözümler üretmenin mücadelesini 
veriyoruz. Hafta sonunda İstanbul’da 13 
bin Roman vatandaşımızla bir araya gel-
dik. Türkiye’nin Romanları, tarihlerinde 
ilk kez bir hükümet tarafından muhatap 
alınmanın, sorunlarının gündeme gelme-
sinin ve çözüm yoluna girmesinin tarifsiz 
sevincini yaşıyorlar.

Benzeri çalışmaları diğer etnik ve inanç 
gruplarıyla da yaptık, yapmaya devam 
ediyoruz. Tüm bu çalışmalar, Türkiye’nin 
daha da özgürleşmesini sağladığı kadar, 
demokratikleşmenin güçlenmesi ve -
silesiyle ekonomiye önemli ve olumlu 
etkiler yapıyor. Reformlar konusunda 
son derece kararlıyız. Reformları sonuna 
kadar götürecek ve Avrupa Birliği stan-
dartlarını yakalamış bir Türkiye için ne 
gerekiyorsa onu yapmaya devam edece-
ğiz. Türkiye’deki gelişmelerin, buralara 
farklı şekillerde aksettirildiğine zaman 
zaman şahit oluyoruz. Sizlerden ricam, 
bu gelişmeleri çok boyutlu şekilde ele 
almanız, sübjektif yorumlarla yetinme-
meniz olacaktır. Türkiye’de yaşananları 
objektif bir şekilde değerlendirdiğinizde, 
yaşananların son derece olumlu, sevindi-
rici ve bölgemiz adına, Avrupa adına son 

derece güzel gelişmeler olduğunu sizler 
de göreceksiniz.

Değerli katılımcılar…

İngiltere’nin dostu, müttefiki ve ortağı 
olan Türkiye, adil, paylaşımcı ve herkesi 
kucaklayan dış siyaset anlayışını kendi 
bölgesinde ve küresel ölçekte kararlılık-
la uyguluyor. Bölgemizdeki meseleler, 
aynı zamanda küresel sonuçları olan ve 
İngiltere de dahil olmak üzere herkesi il-
gilendiren sorunlar. Dünyada birçok kriz 
bölgesinde İngiltere ile tam bir işbirliği 
içinde çalışıyoruz. Küresel ve bölgesel iş-
birliği yolunda ortak mücadele veriyoruz. 
Ben burada bir kez daha İngiltere’ye Av-
rupa Birliği üyeliğimize verdiği destekten 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu desteğin, 
önümüzdeki süreçte çok daha büyük 
önem arz ettiğini de hatırlatmak istiyo-
rum.

Şu hususun da burada altını çizmek 
durumundayım: Bizim, Türkiye olarak, 
komşu ve çevre ülkelerle geliştirmeye 
çalıştığımız ilişkiler, asla ve asla Avrupa 
Birliği’nin bir alternatifi olarak görülme-
melidir. Böyle bir yaklaşım son derece 
yanıltıcı olur. Türkiye, bölge ülkeleriyle 
tarihi ve kültürel çok sayıda ortak pay-
daya sahip. Esasen, Türkiye’yi Avrupa 
Birliği için önemli hale getiren, Avrupa 
Birliği için “vazgeçilmez” hale getiren 
de işte bölgeyle olan bu ortak paydala-
rımızdır. İslam dünyasıyla, Balkanlarla, 
Kaf kasya’yla, Kuzey Afrika’ya, Akdeniz 
havzasıyla iyi ilişkileri bulunan, iyi di-
yaloglar kurabilen bir Türkiye, Avrupa 
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Birliği’nin bir üyesi olarak Birliğe güç 
ve vizyon katacaktır. Avrupa Birliği’nin 
“genişleme yorgunluğundan” ziyade yeni 
“genişleme dalgalarını” konuşması, bun-
ları tartışması daha isabetli, daha anlamlı 
bir yaklaşım olacaktır. 

Katılım süreci siyasi ve ekonomik açıdan 
son derece hassastır. Getireceği güçlükler 
ancak tam üyelikle bertaraf edilebilecek 
kararların alınmasını gerektirmekte-
dir. Tam üyeliğin zamanlamasına, hatta 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair 
olumsuz senaryoların üretilmesi kamuo-
yumuzdaki algıları olumsuz etkilemekte, 
hükümetimizin adım atmasını zorlaştır-
maktadır. Bu durumda, üye ülkelerden 
Türkiye’nin katılım süreci hakkında 
teşvik edici mesajların gelmesi daha da 
önem kazanıyor. Türkiye’nin uzak olma-
yan bir gelecekte AB içinde yerini alacağı 
hissinin, gerek AB gerek Türkiye kamu-
oylarında sağlam biçimde yerleşmesi 
gerekiyor.

Bunun için öncelikle katılım sürecinin 
görünür ve siyasi engellemelerden arın-
dırılmış bir şekilde, ortak hedefimiz olan 
üyelikten saptırılmadan ilerletilmesi 
önem taşıyor. Türkiye olarak Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik yolundaki bizim 
kararlılığımız, artık sorgulanmaması 
gereken, hatta bizim dahi tekrarlamaya 
lüzum görmediğimiz bir husustur. Bütün 
siyasi engellemelere, motivasyon kırıcı 
yaklaşımlara rağmen şu anda 12 fasılda 
müzakereleri açmamız ve bunlardan 
birinin hem açılışını hem de kapanışını 
gerçekleştirmemiz, Hükümetimizin bu 

hedefe sıkı sıkıya bağlı olmasının bir teza-
hürüdür. Hükümetimizin Avrupa Birliği 
üyeliği yolunda yedi buçuk yıldır göster-
diği kararlılık ve attığı adımlar, bundan 
sonrası için de Türkiye’nin AB yolundaki 
en büyük taahhüdüdür, teminatıdır. 

Tabiatıyla bu sürecin ilerlemesi için sade-
ce Türkiye’nin çaba sarf etmesi yeterli ol-
muyor. AB’nin de üzerine düşeni yapması 
ve süreçle bağlantısı olmayan siyasi en-
gellemeleri ortadan kaldırmasını bekliyo-
ruz. Türkiye’nin temel stratejik hedefi ve 
devlet politikası Avrupa Birliği ile bütün-
leşmektedir. O nedenle biz fasıllar nokta-
sında gerekli kriterleri yerine getireceğiz, 
getiriyoruz. Hatta siyasi engellemeler 
nedeniyle açılamayan 20’ye yakın fasılda 
dahi kriterleri tamamlama noktasında 
kararlıyız. Kurumlarımız, kuruluşlarımız 
buna müsaittir. Demokratikleşme, kalkın-
ma ve dış politikaya ilişkin olarak cesur 
kararlar alma noktasında Türkiye’nin 
şimdiden AB üyesi birçok ülkeden daha 
ileri seviyelerde olduğunu ben rahatlıkla 
söyleyebiliyorum. 

Bir başka husus da son dönemde ABD 
ve İsveç parlamentolarında gündeme 
gelen, 1915 olaylarına ilişkin karar -
lardır. Tarihte yaşanmış ve henüz tam 
olarak aydınlığa kavuşmamış olayların, 
Türkiye’nin aleyhine olacak şekilde 
gündeme getirilmesinden büyük rahat-
sızlık duyduğumuzu burada ifade etmek 
isterim. Biz, 1915’te yaşanmış olaylara 
ilişkin her zaman bilimi, arşivleri, belge-
leri adres olarak gösterdik. Biz, meselenin 
bilim adamları tarafından ele alınmasını, 
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onlar tarafından araştırılmasını ve aydın-
latılmasını istiyoruz. Olması gereken de 
açıkçası budur. Tarih, parlamentolarda 
değil, arşivlerde ve bilim adamlarınca 
yazılır ve yargılanır. 1915 olaylarına iliş-
kin olarak, sadece siyasi saiklerle alınan 
kararlar bilimsellikten, akıl ve mantık-
tan, tarihi gerçeklerden uzak kararlardır. 
Toplumlar arasındaki yakınlaşmaları, 
ülkeler arasındaki normalleşme çabala-
rını olumsuz etkileyen bu tür girişimler, 
geleceğe yönelik ümitleri de kırmaktadır. 
Bölge tarihini en yakından bilen bir ülke 
olarak İngiltere’nin bu noktada desteği-
ni, katkısını bizlerden esirgemeyeceğini 
umuyorum.

Değerli dostlarım…

Bölgesel ve küresel ölçekte örnek bir 
işbirliği içindeyiz. Bu işbirliğinin çok bo-
yutlu ve daha yoğun şekilde devam etme-
si en büyük arzumuz. Ekonomik ve ticari 
anlamda İngiltere ile ilişkilerimizin daha 
ileri boyutlara taşınması mümkündür 
ve bu konuda Hükümet olarak her türlü 
işbirliğini destekleyeceğimizi belirtmek 
isterim. İngiliz şirket ve işadamlarını, 
sürekli büyüyen ve yatırımcılara büyük 
fırsatlar sağlayan, coğrafi bakımdan eşsiz 
avantajlar sunan Türkiye pazarında daha 
fazla görmek istediğimizi özellikle vurgu-
lamak istiyorum.

Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekono-
mik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi 
ve derinleştirilmesi sürecinde siz özel 
sektör temsilcilerimizin belirleyici roller 
üstleneceklerine inanıyorum. Bu süreci 

ısrarla ve başarıyla üstlenmeniz, iş dünya-
nızı genişletecek; diğer yandan, Türkiye 
ile İngiltere arasındaki ilişkilerinin her 
boyutunu daha da ileriye taşıyacak ve 
derinleştirecektir. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı olarak ben, Hükümetim, bü-
rokrasimiz ve ilgili kurumlarımız, sizlere 
imkânlar ölçüsünde yardımcı olmaya, ça-
lışmalarınıza katkı getirmeye hazırız. Bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, bir 
kez daha bu buluşmayı sağlayan dostları-
ma teşekkür ediyor, katıldığınız ve katkı 
verdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunu-
yor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Teşekkür ederim. 
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Çok değerli misafirler, değerli dostla-
rım... sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Avrupa’nın önemli uluslararası şirket-
lerini bir araya getiren Avrupa Sanayi-
cileri Yuvarlak Masası’nın siz kıymetli 
üyelerine hoş geldiniz diyorum. Sizleri 
ülkemizde ağırlamaktan, bu güzel akşam 

yemeğinde sizlerle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu da ifade 
etmek istiyorum.

1 trilyon avroluk cirosu ile 6.5 milyon 
kişiye istihdam sağlayan kuruluşunuzun 
içerisinde ülkemizden de üyelerin bulun-

“European Round Table of 
Industrialists” (ERT) Üyeleriyle 

Akşam Yemeği

Ankara | 26 Mart 2010 
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ması bizim için ayrıca memnuniyet kay-
nağı. Bildiğiniz gibi Türkiye, Katılım ön-
cesinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği 
Anlaşması yapan tek ülke olma özelliğini 
taşıyor. Tam 15 yıldır Gümrük Birliği’ni 
başarıyla yürütüyoruz. Türkiye’nin en 
büyük ticaret ortağının Avrupa birliği 
ülkeleri olduğunu da burada bir kez daha 
hatırlatmak isterim. 2009 yılında küresel 
finans krizinin etkisiyle tüm dünyada 
ticarette bir daralma yaşandı ve kısmen 
de olsa bizim de dış ticaretimiz bundan 
etkilendi. Yine de, Avrupa Birliği ülkele-
rinin dış ticaretimizdeki ağırlığı devam etti 
ve ediyor. 2009 yılında Türkiye’nin yaptığı 
102 milyar dolarlık ihracatın 47 milyar 
dolarlık bölümü AB üyesi ülkelere yönelik 
olarak; 141 milyar dolarlık ithalatın ise 57 
milyar dolarlık bölümü AB üyesi ülkeler-
den gerçekleşti.

Şu hususa da özellikle dikkatlerinizi çek-
mek istiyorum: Türkiye’nin ihraç ürünle-
rinin yüzde 95’ini sınaî ürünler oluşturu-
yor. Şu sıralamalar sanırım ülkemin sınaî 
ürünler noktasındaki önemini gayet net 
biçimde ortaya koyuyor: Türkiye televizyon 
ve otobüs üretiminde Avrupa’da birinci, de-
mir-çelik, seramik ve büyük yat üretiminde 
üçüncü, otomotiv-yedek parça üretiminde 
ve iletişim sektöründe dördüncü sırada yer 
alıyor. Ayrıca, dünyada, bor minerali üreti-
minde birinci, cam üretimi ve mücevherat 
ihracatında ikinci, tekstil ve çimento üreti-
minde de altıncı sırada yer alan bir ülkeyiz.

Burada geçtiğimiz hafta yaşadığım bir 
anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum Ba-
kınız geçtiğimiz hafta içerisinde İngiltere’yi 

bir ziyaretimiz olmuştu ve orada başta 
Başbakan Sayın Brown olmak üzere ikili 
temaslarda bulunmuş ve Türkiye-İngiltere 
İş Forumu’na katılmıştık. İş Forumu sıra-
sında, İngiltere Adalet Bakanı Sayın Straw, 
aynen şu cümleleri kullandı: “Ben evimde 
Türk malı çamaşır makinesi kullanıyorum. 
Türk ürünlerinin müşterisi olduğumu be-
lirtmek isterim.” Bir İngiliz dostumuzun 
evinde Türk malı ürünleri kullanması elbet-
te bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.

Esasen dünyanın her köşesinde Türk işa-
damlarının ve Türk markalarının varlığını 
daha çok hissettirmeleri, başarılarıyla anıl-
maları Türkiye’nin de son dönemde küresel 
ölçekte artan etkinliğinin bir tezahürüdür. 
Dikkat ediniz, son 5 yılda ülkemize gelen 
uluslararası doğrudan yatırımların miktarı 
yaklaşık 70 milyar dolar’dır ve bunun 47.5 
milyar dolarlık bölümü AB ülkelerinden 
gelmiştir. Bugüne kadar Türkiye’de kurulan 
yaklaşık 23 bin 500 yabancı sermayeli şir-
ketin 12 bin 700 kadarı AB üyesi ülkelerin 
yatırımcılarına aittir. Benzer bir durumu 
turizm alanında da yaşıyoruz. 2009 yılında 
ülkemizi ziyaret eden 27 milyon turistin 
yaklaşık 15 milyonu Avrupa ülkelerinden 
gelmiştir. Bu rakamlar da açıkça göstermek-
tedir ki Türkiye ile Avrupa, coğrafi, kültü-
rel, tarihi ve sosyal yönlerden sahip olduğu 
ortak noktalar kadar ekonomik alanda da 
çok güçlü bağlara sahiptir.

Değerli dostlar...

Sizlerin de yakından bildiğiniz üzere, 
Hükümet olarak son yıllarda Türk eko-
nomisinde önemli bir dönüşüm gerçek-
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leştirdik, uzun vadeli ve geniş kapsamlı 
bir yapısal reform paketi uyguladık. Mali 
sektör ve hızlandırılmış özelleştirme sü-
recinden başlayarak, sosyal güvenlikten, 
enerji ve iletişime kadar birçok alanda 
büyük reformlara imza attık. Türkiye 
bugün 73 milyonluk genç ve dinamik 
nüfusu, nitelikli insan gücü, büyük iç 
pazarı, rekabetçi endüstrisi ve stratejik 
konumunun yanı sıra güçlü ekonomisi ve 
köklü demokrasisiyle öne çıkan bir ülke-
dir. 2003 yılında Doğrudan Uluslar arası 
Yatırımlara ilişkin yeni bir yasa çıkardık. 
Yatırımların önündeki engelleri büyük 
ölçüde kaldırdık, şu anda da süreç devam 
ediyor ve Türkiye’de elverişli bir yatırım 
ortamı oluşturmak için yoğun gayret sarf 
ediyoruz.

Yapmış olduğumuz reformlar kısa sürede 
etkisini gösterdi. 1973 ile 2002 yılları 
arasında yani 30 yıllık süreçte toplam 
uluslararası yatırım miktarı 15 milyar 
dolar iken, 2003-2009 arasındaki 7 yılda 
toplam 83 milyar dolar yatırım çekmeyi 
başardık. Türkiye ekonomisinin kaydet-
tiği önemli başarılardan biri de yapısal 
reformları cesaretle gerçekleştirmiş ve 
uygulamış olmasıdır. Nitekim, küresel fi-
nans krizi karşısında Türkiye son derece 
sağlam ve dirençli bir duruş sergilemiş, 
krizi en az etkiyle atlatma başarısını gös-
termiştir ve göstermeye de devam ediyor. 
Elbette, küresel ekonomiyle bütünleşmiş 
bir ülke olarak biz de bu krizden belirli 
ölçülerde etkilendik. Ancak, bankacı-
lık sektöründe kaydetmiş olduğumuz 
önemli aşama, kamu mali dengelerinde 
sağladığımız iyileşme ve güçlü uluslara-

rası rezervlerimiz, küresel krizin ülkemiz 
üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını 
sağlamıştır. 

Dikkat ediniz, Türkiye finans sektörüne 
müdahalede bulunmayan tek OECD üye-
sidir. ABD ve Avrupa’da kriz sürecinde 
çok sayıda banka ve finans şirketi zor 
günler geçirirken, Türkiye’de finansal sis-
tem krizden neredeyse hiç etkilenmedi, 
hiçbir bankamız ve finans kuruluşumuz 
ciddi bir zorluk yaşamadı. Diğer taraftan, 
sanayi üretimindeki aylık artışların Av-
rupa Birliği ortalamasının üzerinde oldu-
ğunu da burada yine memnuniyetle ifade 
etmek isterim.

Değerli misafirler...

Avrupa ile ekonomik ve ticari bağlarımı-
zın geldiği noktayı vurgularken ülkemi-
zin stratejik hedefi olan AB üyeliğine de 
değinmek isterim. Geniş bir toplumsal 
ve siyasi mutabakatla AB üyeliği yolun-
da kararlılıkla ilerliyoruz. Buna rağmen, 
sürecin doğasıyla asla bağdaşmayan bir 
şekilde ortaya çıkarılan siyasi engeller 
kamuoyumuz nezdinde ciddi bir tepkiyle 
karşılanmakta, milletimizin bu yöndeki 
motivasyon ve heyecanını da kırmakta-
dır. AB tarafından verilen sözlerin ve atı-
lan imzaların tartışmaya açılması, bu bağ-
lamda Türkiye’nin AB üyeliğinin ve hatta 
Avrupalılığının sorgulanması hakkaniyet 
ve ahde vefa ile bağdaşmamaktadır. Tüm 
menfi tavırlara ve engelleme çabalarına 
rağmen Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da AB üyeliği hedefi 



29

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye de-
vam edecektir. 

Avrupa’nın geleceğini  aynı  zaman -
da Türkiye’nin geleceği, aynı şekilde 
Türkiye’nin geleceğini de Avrupa’nın 
geleceği olarak değerlendiriyorum. Ka-
muoyumuzun AB üyeliği sürecinde yalnız 
kalmadığımızı ve AB’de dostlarımızın 
olduğunu görmeleri bizim için önemlidir. 
Bu itibarla, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak 
Masası gibi Avrupa çapındaki veya ulusal 
düzeydeki çatı kuruluşlarının ülkemize 
yönelik desteklerinin daha görünür olma-
sı önem taşıyor. Türkiye’yi yakından ta-
nıyan ve ülkemizdeki gelişmelere paralel 
olarak daha iyi işbirliği imkânlarına sahip 
olduğumuz sizlerin, Avrupa kamuoyunu 
aydınlatmada ve AB üyeliğimize destek 
sağlamada daha aktif rol üstlenmesini 
bekliyoruz. 

Bildiğiniz gibi şu sıralar Avrupa Birliği 
sürecimiz açısından da büyük ehemmiyet 
arz eden bir sürecin içerisindeyiz. Toplam 
26 maddeden oluşan Anayasa değişik-
liği paketimizle birlikte, ülkemizin yeni 
şartlarına uyum sağlayacak, milletimizin 
talep ve beklentilerini yerine getirecek, 
Avrupa Birliği sürecimizi de ileriye taşı-
yacak olan bir süreci başlatmış bulunu-
yoruz. Bizim bütün gayemiz, demokrasi 
konusunda, temel hak ve özgürlükler 
konusunda bağımsız ve tarafsız bir yargı 
konusunda ülkemizi çağdaş standartlara 
kavuşturacak düzenlemeleri gerçekleş-
tirmektir. Biz koşulsuz bir demokrasi, ko-
şulsuz bir insan hakları, “ama”sı, “eğer”i 
olmayan bir özgürlük anlayışını benim-

siyor, ülkemizin de bu anlayışla Avrupa 
Birliği üyeliğine ulaşacağına inanıyoruz.

Saygıdeğer konuklar, değerli dostlar...

Sürekli büyüyen ve yatırımcılara büyük 
fırsatlar sağlayan, coğrafi bakımdan eşsiz 
avantajlar sunan Türkiye pazarında sizle-
ri daha fazla görmek istediğimizi özellikle 
vurgulamak istiyorum. Türk sanayici ve 
işadamlarıyla işbirliğinizin sadece Tür-
kiye ve Avrupa ile sınırlı kalmamasını 
istiyor, üçüncü ülkelere yönelik olarak da 
birlikte çalışmanızı arzu ediyoruz. Bunun 
özellikle kürsel kriz nedeniyle zor bir dö-
nem geçiren iş çevreleri açısından yeni 
açılımlara vesile olabileceğine inanıyo-
rum. Şu hususlara özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: Küreselleşme çağında 
ülkeler için de, şirketler için de değişim 
ve yenilikçilik artık hayati önem arzedi-
yor. Artık, değişim ve yenilikçilik rekabet-
te öne geçmenin en önemli koşulu olarak 
öne çıkıyor.

Türkiye küreselleşen dünyada değişen 
koşullara ayak uyduran ender ülkelerden 
biridir. Gerek hükümet olarak yapmış 
olduğumuz reform ve değişiklikler gerek 
toplumsal olarak değişen koşullara uyum 
sağlamamız Türkiye’nin son 7-8 yılda 
birçok alanda sıçramalar kaydetmesini 
sağladı. Hızla değişen şartlar beraberinde 
toplumdaki tüketim alışkanlıklarında da 
önemli değişiklikler meydana getirerek, 
toplumsal gelişime farklı bir çehre ka-
zandırdı. Bir kaç örneği burada sizlerle 
paylaşmak isterim: 2002 yılı sonunda 
toplam 23 milyon cep telefonu abonesi 
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mevcutken, bu sayı bugün 63 milyon civa-
rındadır. Aynı şekilde 2002 yılında 4 mil-
yon olan internet kullanıcı sayısı bugün 
nerdeyse 30 milyona ulaşmış bulunuyor. 
Yine 2002 yılının sonunda 16 milyon kre-
di kartı kullanımda iken, bugün bu sayı 
45 milyona ulaştı. 

Gördüğümüz gibi karşımızda hızla de-
ğişen bir Türkiye mevcut… Dolayısıyla 
değişimle birlikte yeni fırsatlar, yeni 
imkânlar ortaya çıkıyor. Değişen Türkiye 
aynı zamanda hem ekonomik hem de si-
yasi açıdan bölgesel bir güç, adeta bir çe-
kim merkezi haline geliyor. Bugün birçok 
uluslararası şirket İstanbul’u bölgesel üs 
olarak kullanıyorlar. Örneğin Coca Cola 
Türkiye’deki ofisinden 94 ülkeyi, Micro-
soft 80 ülkeyi, General Elektrik Sağlık 80, 
İntel 67 ülkeyi Türkiye’den, İstanbul’dan 
yönetiyor. Sadece bu birkaç örnek bile 
Türkiye’nin bölge için arz ettiği önemi, 
Türkiye’nin küresel şirketlerin işlerini 
yürütebilecek kalifiye iş gücüne sahip 
olduğunu kanıtlamaya yeter diye düşü-
nüyorum. 

Türkiye tarihi ve konumu sebebiyle hem 
Avrupalı, hem Orta Doğulu, hem de Orta 
Asyalı kültürler ile kolaylıkla iletişim ku-
rabiliyor. Böyle imkânları olan, böyle fır-
satlar içeren bir ülkede yatırım yapmanız 
için her türlü kolaylığın tarafımızca sağ-
lanacağını bilmenizi isterim. Türkiye’de 
yatırım yapmak istediğiniz zaman, bizzat 
bana bağlı olarak çalışan Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı her zaman yanı-
nızda olacak, sizin adınıza buradaki bü-
tün bürokratik işlemlerinizi sizin adınıza 

takip edecektir. Dünya Bankası’nın 2008 
yılında yapmış olduğu bir ankette Türki-
ye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 181 
ulusal yatırım ajansı arasında dünyanın 
en iyi performans gösteren 15. yatırım 
ajansı oldu. 

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı olarak ben, Hükümetim, bü-
rokrasimiz ve ilgili kurumlarımız, sizlere 
her konuda yardımcı olmaya hazırız. Böl-
genin ve dünyanın parlayan yıldızı olan, 
istikrarlı şekilde büyüyen ve istikbal vaat 
eden Türkiye’de sizleri yatırımcı olarak 
da görmekten büyük mutluluk duyaca-
ğımızı hatırlatmak isterim. Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, bir kez daha 
sizleri burada ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğumuzu ifade ediyor, hoş geldiniz 
diyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Değerli basın mensupları, öncelikle mes-
lektaşım Almanya Federal Cumhuriyeti 
Şansölyesi Sayın Angela Merkel’i ülke-
mizde ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, Almanya’da 
geçtiğimiz Eylül ayında yapılan genel 

seçimler sonrasında, Şansölye Merkel 
ilk defa resmi bir ziyaret çerçevesinde 
ülkemizde temaslarda bulunmaktadır. 
Almanya’yla karşılıklı ziyaretlerdeki artış-
tan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın 
Merkel, Türkiye ve Almanya arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem 
vermektedir. 

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 29 Mart 2010 
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İki dost ve müttefik ülkenin Başbakanları 
olarak bugün yaptığımız görüşmeler son 
derece yararlı ve yapıcı geçmiştir. Şansölye 
Merkel ile Türkiye-Almanya ikili ilişkileri 
ve iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel 
ve uluslararası konular üzerinde kapsamlı 
bir görüş alışverişinde bulunduk. Dostane 
bir seyir izleyen ikili ilişkilerimizin tüm 
alanlarda geliştiğini, mevcut işbirliğimizin 
her alanda daha da güçlenmesi için ortak 
kararlılığa sahip olduğumuzu memnuni-
yetle müşahede ettik. 

Sayın Şansölye ile Almanya’da yaşayan 
vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları ve 
vatandaşlarımızın Alman toplumuna uyu-
mu konusunu da ele aldık. Vatandaşları-
mızın kendi kültürlerini koruyarak Alman 
toplumuna uyum sağlamaları için her 
iki tarafın da önemli görevler üstlenmesi 
gerektiğine olan düşüncelerimi kendisine 
ilettim. Türkiye’nin Almaya ile ilişkileri-
mizde gösterdiği kolaylaştırıcı ve yapıcı 
adımların aynısını Almanya’dan da bekle-
diğimizin altını özellikle çizdim.

Tabiatıyla, Türkiye-AB ilişkileri de gö-
rüşme gündemimizde yer alan önemli 
konulardan birisini teşkil etmiştir. AB’nin 
vermiş olduğu taahhütlere bağlı kalması 
gerektiğini ve bu konuda Almanya’nın 
desteğini beklediğimizi vurguladım. Ay-
rıca, AB’ye tam üyelik konusunda sağlam 
adımlarla ilerlediğimizi, bu süreci başa-
rıyla tamamlamaya kararlı olduğumuzu 
belirttim. 

Şansölye Merkel ile insani bir mesele olan 
vize konusunu da ele aldık. Türk-Alman 

ilişkilerinin köklü tarihinden de yararla-
narak, Almanya’nın diğer AB üyelerine 
de örnek olacak şekilde vatandaşlarımıza 
uygulanan vize rejimini yürürlükten kal-
dırılması hususunda olumlu bir yaklaşım 
sergilemesini beklediğimizi kendisine izah 
ettim. 

Hepinizin bildiği üzere, Almanya gelenek-
sel olarak önde gelen ekonomik ortakla-
rımız arasında yer almaktadır. Şansölye 
Merkel’e bu ziyaretinde çok sayıda işada-
mının eşlik etmesi de bunun bir göster-
gesidir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 
2008 yılında 23 milyar avroya ulaşmıştır. 
Küresel ekonomik krizle birlikte ticaret 
hacmi 2009 yılında düşüş göstermekle 
beraber, bu yılın Ocak- Şubat döneminde 
toparlanmanın ilk işaretleri alınmış ve 
Almanya’ya ihracatımız %16 artış göster-
miştir. Ülkemizde yaklaşık 4,000 Alman 
sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. 
Alman şirketleri Türkiye’nin üretim kapa-
sitesine önemli katkılar sağlamaktadırlar. 
Buradan ülkemize yatırım yapan Alman 
şirketlerine de bu vesileyle teşekkürlerimi 
ifade etmek isterim. 

Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilme-
si için mevcut potansiyelden daha fazla 
yararlanmamız gerektiği konusunda Şan-
sölye Merkel ile mutabık kaldık. Bu konu-
ları yarın İstanbul’da düzenlenecek Türk 
– Alman İş Forumu’nda daha kapsamlı bir 
biçimde ele alma fırsatı bulacağız. 

Diğer taraftan, başta Kıbrıs olmak üzere, 
uluslararası toplumun gündeminde yer 
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alan bölgesel konularda da Sayın Şansöl-
ye ile kapsamlı bir görüş alışverişinde 
bulunduk. Ülkelerimizin bu konulardaki 
politikalarının büyük ölçüde örtüştüğünü 
memnuniyetle gözlemledik. Terörizmle 
mücadele ve enerji güvenliği gibi küresel 
boyutta önem arz eden konular da ülkele-
rimiz arasındaki ortak ilgi alanlarını oluş-
turmaktadır. Bu konularda da Şansölye 
Merkel ile faydalı bir görüşme yaptık. 

Sayın Şansölye’nin Almanya ile ikili ilişki-
lerimizi, muhtelif bölgesel ve uluslararası 
gelişmeleri gözden geçirmemize imkân 
sağlayan bu ziyaretinin ilişkilerimizin her 
alanda daha ileri bir düzeye çıkarılmasına 
ilave katkılar sağlayacağına inanıyorum. 
Kendisini ve heyetini ülkemizde görmek-
ten duyduğum memnuniyeti yeniliyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

34

Sayın Şansölye, Türk ve Alman iş dünya-
sının değerli temsilcileri, Şansölye Sayın 
Merkel’in ülkemize yaptığı bu önemli zi-
yaret vesilesiyle sizlerle bir araya gelerek, 
ülkelerimiz arasındaki işbirliği imkânları 
konusunda fikir alışverişinde bulunmak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş 
geldiniz. 

Ankara ve İstanbul’daki temaslarınızın 
bu anlamda verimliği sonuçlar doğuraca-
ğı inancındayım. Bildiğiniz gibi Türkiye 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin de 
katkısıyla köklü bir değişim sürecinden 
geçiyor. Bu çerçevede, Hükümet olarak 
son yıllarda Türk ekonomisinde de önem-
li bir dönüşüm gerçekleştirdik, uzun va-

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile Alman ve Türk 
İşadamlarının Katılımıyla 
Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul | 30 Mart 2010 
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deli ve geniş kapsamlı bir yapısal reform 
paketi uyguladık. Mali sektör ve hızlan-
dırılmış özelleştirme sürecinden başlaya-
rak, sosyal güvenlikten, enerji ve iletişime 
kadar birçok alanda büyük reformlara 
imza attık.

Öte yandan, göreve geldiğimizden bu yana 
ülkemizde güven ve istikrar ortamını güç-
lendirmek en önemli önceliğimiz oldu. 
Esasen biz güçlü bir ekonomiye sahip 
olmanın yolunun güçlü bir demokrasiye 
sahip olmaktan geçtiğine inanan bir yak-
laşımı benimsiyoruz. Ekonomi alanında 
gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerin, Avru-
pa Birliği üyeliği hedefi doğrultusunda 
demokrasi, insan hakları ve hukuk devle-
tinin güçlendirmesi bağlamında attığımız 
adımlardan bağımsız olması asla düşünü-
lemez.

Türkiye bugün 72,5 milyonluk genç ve di-
namik nüfusu, nitelikli insan gücü, büyük 
iç pazarı, rekabetçi endüstrisi ve stratejik 
konumunun yanı sıra güçlü ekonomisi ve 
köklü demokrasisiyle öne çıkan bir ülke-
dir. 2003 yılında Doğrudan Uluslar arası 
Yatırımlara ilişkin yeni bir yasa çıkardık. 
Yatırımların önündeki engelleri büyük 
ölçüde kaldırdık, şu anda da süreç devam 
ediyor ve Türkiye’de elverişli bir yatırım 
ortamı oluşturmak için yoğun gayret sarf 
ediyoruz.

2003 yılına kadar Türkiye’ye gelen uluslar 
arası yatırım miktarı ortalama 1 milyar 
doları aşamazken, 2003’ten sonra, yani 
bu yasayı çıkardıktan sonra yatırımlar 
hızlı şekilde artış kaydetti. 2007 yılında 

Türkiye’nin çektiği doğrudan uluslar arası 
yatırım miktarı 22 milyar dolara ulaştı. 
2008 ve 2009’da küresel krizin etkilerini 
biz de hissettik ve doğrudan uluslar arası 
yatırımlarda azalma oldu. Yine de, 2008’de 
18,3 milyar dolar ve 2009’da da 7,6 milyar 
dolar yatırım çekmeyi başardık. Kriz şart-
larında dahi bu rakamların gerçekleşmesi, 
Türkiye’nin uluslararası yatırımlar nok-
tasında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakı-
mından anlamlıdır.

Türkiye ekonomisinin kaydettiği önemli 
başarılardan biri de yapısal reformları 
cesaretle gerçekleştirmiş ve uygulamış 
olmasıdır. Nitekim, küresel finans krizi 
karşısında Türkiye son derece sağlam ve 
dirençli bir duruş sergilemiş, krizi en az 
etkiyle atlatma başarısını göstermiştir 
ve göstermeye de devam ediyor. Elbette, 
küresel ekonomiyle bütünleşmiş bir ülke 
olarak biz de bu krizden belirli ölçülerde 
etkilendik. Ancak, bankacılık sektörün-
de kaydetmiş olduğumuz önemli aşama, 
kamu mali dengelerinde sağladığımız iyi-
leşme ve güçlü uluslararası rezervlerimiz, 
küresel krizin ülkemiz üzerindeki etkisi-
nin sınırlı kalmasını sağlamıştır. 

Dikkat ediniz, Türkiye finans sektörüne 
müdahalede bulunmayan tek OECD üye-
sidir. ABD ve Avrupa’da kriz sürecinde çok 
sayıda banka ve finans şirketi zor günler 
geçirirken, Türkiye’de finansal sistem 
krizden neredeyse hiç etkilenmedi, hiçbir 
bankamız ve finans kuruluşumuz ciddi 
bir zorluk yaşamadı.
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Diğer taraftan, sanayi üretimindeki aylık 
artışların Avrupa Birliği ortalamasının 
üzerinde olduğunu da burada yine mem-
nuniyetle ifade etmek isterim. Şu husus 
da oldukça önemlidir: Küresel krizin ilk 
sinyallerinin alınmaya başlandığı Eylül 
2008’den bu yana dünya genelinde bir-
çok ülkenin kredi notu düşürülürken, 
Türkiye’nin notu 4 kez artırılmıştır. 2011 
yılında Türkiye’nin dünyanın en hızlı bü-
yüyen ekonomileri arasında yer alacağı 
yine belli başlı uluslararası kuruluşlar 
tarafından ifade ediliyor. Buna karşılık 
dünyada ve özellikle Avrupa’da talebin 
daralması nedeniyle ekonomimiz krizin 
yan etkilerinden zarar görmüş, ihracatı-
mızda ise 2009 yılı içinde azalma kayde-
dilmiştir. Türkiye’nin 2008 yılında 335 
milyar dolar olan toplam ticaret hacmi, 
2009 yılında 243 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Bununla birlikte, özellikle 
Avrupa ülkeleriyle olan dış ticaretimizde 
toparlanmanın ilk işaretleri alınmaya 
başlamış, 2010 Ocak-Şubat verilerine 
göre ihracatımızda 2009’un aynı dönemi-
ne oranla yaklaşık yüzde 16’lık bir artış 
kaydedilmiştir. 

Sonuç olarak Türkiye, küresel krizin tüm 
olumsuz etkilerine rağmen, güçlü ve di-
rençli olduğunu göstermiştir. Bu tablo 
içinde Türkiye ile Almanya arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin hiç şüphesiz 
özel bir yeri bulunuyor. Almanya, ülke-
mizin en önemli ticaret ortağıdır. Ticaret 
hacmimiz 2008 yılında 23.5 milyar avro 
olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomik 
kriz nedeniyle bu rakam 2009 yılında 17.8 
milyar avroya inmiştir. Bu azalmaya rağ-

men Almanya 2009 yılında Türkiye’nin 
en büyük ticaret ortağı olmuştur. Ticaret 
hacmimizin küresel ekonomik kriz ne-
deniyle oluşan bu azalma sonrasında bir 
an evvel toparlanmasını arzu ediyor ve 
bunun için çabalarımızı yoğunlaştırma-
mız gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de 
4.000’in üzerinde Alman sermayeli şirke-
tin faaliyet göstermesinden memnuniyet 
duyuyor, bu ramın daha da artmasını 
temenni ediyoruz. 

Öte yandan, Almanya’da ikamet eden ve 
çalışan 2.5 milyon Türk vatandaşımız, 
ülkelerimiz arasında ilişkilerimizin ge-
lişmesine son derece önemli katkılarda 
bulunuyor. Almanya’da Türk vatandaş-
larına ait 70.000 küçük ve orta ölçekli 
işletme 350.000 kişiye istihdam sağlar-
ken, bu şirketlerin yıllık cirosu 30 milyar 
avro seviyesine ulaşmıştır. Almanya’daki 
Türk işletmelerinin sayısının 2015 yı-
lında 120.000’i aşacağı, bu işletmelerde 
720.000 kişiye istihdam imkânı sağlana-
cağı ve işletmelerin yıllık cirosunun ise 
66 milyar avroya ulaşabileceği tahmin 
ediliyor. Ülkelerimizi birbirine bağlayan 
tüm bu hususları dikkate aldığımızda, 
ekonomik işbirliğimizi daha ileriye ta-
şımak için gerekli potansiyelin mevcut 
olduğu ve bunun en iyi şekilde değerlen-
dirilmesi gerektiği ortadadır.

Hükümetler olarak bizlerin yapacağı, özel 
sektörlerimize destek vermek, onların 
önündeki yolları açmak, onları daha çok 
teşvik etmek ve varsa karşılaştıkları prob-
lemleri çözmektir. Bundan sonrası ise, 
siz değerli işadamlarına düşüyor. Sizler 
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sadece Türkiye ve Almanya’da değil aynı 
zamanda üçüncü ülkelerde de işbirliği 
yapma imkânlarını değerlendirmelisiniz. 
Şirketlerinizin sahip olduğu avantajları 
üçüncü ülkelere yönelik olarak birleştir-
meniz, özellikle küresel ekonomik kriz or-
tamında yeni açılımlar sağlayabilecektir. 

Bu kapsamda, özellikle müteahhitlik 
alanında çok başarılı olacağınıza inanı-
yorum. Türk müteahhitleri, 70 ülkede 
üstlendikleri yaklaşık 4 bin 650 proje ve 
132 milyar dolarlık iş hacmi ile dünya 
müteahhitlik sektörünün önemli aktörle-
ri arasında yer alıyor. Yurt dışında alınan 
projelerin değerine göre Türkiye, Çin’den 
sonra bu sektörde ikinci büyük ülke 
konumuna yükselmiştir. Enerji sektörü 
de, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin 
önemli boyutlarından birisidir. Bugü-
ne kadar Alman firmaları, ülkemizdeki 
enerji santrallerinin yapımı ve doğal gaz 
dağıtım hatları projelerinde başarıyla yer 
almışlardır. Bu alandaki işbirliğinin arta-
rak devam ettirilmesi ülkelerimizin ortak 
çıkarına hizmet edecektir. 

Bildiğiniz gibi Türk-Alman İşbirliği Kon-
seyi kamu ve özel sektörlerimiz arasında 
yeni işbirliği alanlarını ele almak için 
önemli bir platform sağlıyor. Bugüne 
kadar 14 defa toplanan Konseyin, çalış-
malarına düzenli olarak devam etmesini 
arzu ediyoruz. Almanya ile ilişkilerimi-
zin en önemli veçhelerinden birini de 
kuşkusuz turizm oluşturuyor. Ülkemizi 
ziyaret eden turist sayısından Almanya 
ilk sıradadır. Geçtiğimiz yıl 4.5 milyon 
Alman turist ülkemizi ziyaret etmiştir. 

2010 yılında bu rakamın 5 milyonun üze-
rine çıkmasını diliyoruz. Türkiye, Alman 
misafirlerimiz için kendi ülkeleri kadar 
yakın tanıdıkları ve rahat ettikleri bir tatil 
destinasyonu haline gelmiştir. Bu alanda 
Almanya ile yakalamış olduğumuz siner-
ji, 2010 yılında ülkemizin “ITB Berlin 
Turizm Borsası”nda “Onur Konuğu” olma-
sıyla taçlanmıştır. Fuar sayesinde, Alman 
halkı Türkiye’yi daha da yakından tanı-
mış ve standımız büyük ilgi görmüştür. 

Sayın Şansölye, iş dünyasının değerli tem-
silcileri...

Bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızı 
olan, istikrarlı şekilde büyüyen ve istik-
bal vaat eden Türkiye’de sizleri yatırımcı 
olarak da görmekten, Türk-Alman ilişkile-
rine sizlerin ortak ve karşılıklı yatırımla-
rınızla daha çok destek vermesinden bü-
yük mutluluk duyacağımızı hatırlatmak 
isterim. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha sizleri burada ağır-
lamaktan memnuniyet duyduğumuzu 
ifade ediyor, tekrar hoş geldiniz diyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başka-
nı, Sayın Başbakanlar, değerli bakanlar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Saraybos-
na İş Forumu’nun başta Bosna Hersek ol-
mak üzere tüm bölge ülkeleri için hayırlı 
sonuçlar doğurmasını diliyorum.

Balkan Coğrafyasıyla tarihi kökleri bu-
lunan Türkiye, bölgenin tüm ülkeleriy-

le tarihi ve kültürel ortak paydalarda 
buluşuyor. Özellikle Bosna-Hersek ile, 
dilimizden folklorumuza, edebiyatımız-
dan musikimize, mimarimizden gelenek-
göreneklerimize kadar her alanda ortak 
noktalarımız var. Farklı dilleri konuşuyor 
olabiliriz… Aramızda fiziki mesafeler 
bulunuyor olabilir… Ancak, tıpkı Diri-
na Köprüsü gibi, tıpkı Mostar Köprüsü, 
Konyiç Köprüsü gibi, bizim halklarımız 

Bosna-Hersek Birinci 
Uluslararası Yatırım Konferansı 

ve Saraybosna İş Forumu

Bosna-Hersek | 6 Nisan 2010 
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arasında da gönül köprüleri var ve biz, ta-
rih boyunca olduğu gibi bugün de Bosna-
Hersek’le gönül diliyle konuşuyoruz.

Değerli dostlarım… Kış mevsiminin en 
ağır yaşandığı şehirlerden birisi, hiç 
kuşkusuz Saraybosna’dır… Aynı şekilde, 
baharın da en güzel, en coşkulu, en heye-
canlı yaşandığı şehirlerden bir tanesi de 
yine Saraybosna’dır. Eskiler, kış mevsimi 
ne kadar ağır geçerse, baharın ve yazın da 
o kadar verimli, o kadar bereketli geçece-
ğini söylerler. Ben, özellikle Saraybosna 
için, özellikle Bosna Hersek için bu öngö-
rüye yürekten katılıyorum.

Bosna Hersek, geride bıraktığımız yüzyılı 
çok ağır şartların hüküm sürdüğü uzun 
bir kış mevsimi gibi yaşadı. Tüm Bosna 
Hersek, onunla birlikte tüm Balkanlar 
ve elbette bizler, acının, gözyaşının, trav-
maların hiç eksik olmadığı bir süreci 
geride bıraktık. O dönem, İstanbul’un Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak Bosna 
Hersek’in nasıl yandığına, Saraybosna’nın 
nasıl yıkıldığına şahit oldum. Ama şimdi, 
aradan geçen 15 yılın ardından, Bosna-
Hersek’in küllerinden yeniden doğduğu-
nu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Evet… Bugün artık, Milyaçka Nehri, 
Bosna Nehri, Neretva, Dirina, Una, Sava 
Nehirleri barışa, dostluğa, kardeşliğe 
akmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Igman 
Dağı, bugün artık Saraybosna’ya gelenleri 
barış ve esenlik içinde selamlamanın hu-
zurunu yaşıyor.

Bunu muhafaza etmek zorundayız değerli 
dostlarım… Bu barışı, bu huzuru, bu istik-

rar ortamını her ne pahasına olursa olsun 
muhafaza etmek zorundayız. Bugün yer-
yüzünde, üzerinde savaşın hüküm sürdü-
ğü, husumetin, düşmanlıkların hüküm 
sürdüğü, ama aynı zamanda bayındır, 
müreffeh, huzurlu bir ülke göremezsiniz, 
gösteremezsiniz. Savaş, çatışma, terör yı-
kımdan, yoksulluktan, geri kalmışlıktan 
başka hiçbir şey getirmez. Savaşın ardın-
dan doğan çocuklarımız bugün artık 15 
yaşına geldiler. Bizler, Balkan ülkelerinin 
liderleri olarak, Bosna Hersek’in gençle-
riyle birlikte artık tüm Balkan gençlerine 
umut dolu bir istikbal vaat etmek zorun-
dayız. Bizler, gelecek nesillere, birlikte 
yaşamanın elbette mümkün olduğunu, 
hoşgörü ve diyalog içinde bir arada ya-
şamanın elbette mümkün ve muhtemel 
olduğunu ispat etmek zorundayız.

Bu coğrafyada camiler, kiliseler, sinagog-
lar dün yapılmadı değerli arkadaşlarım… 
Bu coğrafyada, ezan sesi, çan sesi ve ha-
zan sesi yüzyıllardır aynı gök kubbenin 
altında, ahenk içinde varlıklarını sürdü-
rüyorlar. Bu ahengin ebediyete kadar bu 
şekilde devam edeceğine inanmak, genç 
nesilleri de buna ikna etmek durumun-
dayız. Bakınız… Biz, Türkiye olarak, Türk 
halkı olarak her zaman Bosna Hersek’le 
yakından ilgili olduk. Şu noktanın altını 
çizmek istiyorum: Bu ilgi çıkar odaklı de-
ğil, insan odaklıdır, sevgi odaklıdır. Zira 
biz, Balkanlardaki herhangi bir ülkedeki 
istikrarsızlığın, tüm Balkanları istikrar-
sızlaştıracağına inanıyoruz. İşte onun 
için, Bosna-Hersek’in egemenliğinin, top-
rak bütünlüğünün ve uluslararası alanda 
tanınmış sınırlarının muhafaza ve idame-
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sine büyük önem atfediyor, bu yolda tüm 
imkânlarımızı seferber ediyoruz. 

Değerli dostlarım…

Bosna-Hersek, halen yaşanmakta olan 
bazı sorunlara rağmen, ticari anlamda 
aktif bir ülke haline geldi. Ülkede her yıl 
kişi başına gerçekleştirilen ticaret hac-
minin 4 bin ABD doları civarında olması 
sevindirici bir gelişmedir. Bosna-Hersek 
bir yandan Güneydoğu Avrupa ve Orta 
Avrupa ekseninde, diğer yandan Adri-
yatik ve Doğu Avrupa ekseninde önemli 
bir coğrafi konuma sahip. Orman, yeraltı, 
su, hayvancılık ve tarım kaynakları ül-
kenin fiziki büyüklüğüne oranla gerçek 
bir zenginlik ve çeşitlilik sunuyor. Bosna 
Hersek halkı, bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirecek, ülkenin bir bütün olarak 
kalkınması, ilerlemesi yolunda bu zengin-
liği kullanacak bir istikrar zeminine artık 
kavuşmalıdır.

Bakınız… Hükümet olarak son yedi buçuk 
yılda Türkiye’de çok kapsamlı bir reform 
programını uygulamaya koyduk. Son de-
rece kırılgan bir ekonomik yapı varken, 
gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar 
sayesinde Türkiye her türlü krize karşı 
koyabilecek sağlam bir zemine kavuştu. 
Türkiye, 26’ıncı sıradayken, yedi buçuk 
yıldaki hızlı büyümesi sayesinde şu anda 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
konumuna yükseldi. Küresel finans krizi 
halen dünyanın bir çok ülkesinde ağır 
şekilde seyrederken, biz 2009 yılı 4’üncü 
çeyreğinde yüzde 6 büyüme kaydettik ve 

OECD ülkeleri içinde Kore ile birlikte en 
hızlı büyüyen ülke olduk.

Ancak ben burada, Bosna Hersek’e de il-
ham vermesi arzusuyla özellikle bir husu-
su vurgulamak istiyorum. Türkiye 1953 
yılından beri uluslar arası yatırımları çek-
mek için gayret gösteriyor. Ancak 2003 
yılına kadar ülkemizin çekebildiği uluslar 
arası yatırım miktarı yıllık ortalama 1 
milyar doları aşamadı. 2003 yılında yeni 
bir yasa çıkardık. Uluslar arası yatırım-
ların önündeki engelleri kaldırdık, ilgili 
tüm taraflarla işbirliği içinde reformlar 
yaptık ve yatırım ortamını ciddi şekilde 
değiştirdik. Bunun karşılığında, Türkiye 
kriz öncesinde, 2007 yılında 22 milyar 
dolar, 2008 yılında 18 milyar dolar ve kri-
zin en ağır seyrettiği 2009’da 7.6 milyar 
dolar oldu. Krizi hızlı şekilde atlatan Tür-
kiye, uluslar arası yatırımlar noktasında 
yeni rekorları hedefliyor.

Tabii, yatırımlara yönelik doğrudan dü-
zenlemelerin yanında, istikrar ve demok-
ratikleşme alanında da çok kararlı adım-
larımız oldu. Avrupa Birliği ile katılım 
müzakereleri, demokratik standartların 
yükseltilmesi, ekonomi politikalarının 
kararlı şekilde uygulanması Türkiye’yi 
bir yatırım üssüne dönüştürdü. Bakınız, 
şu anda muhalefet partileri yoğun şekilde 
bir erken seçim istiyorlar. Ama Hükümet 
olarak, kamuoyu yoklamalarında oy oran-
larımız yüksek olduğu halde bir erken 
seçimi asla düşünmüyoruz. Zira, her er-
ken seçimin ülke ekonomisine bir bedeli 
olduğuna, her erken seçimin yatırımcıyı 
ürküttüğüne, istikrarı bozduğuna inanı-
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yor, seçimlerin zamanında yapılması için 
kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.

Aynı şekilde, Türkiye’de demokrasinin 
standartlarını yükseltecek, evrensel hu-
kuk normlarını tesis edecek, bu sayede 
ekonomiyi olumlu etkileyecek bir Ana-
yasa değişikliği noktasında, risk almak 
pahasına kararlı bir tutum içindeyiz. 
Türkiye’nin yaşadığı deneyimlerin dik-
katle incelenmesinde fayda olduğunu dü-
şünüyorum. Elbette her ülkenin şartları 
farklıdır. Ancak istikrar, barış, huzur ve 
demokratikleşme ile ekonomik kalkınma 
arasında doğrudan bir bağ olduğu da in-
kar edilemeyecek bir gerçektir.

Sayın Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başka-
nı, Sayın Başbakanlar, değerli konuklar...

Bosna Hersek’te bu yıl Ekim ayında ya-
pılacak olan genel seçimlerin, ülkenin 
geleceği ve ekonomisi bakımdan önemli 
fırsatlar sunma potansiyeli taşıdığını 
düşünüyoruz. Bu süreçte bizler ve ulus-
lararası camia, Bosna-Hersek’e katkıları-
mızı artırmalı, dost elimizi daha samimi 
şekilde uzatmalıyız. Bu Konferansın ve İş 
Forumu’nun Bosna-Hersek’in kalkınma 
çabalarına büyük katkı sağlayacağını, 
Bosna-Hersek’in ihtiyaçlarının yanında, 
sunduğu imkanları ortaya çıkaracağını 
düşünüyorum. Enerji üretimi, yol şebeke-
leri, turizm ve hayvancılık gibi çok çeşitli 
alanlarda burada geniş bir potansiyel ol-
duğunu biliyoruz.

Hiç şüphesiz, Bosna-Hersek’in idari ve 
hukuki altyapıyı geliştirmeye yönelik 

çalışmaları, uluslararası yatırımların art-
masına olumlu katkı yapacaktır. Ancak, 
Bosna Hersek’le birlikte, bölge ülkeleri-
nin ve dost ülkelerin de yol gösterici, kat-
kı sağlayıcı bir tutum sergilemeleri son 
derece faydalı olacaktır. Balkanların bu 
güzel ülkesi, inanıyorum ki hiç bitmeye-
cek bir bahara hazırlanıyor. İnanıyorum 
ki, Bosna Hersek’te yeşeren umutlar, dal-
ga dalga yayılacak ve Balkanları bir huzur 
ve istikrar coğrafyasına dönüştürecektir.

Bu düşüncelerle, ev sahibi ülke Liderle-
rine başarı dileklerimi iletiyor, en kısa 
süre içinde çok daha kalkınmış, istikrarlı 
ve müreffeh bir Bosna-Hersek görmeyi 
samimiyetle arzuladığımızı vurgulamak 
istiyorum. Toplantının Bosna-Hersek’e, 
Bosna Hersek halkına, tüm Balkanlar’a 
hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni 
ediyor, tüm katılımcılara şükranlarımı 
sunuyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Saygıdeğer Senato Başkanı, değerli ka-
tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Fran-
sız Senatosu Başkanı, Türkiye’nin değerli 
dostu Sayın Larcher ile bu geceye evsahip-
liği yapmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Fransa’da 9 aydır devam eden Türkiye 
Mevsimi’ni bu güzel etkinlikle artık ta-
mamlamış oluyoruz. Türkiye Mevsimi 
etkinlikleri esasen, ülkemizin şimdiye 
kadar yabancı bir ülkede gerçekleştirdiği 
en büyük, en kapsamlı ve en uzun soluklu 
etkinlikler dizisi oldu. 1 Temmuz 2009 
tarihinden itibaren 600’den fazla etkin-
likle, müziğimiz, mutfağımız, geleneksel 
sanatlarımız, edebiyatımız, folklorumuz 
Fransız halkıyla buluştu.

Değerli dostlarım… Bakınız; bugün izle-
yeceğimiz, Türkiye Mevsimi kapsamın-
daki bu son etkinlik MÜSENNA ismini 
taşıyor. MÜSENNA’nın birçok anlamı var. 
Ama ben burada bir tanesini özellikle 
hatırlatmak istiyorum. Geleneksel Türk 
Yazı (Hat) sanatında, bir kelime veya 

cümlenin, aynadaki yansımasıyla yan 
yana yazılmasına MÜSENNA deniyor. Ke-
limenin bir tanesi Doğu’ya bakıyor, diğeri 
Batı’ya bakıyor… Yüzleri birbirine dönük. 
Ama her ikisi de aynı kelime ve her ikisi 
de aynı anlamı taşıyor.

Türkiye ve Fransa, çok uzun yıllar boyun-
ca, Doğu’dan ve Batı’dan birbirine bakan, 
yönleri birbirine dönük olan, ama her za-
man aynı çağrıyı yapan, her zaman barış, 
dayanışma, dostluk mesajlarını öne çıka-
ran iki ülke oldular. Ünlü Fransız yazarı 
Amin Maluf ’un Doğu’yu bir Batı diliyle 
anlatan eserleri, kültürlerimizin, dilleri-
mizin, en önemlisi de kaderimizin nasıl iç 
içe geçtiğini göstermesi bakımından son 
derece manidardır.

Bizler birbirine, birbirinin kültürlerine 
asla yabancı ülkeler değiliz. Bu coğraf-
yada, tıpkı Birinci Fransuva ile Kanuni 
Sultan Süleyman’ın yaptığı gibi, ortak bir 
tarihi nasıl şekillendirdiysek, ortak bir 
geleceği de yine birlikte şekillendirece-
ğiz. Türkiye, Müslüman kimliği ile laik, 
demokratik ve sosyal bir hukuk devleti 

Türkiye Mevsimi’nin  
Kapanış Gecesi

Fransa | 6 Nisan 2010 
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olma niteliğini bir arada başarıyla kay-
naştıran bir ülke olarak, adeta Doğu ile 
Batı’nın, Kuzey ile Güney’in bir sentezini 
yansıtıyor.

Bu sentezin en güzide yansıdığı platform-
lardan birini de kuşkusuz Türkiye’nin 
Avrupa Birliği yolculuğu teşkil ediyor. 
Türkiye’nin üye olduğu bir  Avrupa 
Birliği’nin, dünya tarihine yazılmış en 
önemli barış projelerinden biri olacağına 
inanıyorum. Ben bu düşüncelerle, Tür-
kiye Mevsimi etkinliklerine ev sahipliği 
yapan, desteğini katkısını esirgemeyen 
Fransız makamlarına, emekleri için Tür-
kiye Mevsimi’nin Türk ve Fransız ekiple-
rine, sponsorlarımıza ve yetenekleriyle 
yüzümüzü ağartan sanatçılarımıza şük-
ranlarımı sunuyorum. Yüzyıllardan bu 
yana bizi birbirimize yaklaştıran bağları 
üstün bir yetenekle sergileyen Müsenna 
gösterisini de beğeniyle izleyeceğinizi 
umuyorum. 

Senato Başkanı Sayın Larcher’e de gerek 
bu akşamı bizlerle paylaşmasından, gerek 
bir Türk dostu olarak Türkiye-Fransa iliş-
kilerine yaptığı katkılardan dolayı ayrıca 
teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, iyi seyirler diliyorum. 
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Çok değerli misafirler, değerli arkadaşla-
rım, öncelikle nazik ziyaretiniz için teşek-
kür ediyorum. Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş 
geldiniz. 

Umarım dün yaptığınız teknik çalışmalar-
dan memnun kalmışsınızdır. Ziyaretinizin 
politik destek kısmında aklınıza takılan so-
ruları cevaplamak için hazırım. Ayrıca bu-
gün yanımda konuyla alakalı bakanlarımız 
da bulunuyor. Onlar da kendi alanlarındaki 

sorulara cevap vermek ve adaylığımıza olan 
desteklerini göstermek için buradalar. 

Fakat öncesinde size bu turnuvanın Türki-
ye açısından önemini anlatmak istiyorum. 
Ben, 1994-1999 yılları arasında İstanbul’un 
Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaptım. 
Aynı zamanda gençlik yıllarımda futbolla 
oyuncu olarak yakından ilgilendim. Dola-
yısıyla bugün sizlere, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı sıfatının yanında bir İstanbul ve 

UEFA İcra Komitesi Teftiş Heyeti 
ile Kahvaltı

İstanbul | 9 Nisan 2010 
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bir Futbol sevdalısı olarak da hitap ediyo-
rum.

İstanbul, iki ayrı kıtadaki topraklarıyla, 
boğazıyla, tarihiyle ve modern yüzüyle 
dünyanın en nadide şehirlerinden bir 
tanesi. Şehir içinde yapacağınız kısa bir 
seyahatte, adeta tarihin içinde yolculuk 
yapıyormuşcasına, Bizans’a, Roma’ya, 
Osmanlı Devleti’ne tanıklık eder, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin modern havasını teneffüs 
edersiniz. İstanbul’u farklı kılan bir diğer 
özelliği de, çok farklı kültür ve inançlara 
tarih boyunca olduğu gibi bugün de barış 
ve hoşgörü temelinde ev sahipliği yapıyor 
olmasıdır. Nitekim, cami, kilise ve sinagog-
ların bu şehirde özgürce ve dostça birbirine 
yaslandığını görürsünüz.

İstanbul’un şu anda Avrupa’nın Kültür 
Başkenti olarak zengin kültür etkinlikle-
rine ev sahipliğini yaptığını da hatırlat-
mak isterim. Son 20 yılda büyük bir hızla 
gelişen Futbol ülkemizin ortak tutkusu. 
Türkiye’nin en büyük üç takımı da İstanbul 
takımlarından oluşuyor. Futbol Federasyo-
numuz 1962’den bu yana UEFA’nın önemli 
üyelerinden bir tanesi. 2005 yılında UEFA 
Şampiyonlar Ligi, 2009’da UEFA Kupası 
Finalleri’ne büyük bir başarıyla ev sahipliği 
yaptık. Takımlarımız UEFA’nın organizas-
yonlarında her sene boy gösterip etkileyici 
sonuçlara imza atıyorlar. Milli takımımız 
son Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oy-
nama başarısı gösterdi.

Şu anda Türkiye Avrupa birliği ile katılım 
müzakerelerini yürütüyor. Süreç içinde 
Türkiye ile ilgili önyargıları ortadan kal-

dırmak için Türkiye’nin tarih boyunca, 
bugün ve gelecekte Avrupa’ya katkılarını 
ve katacaklarını her fırsatta dile getiriyo-
ruz. Açıkçası, futbol da bunlardan bir ta-
nesi. Türkiye olarak Avrupa futboluna tat 
kattığımıza inanıyorum. Ülkemiz Avrupa 
Şampiyonası’na üçüncü kez aday oluyor. Bu 
bizim kararlılığımızın en önemli göstergesi. 
Bu adaylık için 6 yeni stat inşa etme sözü 
verdik ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
olarak 920 milyon Avro’luk bir garanti mek-
tubunu imzalayarak size sundum. Bunun 
yanı sıra Bakanlar Kurulu’nun ilgili üyeleri 
de kendi üstlerine düşen garantileri imzala-
yarak adaylık dosyasına eklemişlerdir. Bu 
konuda bir eksiklik olmadığını düşünüyo-
rum.

Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik büyüme 
yaşıyor. Küresel krizin etkisinin oldukça 
sert hissedildiği bu günlerde, 2009 yılının 
son çeyreğinde biz Türkiye olarak dün-
yanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında 
yer aldık. Bunun önümüzdeki dönemde 
artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 
Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi olan 
Türkiye’nin bu büyümeyi devam ettireceği 
ve 2016’daki organizasyona her yönüyle 
hazır olacağını belirtmek isterim. Nüfu-
sumuzun yüzde kırkı 22 yaşın altındadır. 
2016 Avrupa Şampiyonası organizasyonu 
nitelikli eleman ve gönüllüler konusunda 
hiçbir sıkıntı yaşamayacaktır. 

Bu genç nüfus Avrupalı yaşıtlarını ülkemiz-
de ağırlamak için büyük bir heyecan duy-
maktadır. Ayrıca bu nüfusa örnek olacak 
rol modellerini sağlamak için UEFA Avrupa 
Şampiyonası çok ideal bir zemin oluştura-
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caktır. Hükümet garantisi ile 2014 yılına 
kadar inşa edilecek yeni stadyumların 
ülkemiz futbolunu çok geliştireceği şüphe 
götürmez bir gerçektir. Sayın Madail 2004 
Avrupa Şampiyonası’nın ülkesi Portekiz’in 
futboluna yaptığı katkıyı en iyi ifade edecek 
kişidir. Ulaşım konusunda son yedi buçuk 
yılda büyük bir hamle gerçekleştirdik. Yeni 
otoyollar inşa ettik, hızlı tren hatları geliş-
tirdik. Çok kapsamlı ulaşım projelerimiz 
var ve bunları en kısa sürede hayata geçi-
receğimizi vurgulamak isterim. Örneğin 
MARMARAY adını verdiğimiz tüp geçit 
projemiz tamamlanma aşamasında. Bu tüp 
geçit, Boğaz’ın iki yanını birbirine bağlaya-
cağı gibi, Pekin-Londra demiryolu hattının 
da en önemli geçişi olacak.

Yeni şiddeti önleme yasamızla tribünlerde 
yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmeyi 
hedefliyoruz. Bu yasanın UEFA’nın 2016 
yılındaki güvenlik taleplerini karşılamada 
yeterli olacağını düşünüyorum. Turizm 
noktasında Türkiye yine hızla büyüyen bir 
ülke. 2009 yılında küresel krize rağmen tu-
rist sayımız arttı ve turizm gelirimiz önceki 
yıllarla aynı seviyede kaldı. Ülkemizin dört 
bir yanında otel yatırımları devam ediyor. 
Başta İstanbul olmak üzere Konya, Kayseri, 
Antalya ve Eskişehir gibi şehirlerimiz otel 
kapasitelerini her yıl ciddi oranlarda arttırı-
yorlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi 
çok modern havalimanlarına yeni limanlar 
eklemek için çalışmalar devam ediyor. 
2016 yılına kadar tüm aday şehirlerimizin 
havalimanlarında yenileme çalışmaları ya-
pılacaktır. 

Benim talimatımla rekor bir sürede inşa 
edilen IMF Dünya bankası Yıllık Toplantı-
larına ev sahipliği yapan İstanbul Kongre 
Merkezi ve Haliç sahilinde yer alan Haliç 
Kongre Merkezleri hem turnuva öncesi 
hem de turnuva sırasında düzenlenecek 
tüm etkinlikleri kaldıracak kapasitedir. 
Avrupa Şampiyonası dünyanın en büyük 
üçüncü spor organizasyonu olmasının 
yanında UEFA’nın en kıymetli ürünüdür. 
Bu turnuvanın UEFA için öneminin far-
kındayım. Ülkemle birlikte bu ürünü daha 
değerli kılacak her türlü çalışmayı sizlerle 
yapmaya hazırız. 

Size şu ana kadar yapılmış en başarılı tur-
nuva sözünü vermekten çekinmiyorum 
zira çoğunluk tarafından tarihin en iyi 
Şampiyonlar Ligi finali olarak nitelendiri-
len Milan-Liverpool maçına da ülkemiz ev 
sahipliği yapmıştır. Son UEFA Kupası or-
ganizasyonel anlamda kusursuza yakın bir 
başarıyla gerçekleştirilmiştir. 2008 UEFA 
Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takımımız 
yarı finalde Almanya karşısına çıktığı za-
man oldukça heyecanlanmıştık. O maçta 
yanımda dostum, rahmetli federasyon 
başkanı Hasan Doğan’ın yanı sıra Almanya 
Başbakanı Angela Merkel de yer alıyordu. 
İki dost ülkenin karşılaşması Milli Takımı-
mızın kaybına rağmen dostça sona ermişti. 

Ayrıca geçtiğimiz sene Ermenistan ile 
yürüttüğümüz ilişkilerde büyük bir atı-
lım yaptık ve bunda futbol önemli rol 
oynadı. Ermenistan’ı geçen Eylül ayında 
Bursa’da ağırlarken sevgili dostum Baş-
kan Platini de stattaydı. Bu olay UEFA 
Avrupa Şampiyonası’nın kültürleri bir-
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leştiren rolüne örnek gösterilebilecek çok 
mühim bir barış hamlesiydi. UEFA Avrupa 
Şampiyonası’nın temel misyonu “Millet-
leri ve tarihten gelen rekabetleri futbolun 
ortak tutkusunu kutlamak için bir araya 
getirmektir.” Vizyonu ise “Avrupa futbolu 
için kalıcı bir miras oluşturmaktır”. Biz 
Avrupa’nın en iyi futbol ülkelerinin en 
iyi futbolu sergileyecekleri bir Avrupa 
Şampiyonası’na zemin hazırlamak için eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. 

Bunun için 2016’da Türkiye’yi bir festival 
alanına çevireceğimizden ve UEFA açısın-
dan en mükemmel ve rahat çalışma orta-
mını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. 
28 Mayıs 2010’u büyük bir heyecanla bek-
liyorum. Sadece ben değil ülkem bekliyor. 
Bu fırsatı ülkemize verdiğiniz takdirde 
Avrupa’yı ülkemizde ağırlamaktan çok 
büyük mutluluk duyacağımı bir kez daha 
belirtir, Sayın Başkan Platini’ye nazik se-
lamlarımı iletmenizi rica eder ve önümüz-
deki haftalarda yapacağınız ziyaretlerde 
kolaylıklar dilerim.
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Sayın Başkan, çok değerli Dekan, George 
Mason Üniversitesi’nin değerli öğrencile-
ri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Nükleer 
Güvenlik Zirvesi vesilesiyle bulunduğu-
muz Amerika Birleşik Devletleri’nde Ge-
orge Mason Üniversitesi’ni ziyaret ediyor 
olmaktan, burada sizlere hitap etmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu belirt-
mek istiyorum.

George Mason Üniversitesi bünyesinde 
bir Küresel İslam Çalışmaları Merkezi’nin 
kurulmuş olmasından büyük heyecan 
duyduğumu da ifade etmeliyim. Bu vesi-
leyle Merkezin kurulmasına katkı yapan 
sayın Ali Vural Ak’a şükranlarımı sunuyo-
rum. Bugün açılışını yaptığımız merkezin 
Türkiye açısından başka bir önemi daha 
var. Ali Vural Ak Küresel İslam Çalışmala-
rı Merkezi, Bir ABD üniversitesinde tüm 

George Mason Üniversitesi’nde 
Verdiği Konferans

ABD | 12 Nisan 2010 
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kaynağı bir Türk işadamınca sağlanan ilk 
akademik merkez özelliğini taşıyor. Aynı 
zamanda, Türkiye’nin yetiştirdiği isim-
lerden biri olan Cemil Aydın kardeşimiz, 
İslam dünyası ile ilgili çalışmalarda ala-
nındaki en iyi okullardan biri olan George 
Mason Üniversitesi’nde kurulan merkezin 
kurucu direktörlüğünü yapıyor. Kendisine 
de başarılar diliyorum.

Tabii, Fairfax’a gelmişken, bir başka önem-
li husustaki şükranlarımı da iletmek du-
rumundayım: Fairfax İtfaiye ve Kurtarma 
Birimi, 1999 yılında yaşadığımız İzmit 
Depremi sonrasındaki arama ve kurtarma 
çalışmalarında, enkaz altında kalmış çok 
sayıda vatandaşımızı kurtardı. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olarak, onlara bu 
paha biçilmez yardımlarını unutmadığı-
mızı ifade ediyor, ülkem ve milletim adına 
kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli dostlarım…

Sözlerime, büyük Türk ve İslam müte-
fekkiri Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
anlattığı kısa bir hikaye ile başlamak isti-
yorum… Şöyle anlatıyor Hazreti Mevlana: 
“Hintliler, karanlık bir ahıra bir fil getirip 
halka göstermek istediler. Hintlilerin fil 
tarifi (Mevlana’dan dersler) Hayvanı gör-
mek için o kapkaranlık yere bir hayli adam 
toplandı. Fakat ahır o kadar karanlıktı ki, 
gözle görmenin imkanı yoktu  O, göz gözü 
görmeyecek kadar karanlık yerde file elle-
rini sürmeye başladılar  Birisi eline hortu-
munu geçirdi, “Fil bir oluğa benzer” dedi. 
Başka birinin eline kulağı geçti, “Fil, bir 
yelpazeye benziyor” dedi. Bir başkasının 

eline ayağı geçmişti, dedi ki: “Fil bir direğe 
benzer.” Bir başkası da sırtını ellemişti, 
“Fil bir taht gibidir” dedi. Herkes neresini 
elledi, nasıl tahayyül ettiyse fili ona göre 
anlatmaya koyuldu. Onların sözleri, görüş-
leri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi 
dal dedi, öbürü elif. 

Herkesin elinde bir mum olsaydı sözle-
rinde ihtilaf kalmazdı…” Sözlerini şöyle 
tamamlıyor Mevlana: “Duygu gözü ancak 
avuca, ancak köpüğe benzer, avuç bütün 
fili birden elleyemez ki” 

Bu hikayeyi şunun için anlattım… Tarih 
boyunca, Doğulular Batı’yı, Batılılar da 
Doğu’yu “duygu” gözüyle incelediler ve 
tıpkı fil hikayesinde olduğu gibi sadece 
eksik bir şekilde hissettiklerini, sadece 
görmek istediklerini söylediler. Gördükle-
ri, dokundukları şeyleri akıl süzgecinden 
geçirmediler. İslam ve Müslümanlar üzeri-
ne yapılan araştırmalar da ne yazık ki aynı 
şekilde bir çok eksikliği, bir çok nakısayı 
ihtiva etti. Ortaya çıkan eserlerin bir kıs-
mını münezzeh tutuyorum… Ancak, İslam 
üzerine araştırmaların önemli bir çoğun-
luğunun Oryantalist bir bakış açısıyla, 
Avrupa Merkezci, benmerkezci, farklılığı 
dışlayan, doğrunun kendi tekelinde oldu-
ğu iddiasından yola çıkan bir bakış açısıyla 
ele alındığını görüyoruz.

Açıkçası, sanki tek bir dünya varmış gibi 
hareket edenler, çağımızın dinamik ruhu-
nu doğru okuyamıyorlar. 21’inci Yüzyıl’da, 
iletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği 
bir çağda, ne yazık ki birbirini tanıma nok-
tasında çok ciddi eksikliklerin yaşandığını 
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da görüyoruz. Şunu, altını çizerek söylü-
yorum: Birkaç kötü örnekten yola çıkarak, 
bütün bir kitleyi, bütün bir inanç grubunu, 
bir dinin ve medeniyetin bütün mensup-
larını yargılamak, yaftalamak, karanlıkta 
fil tarifi kadar yanlıştır, yanıltıcıdır. Kendi 
değer yargılarını, kendi yaşam tarzını baş-
kalarına dayatmak ne kadar yanlışsa, baş-
kalarının hassasiyetlerini önemsememek, 
çiğnemek, görmezden gelmek de aynı de-
recede yanlıştır.

Ben her zaman söylüyorum: İslami terör 
olmaz. İslam ile terör kelimeleri, yan yana 
gelemeyecek kadar birbirine zıttır, bir-
birine karşıttır. Sorabilirsiniz… O zaman 
yaşananlar nedir? Yaşadıklarımız nedir? 
New York’un, Madrid’in, Londra’nın, 
İstanbul’un, Bağdat’ın, Kabil’in yaşadıkları 
nedir? Çok açık söylüyorum: Yaşanan-
lar, New York’a olduğu kadar, Londra’ya, 
Madrid’e, İstanbul’a, Irak ve Afganistan’a 
olduğu kadar, İslam’a da, Müslümanlara 
da, bu dinin özüne ve bu dinin mensupla-
rına da saldırıdır.

İsimlerinin ne olduğu, hangi aidiyetler 
içinde olduklarının hiçbir önemi yok… Be-
nim bildiğim şudur değerli arkadaşlarım: 
Can azizdir, can kutsaldır. “Bir insanı öldü-
ren, bütün bir alemi öldürmüş gibidir”… 
Olay bu kadar basit, net ve berraktır. Ben, 
George Mason Üniversitesi bünyesinde 
kurulmuş olan bu Merkezi işte bu nedenle 
ayrıca önemsiyorum. Temenni ediyorum 
ki, bu merkez hem siyasi algı açısından, 
hem coğrafi perspektif açısından, hem de 
tarihsel vizyon açısından gerçek anlamda 

küresel olacaktır, bu ismin verdiği ağırlığı 
taşıyacaktır.

Bakınız… Bugün dünyamız bir çok küre-
sel tehditle karşı karşıya bulunuyor. İşte 
bugün ve yarın Washington’da Nükleer 
Güvenlik meselesini konuşacağız. Kitle 
imha silahları, terörizm, iklim değişikliği, 
yoksulluk aynı şekilde tüm dünyayı, hepi-
mizi tehdit eden, hepimizi ilgilendiren me-
seleler. Ancak, en az bu tehditler kadar cid-
diyet arz eden, en az bu tehlikeler kadar, 
hatta onlardan çok daha büyük tahribat 
potansiyeli taşıyan bir başka tehdit, bir 
başka tehlike bulunuyor… Farklı dinlere 
ve kültürlere mensup kişiler arasındaki 
diyalog eksikliği, önyargılar ve husumet 
artık küresel boyut arz ediyor ve en az gü-
venlik sorunları kadar dünyamız için teh-
dit teşkil ediyor. Medeniyetler çatışması 
tezinin tutarsızlığı pek çok önde gelen dü-
şünür, akademisyen ve sanatçı tarafından 
ortaya konmuştur. 

Buna ek olarak, farklı kültürlerin çatış-
mak zorunda olmadığını ispat eden bir 
tarihi birikime sahibiz. Zor olan, bu mira-
sı, yaşayan bir ilke haline getirmektir. Ben 
şahsen bunun mümkün olduğuna inanı-
yorum. Birleşmiş Milletler bünyesinde 
İspanya ile başlattığımız Medeniyetler 
İttifakı girişimi, işte bu umuttan, bu ide-
alden yola çıkarak 2005 yılında başlattı-
ğımız bir girişimdir. Medeniyetler İttifakı 
kısa süre içinde kayda değer mesafe aldı. 
Şu anda 100’den fazla ülke ve uluslar 
arası örgüt İttifak’ın dostlar grubunda 
yer alıyor. Şu ana kadar biri Madrid’de, 
biri İstanbul’da olmak üzere iki forum 
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gerçekleştirdik ve çok büyük ilgi gördü. 
Önümüzdeki ay Brezilya’da üçüncüsünü 
yapacağımız Medeniyetler İttifakı Foru-
mu, bu girişimin gerçek manada küresel 
bir nitelik kazandığını göstermesi bakı-
mından manidardır.

Bizim söylediğimiz şudur değerli arka-
daşlarım: Bazıları İslam dünyası ile Batı 
dünyasının değerleri arasında keskin 
bir çatışma olduğunu ileri sürüyor. Körü 
körüne, bağnazca ve yekpare bir Batı 
düşmanlığı yapanlar olduğu gibi, İslam’ı 
terörizmle anacak kadar gözünü ve vic-
danını karartan, küresel bir İslamofobi 
oluşturmak için çalışanlar da var. Kim ve 
ne adına olursa olsun biz bu yaklaşımları 
kesin olarak reddediyoruz. Tarih boyun-
ca dünya dinlerinin, ahlak öğretilerinin, 
felsefe okullarının ve kültür mirasının 
da bu gerçeğin altını çizdiğini biliyoruz. 
İnsanın onurunu gözeten bütün düşünce 
sistemleri savaşın değil barışın, kavganın 
değil uzlaşmanın, husumetin değil dost-
luğun, nefretin değil sevginin, korku ve 
şüphenin değil güvenin esas olması ge-
rektiğini söylüyor. 

Ben asla umutsuz olmadım, asla umutsuz 
değilim... Sorunlarımız ne kadar büyük 
olursa olsun bu sorunları çözecek güce, 
vizyona, cesaret ve kararlılığa sahip oldu-
ğumuza inanıyorum. Biz Türkiye olarak 
bu ilkelerden hareket ediyoruz. O yüzden 
dış politikamızı herhangi bir ülke, bölge 
yahut sorunlarla sınırlamıyoruz. Tersine 
bütün dünyayı, dış politikamızın alanı 
olarak görüyoruz. 

Sevgili gençler…

Bir hususa sizlerin özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum… Uluslararası ilişkiler, 
asla ve asla teknik bir konu değildir, asla 
mekanik bir konu, aritmetik bir konu de-
ğildir. Elinize cetveli alıp, ölçerek, biçerek, 
sadece teorilerden yola çıkarak uluslar 
arası ilişkileri yürütemezsiniz. Söylemek 
istediğim şudur: Adalet duygusunu, eşitlik 
duygusunu, özgürlük ve vicdan duygusu-
nu uluslar arası ilişkilerden uzak tutarsa-
nız, uzun vadede bir yıkımın temellerini 
atarsınız. Yeryüzünde hepimizin kaderi 
birbirine bağlı. Hele böyle bir çağda, çok 
daha fazla birbirimize bağımlıyız.

Birilerinin refah ve güvenlik içinde olma-
sı, başkalarının fakirlik, açlık ve yokluk 
içinde yaşadığı gerçeğini ortadan kaldır-
mıyor. Sorunlara göz yummak, onların var 
olmadığı anlamına gelmiyor. Dünyamızın 
sorunlarına kapsamlı olarak, bir bütünlük 
içinde ve adil bir biçimde baktığımız za-
man çözüm mümkündür. Adalet, evrensel 
bir ilkedir ve ancak küresel düzeyde ve 
tutarlı bir biçimde uygulandığı zaman 
bir anlam ifade eder. Bu yüzden bizim 
için İstanbul’un güvenliği, huzur ve refa-
hı, New York’un, Bağdat’ın, Londra’nın, 
Mumbai’nin güvenliğinden, huzurundan 
ve refahından ayrı düşünülemez. 

Bu yüzden biz Gazze’deki çocukların 
sesine kulak vermeyen bir dünyada kü-
resel barıştan, vicdandan, adaletten söz 
edilemez diyoruz. Bu yüzden hiçbir din, 
dil ve ırk ayrımı yapmadan Haiti’deki 
depremzede kardeşlerimize el uzatıyoruz. 
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Sri Lanka’daki mağdurlara yardım ediyo-
ruz. Bunu sadece Türk ya da Müslüman 
olduğumuz için değil, insan olduğumuz ve 
evrensel insani değerlere inandığımız için 
yapıyoruz. 

Şu hususun altını bir kez daha çizmek isti-
yorum: Dünya sadece Batı’dan, Doğu’dan, 
Güney’den yahut Kuzey’den ibaret de-
ğildir. İnsanlık tarihi sadece bir kesimin 
yürüyüşü, sadece bir topluluğun hikayesi 
değildir. Medeniyetler tarihi, zorla benzeş-
tirmelerin ve asimilasyonun değil, farklı-
lıkların, zenginliklerin, etkileşimin tarihi-
dir. Bugün, insanlık tarihinin bu çoğulcu 
yapısını küresel bir siyasi dile tercüme et-
mek zorundayız. Herkesin adil bir şekilde 
temsil edildiği, kimsenin horlanmadığı, 
dışlanmadığı, aşağılanmadığı bir siyasal 
düzen kurmak zorundayız. Siyahıyla beya-
zıyla, zenginiyle fakiriyle, Müslümanıyla 
Hıristiyanıyla, doğulusuyla batılısıyla 
herkesin ama herkesin masada bir yerinin 
olması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu yüzden biz izlediğimiz politikalarda 
haksızlıklara, çifte standarda karşı çıkıyo-
ruz. Bunu sadece kendi ulusal çıkarlarımız 
için değil, inandığımız evrensel ilkelerin 
bir gereği olarak yapıyoruz. Herkes için 
adalet, herkes için özgürlük, herkes için 
refah, herkes için güvenlik istiyoruz. Çün-
kü biliyoruz ki, herkesin güvenlik içinde 
olmadığı bir dünyada kimse güvende 
değildir. Huzur ve refah herkes için sağla-
namazsa sürdürülebilir değildir. Bir başarı 
hikayesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
varlığı ve ortaya koyduğu küresel vizyon, 
çatışma eksenli yaklaşımlara karşı somut 

bir cevaptır. Bu prensibimizi geliştirirken 
biz, büyük ozanımız, Yunus Emre’nin yüz-
yıllar önce ifade ettiği, “Yaradılanı Severim 
Yaradandan Ötürü” sözlerine dayanıyoruz. 

Bakınız, şu son yedi buçuk yılda, başta 
komşularımız ve bölge ülkeleri olmak 
üzere dünyanın tüm ülkeleriyle barış 
ve karşılıklı fayda temelinde iyi ilişkiler 
kurduk. Daha 10 yıl öncesinde savaşın 
eşiğine gelen Türkiye ile Suriye, bugün 
aralarındaki mayınları temizliyor, vizeleri 
kaldırmış durumda ve her alanda tam bir 
işbirliği sürecini başlattı. Bölgemizde barı-
şı tesis etmek için yoğun gayret içindeyiz. 
Balkanlar’da, Kafkasya’da, Ortadoğu’da ba-
rışın mümkün olduğuna inanıyor ve aktif 
bir şekilde bunun mücadelesini veriyoruz.

Size burada sadece bir somut sonuçtan 
bahsetmek istiyorum: 2008 sonunda 
başlayan küresel kriz, dünya ticaretinde 
önemli bir daralmaya sebep olurken, ih-
racat rakamları ciddi şekilde gerilerken, 
biz, Doğu ve Güneyimizde bulunan tam 
22 ülke ile ihracatımızı ortalama yüzde 
100 oranında artırdık. Hem biz kazandık, 
hem onlar kazandı. Bu ülkeler, Türkiye’nin 
yıllarca ihmal ettiği ülkelerdi. Bugün tüm 
o ülkelerle yoğun bir işbirliği yaşıyoruz. 
Ekonomik ilişkiler beraberinde siyasi, 
sosyal ilişkileri, karşılıklı etkileşimi, ulusal 
ve bölgesel barışı ve istikrarı da getiriyor. 
Bizim, Türkiye olarak yüzümüz Batı’ya 
dönük, ama asla ve asla sırtımızı Doğu’ya 
dönük değildir. Kutuplaşmayı değil kay-
naşmayı destekliyoruz. Gözünü, kalbini, 
elini, gönlünü başkasına kapatanlar etkile-
şimi, paylaşmayı, kucaklaşmayı reddeder-
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ler. İnsanlığın ortak mirasının sunduğu 
muazzam birikimden istifade edemezler.

Biz, acılar üzerine bir geleceğin kurulacağı-
na inanmıyoruz. Birinci Dünya Savaşı’nda, 
o zamanki Osmanlı Devleti’nin üç kıtaya 
yayılmış toprakları işgal edildi. Hatta şu 
andaki sınırlarımızın önemli bir kısmı da 
bir süre işgal altında kaldı. Türk askeri bir 
çok cephede vatan savunması yaparken, 
kışkırtmalar neticesinde iç ayaklanma-
larla da mücadele etmek zorunda kaldı. 
Çok büyük acılar yaşadık. Ama, 1923’te 
Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra, tüm 
bu acıları bir kenara bırakarak geleceğe 
odaklandık. Dün karşı karşıya geldiğimiz 
devletlerle, diplomatik ilişkiler başlattık. 
Aydınlık bir geleceğin kin ve nefret üzeri-
ne değil sevgi ve barış üzerine kurulabile-
ceğine inandık.

Biz, geçmişte yaşanan acıların, tek bir ba-
kış açısıyla ve tarafgir bir şekilde siyasete 
alet edilmesine karşıyız. Buna hiç kimse-
nin ama hiç kimsenin hakkı yoktur. Biz 
tarihin tek taraflı bir şekilde okunmasına 
ve bir takım temelsiz hükümler verilme-
sine karşı çıkıyoruz. 1915 olaylarının bir 
soykırım olarak takdim edilmesini, hele 
hele bunun hükmünün parlamentolar 
tarafından verilmesini adaletsiz ve tek ta-
raflı bir tutum olarak reddediyoruz. Tarihi 
olayları aydınlatacak olan, tarih bilimidir, 
tarihçilerdir, arşivlerdir, belgelerdir. Tarih, 
parlamentolarda yazılmaz, parlamentolar-
da yargılanamaz. Tarihin gerçekleri, işte 
içinde bulunduğumuz bu tür üniversiteler 
ve ilim yuvaları ortaya çıkartacaktır.

Biz bu tartışmadan hiçbir zaman kaçma-
dık, kaçmıyoruz. Tersine ortak tarih ko-
misyonu kurulması için çağrıyı biz yaptık. 
Arşivlerimizi açalım dedik. Dünya tarihçi-
leri 1915 olaylarını incelesin, en ince ay-
rıntısına kadar ortaya koysun dedik. Ama 
çağrımıza bir cevap alamadık. Tarihin par-
lamentolarda yargılanması, hiç kimsenin 
de yararına değildir. Parlamentoların aldı-
ğı kararlar açık söylüyorum, Ermenistan’ın 
asla ve asla yararına değildir, olamaz. 
Ellerini indirip ellerini kaldırarak tarihi 
çarpıtanlar, bugünün nesillerine, bugünün 
barış arayışlarına, diyalog, uzlaşı arayışla-
rına ciddi zarar verdiklerinin umarım en 
kısa zamanda farkına varırlar. Sözlerimin 
sonunda, bir kez daha bu buluşmayı sağ-
layan arkadaşlarımıza, üniversite yetkili-
lerine, Küresel İslam Çalışmaları Merkezi 
ve çalışanlarına teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları...

Bugün, Türkiye’ye coğrafi bakımdan 
hayli uzak olmakla birlikte, kalplerimiz-
de bize yakın, dost ve özel bir ülke olan 
Yeni Zelanda’nın Başbakanı John Key’i 
Ankara’da ağırlamaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. Değerli meslektaşım 

ve beraberindeki heyet, yarın Ankara’dan 
Çanakkale’ye hareket ederek, 24-25 Nisan 
tarihlerinde düzenlenecek Çanakkale 
Kara Savaşları’nın 95. Yıldönümünü Anma 
Törenleri’ne iştirak edeceklerdir. 

Çanakkale Savaşları, Türkiye ve Türkler 
için ne kadar önemliyse, Yeni Zelanda hal-

Yeni Zelanda Başbakanı  
John Key ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 22 Nisan 2010 
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kı için de en az o kadar önem taşımaktadır. 
Bu savaşlarda 3000’e yakın Yeni Zelandalı 
hayatını kaybetmiş, 5000 civarında Yeni 
Zelandalı da yaralanmıştır. Yeni Zelanda 
ile ilişkilerimiz bu bakımdan örnek teşkil 
etmektedir. İki ulus, yaşanan savaşın hu-
sumet yerine dostluk kaynağı olabildiğini 
bütün dünyaya birlikte göstermişlerdir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, Yeni Zelanda ve Avustralya 
halklarına hitaben 1934 yılında kaleme 
aldığı unutulmaz sözlerinde, Çanakkale 
Savaşı’nda ölen Yeni Zelanda ve Avustral-
ya askerleri için “onlar bizim evlatlarımız 
olmuşlardır. Bağrımızda huzur içinde 
uyuyacaklardır.” diyerek bu özel dostluğun 
temelini atmıştır. 

Bugün, Sayın Başbakan ile yaptığımız 
görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi tüm veç-
heleriyle gözden geçirdik, ayrıca bölgesel 
ve uluslararası meseleler hakkında yararlı 
fikir teatisinde bulunduk. Dostluğumuzun 
pekişmesi için işbirliğimizi mümkün olan 
her alanda derinleştirmek konusunda 
görüş birliğine vardık. İkili ilişkilerimizde 
hiçbir sorun mevcut olmadığı gibi, ulusla-
rarası kuruluşlarda da örnek bir işbirliği 
içindeyiz. Görüşmeler sonucunda, böl-
gesel ve uluslararası konuların çoğunda 
benzer yaklaşımlarımızın olduğunu mem-
nuniyetle kaydettik. 

Bu vesileyle, Yeni Zelanda Hükümeti’nin 
2010 Şubat ayında PKK/KONGRA-GEL’i 
terör örgütü ilan etmesinden duyduğu-
muz memnuniyeti burada basının önün-
de bir kez daha vurgulamak istiyorum. 

Bugün, değerli meslektaşım ile iki önemli 
Anlaşma imzaladık. Birincisi, Çifte Vergi-
lendirmenin Önlenmesi Anlaşması’dır. Bu 
Anlaşma’nın karşılıklı yatırımları teşvik 
edeceğini ümit ediyoruz. İkincisi, Çalışa-
rak Tatil Programıyla ilgili Anlaşma’dır. 
İki ülke gençliğinin birbirlerini daha 
iyi tanımalarına imkân sağlayacak bu 
Anlaşma’nın da, dostluğumuzun pekişme-
sine katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Ayrıca, ikili ilişkilerimizin ulaştığı dü-
zeyi göstermesi bakımından bir “Ortak 
Bildirge”ye de imza attık. İki ülkenin önem 
verdiği ikili, bölgesel ve uluslararası ko-
nuların ve bunlara dair bakış açılarının 
yer aldığı “Ortak Bildirge”yle mükemmel 
seviyede olan ilişkilerimizin daha da geliş-
tirilmesi için bir yol haritası belirlenmiş ol-
maktadır. Türkiye-Yeni Zelanda 8. Karma 
Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın se-
nenin ikinci yarısında yapılması öngörül-
mektedir. Bu toplantıyla eşzamanlı olarak 
iki ülke işadamlarını bir araya getirecek 
Türkiye-Yeni Zelanda İş Forumu düzen-
lenmesini temenni ediyoruz. Böylelikle 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha üst 
seviyelere çıkarılacağına inanıyoruz. 

Sözlerime son vermeden önce, Çanakkale 
Savaşları’nın tüm şehitlerini rahmetle anı-
yor ve savaşın yol açtığı ender kazanımlar-
dan biri olan dostluğumuzun önümüzdeki 
dönemde daha da gelişip güçleneceğine 
olan inancımı yinelemek istiyorum. 
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Sayın Devlet Başkanı, değerli basın men-
supları, dost ülke ve komşumuz Rus-
ya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın 
Medvedev’le, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
davetine icabetle gerçekleştirdiği bu resmi 
ziyaret vesilesiyle biraraya gelmekten bü-
yük mutluluk duyuyorum.

Biraz önce ikili ilişkilerimizi daha da 
geliştirecek olan Üst Düzey İşbirliği 

Konseyi’nin kuruluşunu ve ilk toplantısını 
gerçekleştirdik. Üst Düzey İşbirliği Konse-
yi, ülkelerimiz arasında karşılıklı anlayış, 
güven ve ortak çıkarlar temelinde ilişki-
ler kurulmasında ve her alanda işbirliği 
anlayışının hâkim olmasında rol oynayan 
siyasi iradenin en açık göstergesidir. Ayrı-
ca, Üst Düzey İşbirliği Konseyi, ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin mevcut durumunun 

Rusya Devlet Başkanı Dimitry 
Medvedev’le Basına Yaptığı 

Ortak Açıklama

Ankara | 12 Mayıs 2010 
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değerlendirilmesi, ilişkilerimizin daha da 
derinleştirilmesi için görüş alışverişinde 
bulunulması açısından Türk ve Rus yet-
kilileri bir araya getirecek çok önemli bir 
platform olacaktır. Böylelikle, iki ülkenin 
yararına olacak pek çok projenin daha 
etkili bir şekilde ve daha kısa zamanda 
uygulamaya geçirileceğini ümit ediyorum.

Konsey kapsamında, ülkelerimizden 
akademik çevrelerin, iş çevrelerinin, si-
vil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve 
sanatçıların katılımıyla tesis edilmekte 
olan ve önümüzdeki dönem ilk toplantısı 
yapılması öngörülen Toplumsal Forum da 
halklarımız arasında verimli bir diyalog 
ortamı sağlayacak ve Konsey çerçevesin-
deki diğer çalışmalarımızı destekler ma-
hiyette olacaktır. Buna ek olarak, bugün 
imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki 
mevcut işbirliklerine yenilerini eklemiş ve 
Üst Düzey İşbirliği Konsey’inin kurulması-
nın anlamını pekiştirmiştir.

Sayın Devlet Başkanı, değerli basın men-
supları...

Rusya’yla çok boyutlu ilişkilerimiz dış 
politikamızda öncelikli ve ayrıcalıklı bir 
konuma sahiptir. Ticari ve ekonomik iliş-
kilerimizin gelişmesi ikili ilişkilerimizde 
itici güç rolü oynamış, Rusya Türkiye’nin 
birinci, Türkiye ise Rusya’nın yedinci 
ticari ekonomik ortağı olmuştur. Karşı-
lıklı yatırımlarda kaydedilen artış ve ikili 
turizm alanındaki ilişkilerimizin ulaştığı 
yüksek seviye, ekonomik ilişkilerimizin 
çok boyutlu ve hızlı gelişiminin önemli 
göstergeleridir. Ayrıca, küresel ekonomik 

kriz nedeniyle 2009 yılında 23 milyar do-
lara düşen ikili ticaret hacmimizin 2010 
yılının ilk aylarından itibaren hızlı bir 
toparlanma sürecine girmiş olmasından 
memnuniyet duyuyoruz.

Enerji konusu, ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli 
ve en somut bileşenlerinden birini teşkil 
etmektedir. Bu alandaki işbirliğimizin, 
ikili ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra, 
stratejik niteliği nedeniyle özel bir yeri 
bulunmaktadır. Sayın Medvedev’le gö-
rüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizin yanı 
sıra, paylaştığımız coğrafyada ortak ilgi 
alanımıza giren güncel bölgesel gelişmeler 
hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde 
bulunduk. Bölgesel ve uluslararası konu-
lara yaklaşımlarımızın genellikle birbirine 
yakın olması memnuniyet vericidir.

Bölgemizin içinde bulunduğu duyarlı 
ortamda, Türkiye ile Rusya arasında kar-
şılıklı güvene dayalı olumlu ilişkilerin ve 
gelişen işbirliğinin tüm bölgenin barış 
ve istikrarına katkıda bulunacağına ina-
nıyorum. Türkiye ile Rusya hükümetleri 
arasında diplomatik ilişkiler 3 Haziran 
1920 tarihinde kurulmuştur. Dolayısıyla 
Sayın Medvedev’in ülkemize gerçekleştir-
me olduğu bu ziyaretin, iki ülke arasında 
diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 90’ncı 
yılına rastlamış olması bu ziyarete ayrı bir 
anlam ve önem kazandırmaktadır. Bu du-
rumdan duyduğum memnuniyetimi ifade 
ediyor ve hepinizi içtenlikle selamlıyorum.
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Değerli dostum, Başbakan Sayın Papand-
reou, saygıdeğer katılımcılar, hanımefen-
diler, beyefendiler… Sizleri sevgi ve saygıy-
la selamlıyor, 2004 yılından sonra tekrar 
Yunanistan’ı ziyaret etmekten duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başta 
değerli dostum Başbakan Sayın Papand-
reou olmak üzere, Yunan dostlarımıza, 

şahsıma ve heyetime gösterdikleri nezaket 
ve misafirperverlikten dolayı da şükranla-
rımı sunuyorum. 

Konuşmamın hemen başında şu samimi 
inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında-
ki dostluk münasebetlerinin farklı bir 

Türkiye-Yunanistan Yüksek 
Düzeyli İş Konseyi Toplantısı

Atina, Yunanistan | 14 Mayıs 2010 
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boyut kazandığı, ilişkilerimizde yeni bir 
dönemi işaret eden tarihi bir gündür. Ni-
tekim yedi buçuk yıldır Hükümet olarak 
Yunanistan’la ilişkilerimize atfettiğimiz 
önemi bu ziyaretle bir kez daha teyit etmiş 
oluyoruz. Ayrıca, Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi mekanizmasıyla da işbirliğimi-
ze sarsılmaz bir nitelik kazandırıyoruz. 
Ben bu vesile ile Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi’nin ülkelerimize, Türk ve Yunan 
halklarına, özellikle gelecek nesillerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Sayın Başbakan, değerli katılımcılar...

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliş-
kilerin son yedi buçuk yılda içinden 
geçtiği süreç, paradigmaların değiştiği, 
ezberlerin bozulduğu bir süreç olmuş, bu 
boyutuyla da geleceğe dair umutlarımızı 
güçlendirmiştir. Tarihte neler yaşanmış 
olursa olsun… Biz her zaman geleceğe 
bakmak, geleceği çok farklı şekilde inşa 
etmek istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile 
Venizelos’un kurduğu dostluk, hiç kuş-
kusuz bugünümüze ve geleceğimize ışık 
tutacak niteliktedir. 

Husumet ve gerilimlerin hiçbir ülkeye 
fayda sağlamadığını, refah getirmediğini, 
tersine refahı törpülediğini dünya tari-
hinde sayısız örnekle yeterince gördük. 
Geçmiş, bizler için, ibretle okunacak bir 
kitaptır. Geçmişten alacağımız dersler, 
geleceğimize ışık tutmalı, tarihin farklı 
bir şekilde yazılmasına zemin hazırla-
malıdır. İşte bu anlayış doğrultusunda, 
“Komşularla Sıfır Problem” yaklaşımıyla, 
Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir 

sayfa açtık ve bu sayfanın iki ülke adına 
başarılarla dolu olduğunu görmekten de 
memnunuz.

Sayın Başbakan, değerli dostlarım…

Bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiği-
miz Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, Tür-
kiye ile Yunanistan arasındaki paradigma 
değişikliğinin bir nişanesi olmuştur. 
Konsey’in bugünkü toplantısıyla dış po-
litika, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, 
turizm, çevre, kültür, eğitim gibi birçok 
alanda atacağımız adımlar ilişkilerimize 
daha güçlü bir siyasi ve hukuki zemin 
kazandırıyor ve işbirliğimizi “ortaklık” 
boyutuna ulaştırıyor.

Bakınız, 2002 yılında, Türkiye ile Yunanis-
tan arasındaki ticaret hacmi 903 milyon 
dolar seviyesinde idi. 2008 yılında, ikili 
ticaret hacmimiz 4 kat artarak 3.6 milyar 
dolara ulaştı. 2009’da ise, küresel krize 
rağmen ticaret hacmimiz 2.7 milyar dolar 
seviyesinde kalmayı başardı. Hedefimiz, 
ikili ticaretimizin kısa sürede 5 milyar 
Dolar seviyesine ulaşması, bu rakamın da 
ilerleyen dönemlerde katlanarak artırıl-
masıdır. Bankacılık alanında mevcut or-
taklıkların pekiştirilmesiyle, Türk ve Yu-
nan sermayeleri bir araya gelerek finans 
dünyasındaki konumlarını önemli ölçüde 
güçlendirebilecektir. Bu bakımdan, Türk 
yatırımcılarımızın Yunanistan’a yatırım 
yapma konusunda teşvik edilmesi, Yunan 
yatırımcılarının da Türkiye’deki faaliyet 
yelpazesinin genişletilmesi, kıyı ve sınır 
bölgelerinde ticaretin artırılması öncelikli 
hedefimiz olabilir. 
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Bugün imzalayacağımız anlaşmalar ve 
metinlerle enerji konusunda da önemli 
adımlara zemin hazırlayacağız. Türkiye 
ve Yunanistan’la birlikte İtalya’nın da 
aynı proje içerisinde ortaklıkta bulunma-
ları hem bölgenin istikrar ve refahı, hem 
de enerji güvenliği açısından önemli aşa-
malar kaydedilmesini sağlayacaktır. Ulaş-
tırma alanında imzalanması planlanan 
anlaşmalar, taşımacılıkta yaşanan sorun-
ların giderilmesi, ulaştırmanın kolaylaştı-
rılması, karayolu, demiryolu ve denizyolu 
hatlarında işbirliğinin ve entegrasyonun 
sağlanması noktasında mühim bir adım 
olacaktır. Özellikle bilgi ve iletişim tekno-
lojileri alanındaki işbirliğimizin kazana-
cağı ivme dikkate değerdir. 

Yine bugün imzalanacak olan Ortak Dek-
larasyon, turizm potansiyelimizin gerçek 
manada değerlendirilmesine, ayrıca 
tarihi ve kültürel zenginliklerimizin de 
gelecek kuşaklara taşınabilmesine imkân 
sağlayacaktır. Çevre kirliliğine ilişkin 
müşterek sorunlarımızın çözümüne yö-
nelik adımlar da Mutabakat Metinleri’yle 
somutlaşacaktır. Eğitim konusunda ilgili 
Bakanlıklarımız arasında kurulacak olan 
işbirliği de, bu alanda yaşanan sıkıntıla-
rın el birliği ile aşılmasına vesile olacaktır. 

Sonuç olarak, Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi ile ülkelerimiz arasındaki işbir-
liğine yeni bir boyut kazandırdığımız ve 
ortak geleceğimiz adına son derece tarihi 
bir adım attığımız ortadadır. Türkiye ile 
Yunanistan ilişkileri artık yeni bir pers-
pektif kazanmış ve geri dönülemeyecek 
bir sürece girmiştir. İkili işbirliğimizin 

yanı sıra, Avrupa’nın, Balkanlar’ın, Ak-
deniz ve Ege’nin ortak geleceği adına da 
bugün tarihi bir adım attık. Bu adımlar 
esasen çok daha fazlasını yapabileceğimi-
zi, ilişkilerimizde, değerlendirilmesi gere-
ken daha büyük potansiyellerin mevcut 
olduğunu bizlere işaret ediyor.

Ben bu düşüncelerle sözlerimi tamam-
larken, toplantımızın ülkelerimiz ve böl-
gemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını 
diliyor, katkılarınız için şimdiden hepi-
nize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür 
ederim.
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Değerli basın mensupları, Gürcistan’a 
yapmakta olduğum bu ziyaret vesilesiyle, 
bana ve heyetime gösterilen yakın ilgi ve 
misafirperverlikten duyduğum memnu-
niyeti vurgulayarak sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Yüzyıllar boyu bir arada, iç içe yaşamış 
olan halklarımızın benzer yönleri çoktur. 
Misafirperverliğin ortak özelliklerimizin 
en başında yer aldığını bir kez daha mü-
şahede etmiş bulunmaktayım. Biraz önce 
Sayın Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili 
ile yaptığımız görüşmemizde başta ikili 
ilişkilerimizin geliştirilmesi olmak üzere, 
ülkelerimizi ilgilendiren pek çok hususu 
derinlemesine ele alma imkânı bulduk. 
Meselelere bakışımız açısından aynı dili 
konuştuğumuzu görmek beni mutlu etti. 

Türkiye, Gürcistan’ın sadece yakın bir 
komşusu değil, aynı zamanda güvenilir 
bir dostudur. Ülkemiz bağımsızlığını 
kazandığı ilk günden beri en zor günle-
rinde hep Gürcistan’ın yanında olmuştur. 
Gürcistan’ın bağımsızlığının ve egemen-
liğinin pekiştirilmesi, toprak bütünlü-
ğünün korunması, dış politikamızın o 
günlerden beri değişmeyen temel pren-

sipleri arasında yer almıştır. Ülkelerimiz 
arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik, tica-
ri, kültürel ve askeri alanlarda geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır. 

Bugün Türkiye, Gürcistan’ın birinci tica-
ret ortağıdır. Öte yandan ikili ilişkileri-
miz, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru 
hattı ve Bakü-Tif lis-Erzurum doğalgaz 
boru hatları gibi hayata geçirilen ve önü-
müzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan 
Bakü-Tif lis-Kars demiryolu projesi gibi, 
önemi bölge sınırlarının dışına taşan dev 
projelerle daha da derin bir boyut kazan-
maktadır.

Görüşmelerimiz sırasında ülkelerimizi 
yakından ilgilendiren ve son dönemde 
öne çıkan ve kamuoyunu meşgul eden 
gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. 
Sayın Saakaşvili’yle görüşmemizde, son 
dönemde ilişkilerimizin gündemine 
giren, Karadeniz’deki gemilerimizi ve 
balıkçılarımızı ilgilendiren meseleleri de 
etraflıca ele aldık. Sorunlara dostluğumu-
za yakışır bir şekilde yakın istişare ve iş-
birliğiyle çözüm bulma ve sorunları ikili 
düzeyde ele alıp çözümlemek yönündeki 
ortak irademizi dile getirdik. 

Ortak Basın Toplantısı

Gürcistan | 17 Mayıs 2010 
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Ayrıca bu ziyaretim vesilesiyle, halkla-
rımız arasındaki dostluk ve kardeşliğin 
ne kadar kuvvetli bağlarla bağlandığını 
gördüm. Bu duyguların en derinden 
hissedildiği yer Acara’dır. Bu yönüyle 
Acara, Gürcistan’ın Türkiye’ye açılan 
“komşuluk” penceresi olma niteliğini 
taşımaktadır ve işbirliğimizin gelişme-
sine büyük katkı sağlamaktadır. Batum 
Havalimanı’nın ülkelerimiz tarafından 
ortak kullanılması ve Sarp Sınır ve Güm-
rük Kapısı’nın “tek pencere” modelinde 
işletilmesine yönelik çalışmalar bunun en 
güzel örnekleridir. 

İşbirliği alanlarımızın gelişmesinde Türk 
şirketlerinin de payının olması bizim için 
ayrıca memnuniyet verici bir durumdur. 
Bir Türk şirketi tarafından Acara’da bir 
otelin inşa edilmesi de bunun önemli bir 
nişanesidir. Bu vesileyle hepinizi selamlı-
yorum.
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16- 17 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan’a 
gerçekleştirmekte olduğum çalışma ziya-
reti kapsamında yeniden kendi evimiz, 
kendi vatanımız olarak değerlendirdiğimiz 
Bakü’de bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan 
ile sahip olduğumuz istisnai nitelikteki 
ilişkilerimiz ve dayanışmamız, bu tür üst 
düzey ziyaretlerin karşılıklı olarak sıklıkla 
gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanı ile önce başbaşa, 
ardından da heyetlerimizin katılımıyla 
yararlı görüşmelerde bulunduk. Bu görüş-
melerde Azerbaycan ile çok geniş bir çer-
çeveye yayılan ikili ilişkilerimizin çeşitli 
veçhelerine ilişkin bir ufuk turu yapma 
imkanımız oldu. Bu çerçevede, ülkeleri-
miz arasındaki siyasi ilişkilerin niteliğinin 
gerekli kıldığı üst düzey ziyaretlerimizin 
ve koordinasyonumuzun bundan böyle de 

Ortak Basın Toplantısı

Azerbaycan | 17 Mayıs 2010 



Recep Tayyip ERDOĞAN

64

sürdürülmesi konusundaki ortak irademi-
zi teyit ettik. 

Görüşmelerde ayrıca, ekonomik ve tica-
ri ilişkilerimizin, mükemmel seviyede 
seyreden siyasi ilişkilerimize yakışan bir 
seviyeye ulaştırılması için alınabilecek 
tedbirler konusunda da görüş alışverişinde 
bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanıyla görüş-
melerimizde, her iki ülkeyi de yakından 
ilgilendiren bölgesel meseleleri de ele aldık. 

Bu bağlamda, gündemimizin öncelikli 
maddesini tabiatıyla Yukarı Karabağ so-
runu oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı, 
Yukarı Karabağ sorununun çözümü mü-
zakerelerinde gelinen aşama hakkında 
düşünce ve gözlemlerini bizimle paylaştı. 
Türkiye, malumunuz olduğu üzere, AGİT 
Minsk Grubunun da bir üyesi olarak bu 
süreci yakından takip etmekte ve neredeyse 
yirmi yıldır Azerbaycan’ın kanayan yarası 
olan Yukarı Karabağ sorununun çözümü 
çabalarına destek amacıyla gerekli katkıyı 
sağlamaktadır. 

Yukarı Karabağ sorunu Hükümetimizin ve 
benim gündemimizde her zaman öncelikli 
bir yere sahiptir ve dış ülkelerle özellikle de 
Minsk Grubunun Eşbaşkanlığını üstlenen 
ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa ile yü-
rüttüğümüz temaslarda da her zaman en 
başta yer alan gündem maddelerinden bi-
rini teşkil etmektedir. Bu çerçevede, 12-13 
Nisan tarihlerinde Nükleer Güvenlik Zir-
vesi vesilesiyle ABD’de gerçekleştirdiğimiz 
temaslarda da bu konu ağırlıklı olarak gün-
deme gelmişti. Yine, Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Medvedev’in 12-13 Mayıs 

tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği ziya-
ret sırasında da konuyu ele alma imkanını 
bulduk. 

Görüşmelerimizde ben de Sayın Aliyev ile 
bu temaslar çerçevesindeki izlenimlerimizi 
ve düşüncelerimizi paylaştım. Türkiye’nin 
Güney Kafkasya’ya ilişkin vizyonu açıkça 
bilinmektedir: Ülkemiz, bölgede hiçbir 
ülkenin menfaatine olmayan statükonun 
barış, güvenlik ve istikrarı sürekli kılacak 
bir çerçevede ve bu bölgedeki tüm ülkele-
rin hayrına olacak biçimde değiştirilmesi 
taraftarıdır. Nitekim çabalarımız da bu he-
defe ulaşmaya yöneliktir. Dün olduğu gibi 
bugün de bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın 
ancak Yukarı Karabağ sorununun çözümü 
yolunda mesafe kaydedilmesi ile mümkün 
olacağını savunuyoruz. Bu bakımdan, bu 
bölgede barıştan, diyalogdan ve uzlaşıdan 
yana olan herkesin yapması gereken, Azer-
baycan ve Ermenistan arasında devam 
eden Yukarı Karabağ sorununun çözümü 
müzakerelerinde ilerleme sağlanması için 
çaba göstermek olmalıdır. 

Bu konuda da Sayın Aliyev ile tam bir fikir 
ve anlayış birliği içinde olduğumuzu mem-
nuniyetle ifade etmek isterim. Ziyaretimiz 
vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanının tali-
matı ve teveccühü ile inşası tamamlanan 
Atatürk Anıtı’nın açılış törenine de iştirak 
edeceğiz. Sözkonusu anıtın açılışı da hem 
ziyaretimizi hem de Türkiye-Azerbaycan 
birlikteliğini taçlandıran yeni bir adımı teş-
kil edecektir. Teşekkür ediyorum. 
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Sevgili gençler, değerli arkadaşlar... Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Türkiye’ye 
hoşgeldiniz diyorum. 

53 dost  ülkeden 53 genç diplomatı 
Türkiye’de ağırlamaktan çok büyük bir 
memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek is-
tiyorum. Temennimiz Türkiye’den güzel ve 
unutulmaz anılarla ülkenize dönmenizdir. 
Aldığınız eğitimler ve yaptığınız seyahatler 
esnasında Türkiye hakkında doyurucu bil-

giler edindiğinize eminim. Bugün üzerinde 
bulunduğunuz topraklar, tarih boyunca 
çok sayıda medeniyete beşiklik etmiş, ta-
rihteki birçok “ilke” ev sahipliği yapmış 
topraklardır.

Örneğin, sizlerin de ilgisini çekeceğini 
bildiğim şu gerçeği hatırlatmak isterim: 
Tarihte bilinen ilk yazılı uluslararası 
antlaşma, Milattan Önce 1280 yılında, 
bir Anadolu Medeniyeti olan Hititlerle 

53 Ülkeden 53 Genç Diplomat İle 
Görüşme

Ankara | 20 Mayıs 2010 
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Mısırlılar arasında, Nevşehir ilimizde, 
yani Kapadokya’da imzalanmıştır. Dünya 
tarihi, bilim ve sanat tarihi, medeniyet 
tarihi, Türkiye’nin tarihinden bağımsız 
şekilde anlaşılamaz, yazılamaz. Kavimler 
Göçü’nden tutunuz, Roma’ya; Hıristiyan-
lık tarihinden İslam tarihine; Haçlı Sefer-
lerinden Moğol İstilası’na kadar dünya 
tarihine yön veren bütün büyük olaylar 
burada sahne almıştır. Çeşitlilik, hoşgörü, 
diyalog, birbirine saygı ve bir arada yaşa-
ma kültürü, adeta bu toprakların hamu-
runu oluşturmaktadır. Aynı sokak içinde, 
Cami’nin, Kilise’nin, Havra’nın yan yana 
ve özgürce faaliyet gösterdiği nadir ülke-
lerden biridir Türkiye.

Türk Dış Politikası işte bu tarihin, bu köklü 
medeniyetin ve bu hoşgörü kültürünün 
üzerine bina edilmiştir. 13’üncü Yüzyıl’da 
Konya’da yaşamış, eserleri bugünlere ve 
tüm dünyaya ulaşmış Mevlana Celaleddin 
Rumi’nin bilinen şu sözlerini sizlere bir 
kez da ben aktarmak isterim... “GEL, HER 
NE OLURSAN OL, YİNE GEL” diyor Mevla-
na... İşte, bu topraklar olduğu kadar, bizim 
gönül dünyamız, bizim devlet ve diploma-
si geleneğimiz de Mevlana ve onun gibi 
bilginlerin tarihe ve coğrafyaya sığmayıp 
taşan engin fikirleriyle şekillenmiştir.

Bizler, yakın tarihimizde büyük savaşlar, 
büyük işgaller yaşadık. Türk Kurtuluş Sa-
vaşı ile bu işgallere ve isyanlara son vere-
rek Cumhuriyet’i kurduk. 29 Ekim 1923’te, 
Cumhuriyetin ilanının hemen ardından da 
tüm dünya ile diplomatik ilişkiler kurma-
ya başladık. Diplomatik ilişki kurduğumuz 
ülkeler arasında, savaştığımız ülkeler de 

vardı. Her zaman ifade ettiğim bir gerçeği 
genç diplomatlar olarak burada sizlere de 
hatırlatmak isterim: Ülkeler arasındaki 
ilişkiler, insanlar arasındaki ilişkilerden 
farklıdır. İnsanlara has olan, kin, öf ke, 
küskünlük, husumet, haset gibi kavramlar, 
ülkeler arası ilişkilerde, diplomaside ken-
disine yer bulamaz, bulmamalıdır. Ancak, 
şefkat gibi, merhamet gibi, sevgi, hoşgörü, 
adalet ve hakkaniyet gibi insani özellikler 
de diplomasinin tam merkezinde bulun-
malıdır. Açık söylüyorum: Bir diplomat, 
dünyanın neresinde olursa olsun, ölen 
çocuklara, öldürülen çocuklara, masum-
lara, sivillere, “yan hasar” olarak bakamaz, 
bakmamalıdır. 

Değerli arkadaşlar...

Ben, ayrıntıya girmeden, sadece şu son bir 
kaç hafta içindeki Türkiye’nin diplomasi 
trafiğini sizlere aktararak, dış politikamız 
hakkında bir fotoğraf çekebileceğinize 
inanıyorum. Bugün, bu toplantının ardın-
dan Irak Eski Başbakanı ve seçimlerden 
birinci olarak çıkan Irakiye’nin Lideri 
Sayın Allavi ile bir araya geleceğim. Geç-
tiğimiz hafta,önce Rusya Devlet Başkanı 
Sayın Medvedev’i ülkemizde ağırladık ve 
vizelerin kalkması da dahil olmak üzere 17 
Anlaşma imzaladık. Ardından, 14-15 Ma-
yıs tarihlerinde Yunanistan’a 10 Bakanım 
ve 300’den fazla işadamıyla birlikte tarihi 
bir ziyarette bulunduk ve orada da komşu-
muz Yunanistan’la ilişkilerimizde yeni bir 
dönemi başlatarak 22 Anlaşma imzaladık. 
Hafta başında İran’a gittim. İran’da imza-
ladığımız Anlaşma neticesinde İran, 1200 
kilogram düşük oranda zenginleştirilmiş 
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uranyum karşılığında nükleer tesislerinde 
kullanmak üzere yakıt alacak ve takas işle-
mi, altını çiziyorum, Türkiye’de gerçekle-
şecek. Bu tarihi adıma da öncülük ettikten 
sonra Azerbaycan’a ve Gürcistan’a geçerek 
orada temaslarda bulundum. Ardından 
İspanya’da AB Latin Amerika ve Kara-
yipler Zirvesi’ne katılarak, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği sürecini, bu süreçle birlikte 
ülkemizin Avrupa Birliği’nin küresel viz-
yonuna yapacağı katkıları dile getirdik. 
Ayrıca, Madrid Avrupa Üniversitesi’nin 
şahsıma tevdi ettiği fahri doktora ünvanını 
aldım ve orada bir konuşma yaptım.

Bu trafik, yeniden dikkatinizi çekiyorum, 
sadece son bir buçuk haftanın trafiğidir. 
İktidarda bulunduğumuz yedi buçuk yıl-
lık süreç, bu yoğunlukta bir trafiğe sahne 
olmuştur. Sadece bir kaç başlığı hatırla-
tayım: Avrupa Birliği ile katılım müza-
kerelerini bu süreçte başlattık; Birleşmiş 
Milletler Güvenlik konseyi’ne üye olduk; 
Medeniyetler İttifakı Girişimini başlattık; 
İslam Konferansı Örgütü Genel sekreter-
liğine ve Avrupa Konseyi parlamenterler 
Meclisi Başkanlığı’ne Türk arkadaşları-
mızın seçilmesini sağladık. Bir çok kriz 
bölgesinde barış için çaba harcadık, harcı-
yoruz. Bir çok ülkeyle aramızdaki vizeleri 
kaldırdık...

Değerli genç diplomat arkadaşlarım...

Değişen dünyada Türkiye küresel düzenin 
oyun kurucu bir aktörü olarak dış politi-
kasında her zaman barış, adalet ve hak-
kaniyet mücadelesini öne çıkarıyor. Sizler 
de inanıyorum ki ülkelerinizin gelecekte 

önemli makamlarında yer alacak gençleri 
olarak aynı anlayış etrafında dünya barı-
şının tesisi yönünde büyük gayretler sarf 
edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerimi tamamlarken, sizleri ülkeleri-
nizin birer diplomatı olduğu kadar, aynı 
zamanda birer Türkiye dostu olarak gör-
düğümüzü ifade ediyor, bundan sonraki 
meslek hayatınızda da her birinize başa-
rılar diliyorum. Ülkelerinize, ailelerinize, 
tüm dostlarımıza selamlarımı iletmenizi 
sizlerden temenni ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli işadamları, değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Sao Paulo’da 
sizlerle birlikte olmaktan, Brezilya ve 
Türk işadamlarından oluşan bu seçkin 
topluluğa hitap etmekten büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bugün başarıyla sonuçlanan İş Forumu 

toplantısının organizasyonunda emeği 
geçen ve bu programa da ev sahipliği 
yapan Sao Paulo Sanayi Federasyonu’na 
teşekkür ediyorum. Yine bir kez daha, mi-
safirperverliklerinden dolayı, heyetimize 
gösterdikleri sıcak ve samimi ilgiden do-
layı Brezilya devlet ve hükümet yetkilile-
rine de şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye - Brezilya İş Forumu 
Toplantısı

Sao Paulo, Brezilya | 26 Mayıs 2010 
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Değerli arkadaşlarım…

Tarihte ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Brezilya’yı ziyaret ediyor. Böy-
le bir ilke imza atmaktan dolayı, ülkem ve 
milletim adına büyük gurur duyduğumu 
da bu vesileyle belirtmek istiyorum… 
Esasen, bu ziyareti gecikmiş bir ziyaret 
olarak da görüyorum. “Uzak” kavramının 
her açıdan anlamını yitirdiği bir çağda 
yaşıyoruz. Uyduların, internetin, televiz-
yonun dünyayı küresel bir köye dönüştür-
düğü, hızlı ulaşım araçlarıyla uzakların 
yakına dönüştüğü bir dönemdeyiz.

Ama, daha bu dönem başlamadan, bun-
dan 152 yıl önce, 1858 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu ile Brezilya arasında ilişki-
ler başlamış, ticaret konularını da içeren 
bir anlaşma imzalanmıştır. Brezilya ile 
Türkiye arasındaki ilişkiler elbette sade-
ce 152 yıl önce imzalanan anlaşmadan 
ibaret değil. Brezilya’da, Osmanlı İmpara-
torluğu sınırlarından göç etmiş, Osmanlı 
Pasaportunu taşıdığı için de EL TURKO 
olarak isimlendirilmiş çok sayıda va-
tandaş olduğunu biliyorum. Suriye’den, 
Lübnan’dan, Filistin’den, Anadolu top-
raklarından buraya gelen kardeşlerimiz, 
Brezilya ile Türkiye arasında, Brezilya ile 
Ortadoğu toprakları arasında adeta bir 
köprü oldular.

Tabi burada, çok fazla tanınmayan, ama 
tarihe çok önemli notlar düşmüş, bir 
seyahatname yazarak deniz tarihine 
ve Türkiye Brezilya ilişkilerine adeta 
ışık tutmuş Abdurrahman Efendi’yi de 
yaddetmek istiyorum. 1800’lü yıllarda, 

Bağdat Kadısı Abdurrahman Efendi’nin 
de içinde bulunduğu iki Osmanlı gemisi 
rotasını kaybederek Rio sahillerine ya-
naşmış ve burada büyük misafirperver-
likle karşılanmışlar. Yerliler arasında çok 
sayıda Müslüman olduğunu Abdurrah-
man Efendi büyük şaşkınlıkla müşahede 
etmiş. Rio’daki yerli Müslümanlar da, ilk 
kez beyaz tenli bir Müslümanla karşılaş-
manın şaşkınlığını yaşamışlar. Yerlilerin, 
kendilerine öğretmenlik yapma ricasını 
geri çevirmeyen Abdurrahman Efendi 
burada kalmış, evlenmiş ve hatıralarını 
da yazarak Brezilya Türkiye dostluğuna 
önemli bir sayfa açmış.

Bir buçuk asır önce iki ülke arasında baş-
layan bu temasların son döneme kadar 
ileri boyutlara taşınamadığını da ne yazık 
ki müşahede ediyoruz. Cumhurbaşkanı 
Sayın Lula da Silva’nın geçtiğimiz yıl, 
yine Mayıs ayının sonunda ülkemize 
yapmış olduğu ziyaret ilişkilerimize yeni 
bir boyut kazandırdı. Sayın Lula’nın bu 
ziyaretinin sonrasında iki ülke arasındaki 
temaslar arttı, işbirliği derinleşti ve ilişki-
ler yeni bir ivme kazandı. İşte bugün de, 
gerçekleştirmekte olduğum bu ziyaretle 
ilişkilerimizi stratejik ortaklık boyutu-
na taşımayı hedefliyoruz. Bu ortaklığın 
şüphesiz en önemli veçhelerinden birini 
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz teşkil 
edecektir.

Değerli dostlarım…

Sayın Lula’nın Türkiye ziyareti vesilesiyle 
ilki yapılan ve Türk-Brezilyalı işadam-
larını bir araya getiren iş forumunun 
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bugün ikincisi gerçekleşiyor. Bugün 
burada yaptığınız görüşmelerin iki taraf 
için somut kazanımlar sağlamasını ve 
ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine 
katkıda bulunmasını temenni ediyorum. 
Farklı coğrafi bölgelerin önemli aktörleri 
konumunda olan Türkiye ve Brezilya ara-
sında işbirliği sadece ikili düzeyde değil, 
bölgesel ve hatta küresel düzeyde de hızla 
gelişme kaydetmelidir ve mutlulukla gö-
rüyoruz ki kaydediyor da… 

İki hafta önce, 17 Mayıs’ta Türkiye ve 
Brezilya önemli bir başarıya birlikte imza 
attılar. Uluslararası toplumu uzun bir za-
mandan beri meşgul eden İran’ın nükleer 
programına dair sorunun çözümü yolun-
da Tahran’da çözüme yönelik umut verici 
bir adımın Brezilya ile birlikte mimarları 
olduk. Türkiye ile Brezilya, BM Güvenlik 
Konseyi ve G-20 üyesi olarak, küresel bo-
yutta barış ve refaha da önemli katkılar 
sağlıyorlar. Türkiye-Brezilya ekseni ola-
rak bahsedilmeye başlanan işbirliğimiz, 
28 Mayıs tarihinde Rio’da Brezilya’nın ev 
sahipliğinde düzenlenecek ve eşbaşkan-
lığını yaptığım Medeniyetler İttifakı giri-
şiminin 3’üncü forumuyla ayrı bir boyut 
kazanıyor.

Bu yoğun temaslar ve yoğun işbirliği, 
Türkiye ile Brezilya’nın bölgelerinde ve 
küresel ölçekte ne büyük işler başarabi-
leceklerinin ilk örnekleridir. Bu yoğun 
işbirliğinin devamını diliyoruz ve biz 
hükümetler olarak bu noktada gayretle 
çalışıyoruz, çalışacağız. Aynı şekilde, 
işadamlarımızın da bu sürece ortak olma-
sını, işbirliği imkanlarını en iyi şekilde 

değerlendirmelerini ve ülkelerimiz için 
refahı pekiştirmelerini diliyoruz.

Değerli işadamları, değerli katılımcılar…

Brezilya dünyanın en büyük 10’uncu eko-
nomisi… Türkiye de, 2002 yılında 26’ıncı 
sırada iken, yıllık ortalama 43 büyüme 
kaydederek bugün dünyanın 17’inci 
büyük ekonomisi konumuna yükseldi. 
Avrupa’nın da en büyük 6’ıncı ekonomisi 
olduğumuzu yine burada hatırlatmak 
isterim. Küresel krizin elbette Türkiye 
ekonomisi üzerinde bir miktar etkisi 
oldu. Ancak, Türkiye bu etkiyi sınırlı tut-
mayı ve en az hasarla atlatmayı başardı 
ve başarıyor. 2009 yılının son çeyreğinde 
ekonomimiz yüzde 6 oranında büyüme 
kaydetti. Yılın tamamında ise daralma 
tahminlerimiz altında kaldı ve yüzde 
47 olarak gerçekleşti. Başta IMF, Dünya 
Bankası ve OECD olmak üzere çok sayıda 
finans kuruluşu Türkiye’nin 2010 ve son-
rasında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi 
olacağını teyit ettiler ve ediyorlar.

Avrupa’da yaşanan ağır sıkıntılara rağmen 
Türkiye yüksek büyüme performansını 
koruyor ve bu boyutuyla da Avrupa’nın ve 
dünyanın dikkatlerini üzerinde topluyor. 
Küresel krizin ilk sinyallerinin alınmaya 
başlandığı Eylül 2008’den bu yana birçok 
ülkenin kredi notu düşürülürken sade-
ce 17 ülkenin notu arttırıldı. Bu ülkeler 
içinde Türkiye, notu dört farklı kuruluş 
tarafından arka arkaya arttırılan tek ülke 
oldu. Küresel kriz sürecinde bütçe açığın, 
işsizlik, borç yükü gibi bazı alanlarda 
yaşanan olumsuzluklar, diğer ülkelere 
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nazaran sınırlı ölçekte kaldı ve şu anda da 
artık iyileşme süreci başladı. Küresel Kri-
ze karşı gösterdiğimiz başarılı direncin 
arkasında, hükümetlerimiz döneminde 
ekonomide gerçekleştirdiğimiz, özellikle 
finans ve mali alanlarda cesaretle hayata 
geçirdiğimiz yapısal reformlar önemli rol 
oynadı. Ayrıca, ihracatta çeşitliliğe gide-
rek, pazarı ve ürünleri çeşitlendirerek de 
daralmayı sınırlı boyutta tuttuk.

Dış politikadaki aktif girişimlerimiz de 
yine dış ticaretimize olumlu yansıdı. 
Türkiye, “komşularla sıfır problem” yak-
laşımıyla bölgesinde barışa yoğun hizmet 
ederken, uzlaşma ve arabuluculuğun 
adresi olarak da çevre ülkelerin güveni-
ni kazandı. Dış politikamızın ve ticari 
ilişkilerimizin eksenini önemli ölçüde 
genişlettik. Afrika’ya açılım politikamızın 
yanında, Latin Amerika ve Karayipler’le 
de işbirliğini yoğunlaştırmanın gayreti 
içine girdik. Latin Amerika ve Karayip 
bölgesinde başlıca ticari ortağımız olan 
Brezilya ile 2008 yılında 1 milyar 742 
milyon ABD Doları olan ticaret hacmimiz, 
küresel malî krizin olumsuz etkileri sonu-
cunda, 2009 yılında 1 milyar 490 milyon 
Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamların 
gerçek potansiyeli yansıtmadığını takdir 
edersiniz. Bu rakamları en kısa zamanda 
katlamak noktasında biz hükümetler ola-
rak tam bir kararlılık içindeyiz. Müzake-
releri sürmekte olan Türkiye-MERCOSUR 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın sonuçlan-
ması, ikili ticaret hacminin yükselmesine 
önemli katkıda bulunacaktır. 

Diğer taraftan yarın Brezilya ile imzalama-
yı öngördüğümüz Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması da, karşılıklı olarak 
yatırımcılarımıza fayda sağlayacaktır. 
Son dönemde enerji alanında da geliş-
mekte olan işbirliğimiz memnuniyet ve-
rici düzeyde. İki ülkenin petrol şirketleri 
TPAO ile Petrobras’ın kurdukları ortaklık 
sonrasında, Karadeniz’ de petrol arama ve 
çıkarma çalışmalarının her iki taraf için 
verimli sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. 

Tabii burada Brezilyalı işadamlarına da 
bazı önemli hususları hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Türkiye, 3 saatlik bir uçuşla 
52 ülkeye ulaşmanın mümkün olduğu 
merkezi konumda bir ülke. Türkiye üze-
rinden, ya da Türkiye’deki iş ortakları 
üzerinden, Brezilyalı işadamlarının Orta 
Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına 
erişimi mümkün olabilir. Türk Havayolla-
rının Sao Paulo’dan İstanbul’a geçtiğimiz 
yıl başlatmış olduğu doğrudan uçak sefer-
leri sayesinde, Türkiye’nin bölgesindeki 
pazarlara ulaşım, artık Brezilyalı işadam-
ları için daha kolay bir hale gelmiştir. Ül-
kelerimiz arasındaki ekonomik ve ticarî 
işbirliğinin gelişmesinde müteahhitlik 
sektörünün de önemli bir yer alabileceği-
ne inanıyorum. 

Türk müteahhitlik sektörü birçok coğraf-
yada üstlendiği iddialı projelerle tüm dün-
yanın haklı beğenisini ve takdirini kazan-
mış, bugün 70 ülkede toplam 155 milyar 
dolarlık iş hacmine erişmiştir. “Dünyanın 
en büyük 225 uluslararası müteahhidi” 
listesinde bulundurduğu 31 firmayla 
dünyada ikinci sırada yer alan Türk mü-
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teahhitlik sektörünün Brezilya’da da bir-
çok önemli alt ve üst yapı projesine imza 
atabileceğini düşünüyorum. Afro-Avrasya 
coğrafyasının tam merkezinde bulunan 
Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz coğrafî ko-
num, ülkemizi uluslararası yatırımcılar 
için cazip bir pazar haline getirdi.

73 milyonluk genç nüfusu, dinamik ve 
serbest ekonomisi, büyük iç pazarı, reka-
betçi endüstrisi ve iyi yetişmiş iş gücüyle 
Türkiye, uluslararası firmalar için sayısız 
fırsatlar sunuyor. Nitekim son yıllarda iz-
lenen ekonomik politikalar Türkiye paza-
rına güveni artırdı ve Türkiye’ye yönelik 
doğrudan yabancı yatırımların akışında 
önemli artışların kaydedilmesine yol açtı. 
Türkiye, 2007 yılında çektiği 22 milyar 
dolar uluslar arası yatırım, sonraki yıllar-
da krize rağmen elde ettiği yüksek mik-
tarlarla bir cazibe merkezi olduğunu ispat 
etti. Dış politikadaki aktif tutumumuz, ba-
rışçı yaklaşımlarımız, güvenilir bir ülke 
konumunda bulunmamız Türkiye’yi yine 
bir cazibe merkezi konumuna yükseltti. 
İç politikadaki ve ekonomideki reformla-
rımız devam ediyor ve bu reformlarla da 
Türkiye bir istikrar ve güven ülkesi konu-
munu pekiştiriyor.

Ben, Türkiye’nin, Brezilyalı işadamları 
için çok büyük bir fırsat olduğunu burada 
teyit etmek istiyorum. Türkiye’nin gü-
venilir işadamları, güçlü müteahhitleri, 
tecrübeli sanayicileri, sağlam ekonomik 
yapısı, istikrarlı siyasi yapısı Brezilyalı 
dostlarımızı Türkiye’ye daha yoğun şekil-
de sevketmelidir inancındayım.

Evet değerli dostlarım…

Türkiye ile Brezilya arasında bugün yeni 
bir dönem başlıyor… İran meselesinde 
ortaya koyduğumuz başarılı işbirliği, Me-
deniyetler İttifakı projesindeki ortak ça-
balarımız ve bugün de işadamlarımız ara-
sındaki diyalog, her iki ülke için de yeni 
kapıları araladı, aralıyor. Bu yeni sürecin 
ülkelerimize, halklarımıza, ekonomi çev-
relerine hayırlı olmasını diliyorum. Bana 
ve heyetime gösterilen misafirperverlik-
ten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli işadamları, çok değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bugün 
burada, Arjantin ve Türk işadamlarından 
oluşan seçkin bir topluluğa hitap ediyor 
olmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Başta Arjantin 
Hükümeti ve İşadamları dernekleri olmak 
üzere toplantının düzenlenmesine emeği 
geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Bugün, şahsım ve ülkem adına bir büyük 
mutluluğu da yaşıyorum. Arjantin’e bu zi-
yaretim, bir Türkiye Başbakanı’nın buraya 
yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. 
Elbette ilişkilerimiz o kadar yeni değil… 
Türkiye ile Arjantin, diplomatik ilişkileri-
nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü 
kutluyor. Yine bugünlerde Arjantin’in Ma-
yıs Devrimi’nin 200’üncü Yıldönümünü 
kutladığını da memnuniyetle öğrendim ve 
ben de Mayıs Devrimi’nin 200’üncü Yıldö-
nümünde Türkiye halkının tebrik mesajla-
rını buradan Arjantin halkına iletiyorum.

Esasen Arjantin’le ilişkilerimizin tarihi ol-
dukça eskilere gidiyor. Tüm Amerika kıta-

sında olduğu gibi Arjantin’de de çok sayıda 
Türk kökenli, daha genel ve tarihi anlamda 
Osmanlı kökenli vatandaş bulunduğunu 
biliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
dönemlerinde, bugünkü Türkiye’den ol-
duğu kadar, Suriye, Lübnan ve Filistin’den 
çok sayıda göçmen Osmanlı pasaportuyla 
buraya göç ettiler ve EL TURKO olarak ta-
nındılar. Kayseri’nin Develi ilçesinden, Er-
zincan, Malatya, Elazığ’dan, Lazkiye’den, 
Beyrut’tan çok sayıda göçmen burada yeni 
bir hayata başladılar.

Tabi burada az bilinen bir tarihi gerçeği 
de sizlerle paylaşmak isterim… 1919-1923 
arasındaki Türk Kurtuluş Savaşı’nda, biz 
Arjantin vatandaşlarının maddi ve manevi 
desteklerini aldık. Son büyük taarruz, Sa-
karya Meydan Savaşı devam ederken, Bu-
enos Aires bir Hilal-i Ahmer Anadolu Ce-
miyeti, bugünkü adıyla bir Kızılay Derneği 
kuruldu. Derneğin o zamanki Başkanı, şe-
hirdeki İspanya Konsolosuydu. Toplanan 
paralar, konsolos aracılığıyla Türkiye’ye 
ulaştırıldı ve bu yardımlar ile yardımları 
yapanların tek tek isimleri dönemin gaze-
telerinde geniş yer buldu. Biz işte o gün, 

Türkiye-Arjantin İş Forumu 
Toplantısı

Arjantin | 31 Mayıs 2010 
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bundan 90 yıl önce, en zor zamanlarımız-
da, Türkiye olarak adeta, Don’t Cry For Me 
Argentina (Benim İçin Ağlama Arjantin) 
dedik ve gönderilen o yardımların hakkını 
vererek bağımsızlığımızı kazandık. Ben, 
bu ziyaret vesilesiyle, Türk halkı adına 
Arjantin halkına bu yardımlardan dolayı 
da tarihi bir şükran borcunu iletmek isti-
yorum.

Değerli arkadaşlarım…

Küresel ekonomi bir süredir çok zor bir 
dönemden ve çok zor bir sınavdan geçiyor. 
ABD finans çevrelerinde başlayan kriz, 
kısa süre içinde tüm dünyayı sardı ve özel-
likle gelişmiş ekonomiler üzerinde ağır 
tahribata neden oldu. Dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi ve, Arjantin’le birlikte 
G-20 Üyesi olarak Türkiye, kriz sonrası 
tedbirler noktasında her platformda uya-
rılarını yoğun şekilde yaptı ve yapmaya 
devam ediyor.

Biz şunu söylüyoruz değerli arkadaşla-
rım… Küreselleşmenin bu boyuta ulaştığı 
bir dünyada, zengin ile yoksul arasındaki 
uçurumun daha da derinleşmesi, dünya-
nın geleceği adına çok ciddi bir risktir. Bil-
ginin, haberin, sermayenin, mal ve hizmet-
lerin küreselleşmesi yanında, refahın da 
küreselleşmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. 
Dünyanın bir bölgesinin sınırsız şekilde 
tükettiği, diğer bir bölgesinin ise açlıkla 
pençeleştiği bir manzarada güvenilir bir 
gelecek inşa etmek mümkün değildir.

Bu kriz, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yaşanan en büyük kriz ve etkileri de çok 

büyük oldu. Ancak, dayanışma, paylaşma, 
adalet, hakkaniyet gibi kavramları samimi 
şekilde küresel ekonomiye yansıtamazsak, 
biliniz ki bir sonraki kriz çok dağa ağır 
olacaktır. Biz, Türkiye olarak bu tezi savun-
duk, savunuyoruz ve bu tezden yola çıka-
rak ülkeler arasındaki dayanışmanın daha 
da yoğunlaştırılmasını istiyoruz. Arjantin 
ile Türkiye harita üzerinde birbirine uzak 
ülkeler gibi görülebilir… Ama, bundan tam 
100 yıl önce, iki ülke arasındaki seyahatin 
günler, hatta aylar sürdüğü bir ortamda 
biz diplomatik ilişki kurabildiysek, bugün 
önümüzde hiçbir mazeret olamaz.

Esasen biz, son yedi buçuk yıldır, bu anla-
yış doğrultusunda çok boyutlu bir dış po-
litika yürütüyor, dünyanın tamamını ku-
caklayan, tamamıyla iletişim ve işbirliğini 
artırmayı amaçlayan bir yöntem izliyoruz. 
Önce komşularımızla başlattığımız yeni 
süreci bölgemize yaygınlaştırdık ve son 
yıllarda daha geniş coğrafyalara açılmaya 
başladık. Bizim Türkiye olarak tüm dün-
yaya söylediğimiz şu: Savaş, çatışma, terör, 
silahlanma, husumet ve acımasız rekabet 
bugüne kadar hiçbir ülkeye refah getirme-
di. Bunun tersine, barış, uzlaşma, diyalog 
ve işbirliği, ülkelere istikrar getirdi, güven-
lik getirdi, en önemlisi de refah getirdi.

İşte onun için, sesimizin ulaştığı her yere 
biz barış mesajlarımızı götürüyoruz. Sesi-
mizin ulaştığı her ülkeye, her şehre, tarihi 
husumetlerin sona erdirilmesi, ön yargıla-
ra artık son verilmesi ve geleceğimiz adına 
yeni bir dünyanın inşa edilmesi gerektiği-
ni söylüyoruz. Türkiye olarak bu çağrıları-
mızın, bu çabalarımızın somut neticelerini 
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de aldık ve almaya devam ediyoruz. Kom-
şularımızla, bölge ülkelerle dış ticaretimiz 
bu aktif dış politika neticesinde iki kat, 
üç kat, bazı ülkelerle 10 kat artış kaydetti. 
Yedi buçuk yıl önce 36 milyar dolardan 
devraldığımız ihracatı, 6’ıncı yıl sonunda 
132 milyar dolara taşıdık. 2009’da küresel 
kriz tüm dünyada ticaretin daralmasına 
neden olurken, biz, dikkat ediniz, 102 mil-
yar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Türkiye olarak küresel finans krizi süre-
cinde de bu yaklaşımlarımız sayesinde 
çok sağlam bir duruş sergiledik. Aktif dış 
politikanın yanında, ekonomide gerçek-
leştirdiğimiz reformlar, Türkiye’yi uluslar 
arası şoklara karşı dayanıklı hale getirdi 
ve küresel finans krizini diğer ülkelere na-
zaran sınırlı bir etkiyle atlattık, atlatmaya 
devam ediyoruz. Güçlü ekonomisiyle Tür-
kiye, Avrupa’da krizden en hızlı çıkan ülke 
konumunda. Avrupa Birliği, OECD, Dünya 
Bankası ve IMF’nin raporlarında, Türkiye 
ekonomisi Avrupa’da 2010 yılı içerisinde 
en hızlı büyüyecek ekonomi olarak gös-
teriliyor. Beklentiler, sonraki yıllarda da 
Türkiye’nin istikrarlı şekilde büyüyeceğini 
teyit ediyor.

Değerli arkadaşlarım...

Yaklaşık 550 milyon nüfus ve 1.3 trilyon 
dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip olan 
Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi’nin 
dünya siyaseti ve ekonomisi açısından ta-
şıdığı önemin son yıllarda gittikçe artmak-
ta olduğunu görüyoruz. Bölge, gelişmekte 
olan ekonomisi ve nüfusuyla ülkemiz 
açısından önemli bir pazar ve önemli bir 

işbirliği zemini oluşturuyor. Latin Ame-
rika ve Karayiplere açılım politikamız 
çerçevesinde, bölge ülkeleriyle hukuki 
altyapının tamamlanması, üst düzey siyasi 
temasların arttırılması, diplomatik ve tica-
ri temsil ağımızın geliştirilmesi çabalarını 
veriyoruz.

Brezilya, Arjantin ve Şili’ye, Başbakan dü-
zeyinde gerçekleşen bu ilk ziyaret, bunun 
öncesinde Madrid’deki AB-Latin Amerika 
ve Karayipler Zirvesi’ne katılmamız, böl-
geye ilgimizin en somut göstergeleri. Latin 
Amerika ve Karayip ülkeleri ile ikili iliş-
kilerimizin yanısıra, Amerika Devletleri 
Örgütü ve Karayip Devletleri Birliği’ndeki 
gözlemci üyeliklerimiz devam ediyor ve, 
diğer bölgesel oluşumlarla da ilişkilerimi-
zi geliştirmeye önemli mesai sarfediyoruz.

Bildiğiniz gibi, Arjantin’in de önemli üyele-
rinden biri olduğu MERCOSUR ile Türkiye 
arasında Serbest Ticaret Anlaşması imza-
lanmasına yönelik süreç devam ediyor. Bu 
sürecin, Arjantin’in MERCOSUR Dönem 
Başkanlığı sırasında, 2008 yılında bir 
Çerçeve Anlaşması imzalanmak suretiyle 
başlatılmış olması bizim için ayrı bir an-
lam ifade ediyor. Bölgenin en büyük ve en 
önemli ülkelerinden biri olarak Arjantin’le 
ilişkilerimizin ve işbirliğimizin yeterli 
düzeyde olmadığını ben burada özellikle 
vurgulamak istiyorum. 

Her iki ülkenin de birbirine katacağı çok 
imkan var. Arjantin’de Türk yatırımları 
olmakla birlikte bu yatırımlar gerçek po-
tansiyeli yansıtmaktan çok uzak. Türk işa-
damlarının Arjantin’de başta müteahhitlik 
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sektörü olmak üzere birçok alanda yatı-
rım yapabileceğini ve altyapı projelerine 
iştirak edebileceğini düşünüyorum. 
Aynı şekilde, Arjantinli işadamlarının da 
Türkiye fırsatından yeterince istifade et-
mediklerini görüyoruz.

Bir hususu burada Arjantinli dostlarımı-
zın dikkatine sunmakta fayda görüyo-
rum: Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika’nın 
kesiştiği noktada merkez bir ülke olarak, 
çok geniş bir coğrafyayla işbirliği kurma 
imkanlarını barındırıyor. Türkiye’yi mer-
keze alarak 3 saatlik bir uçuşla tam 52 
ülkeye ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanında, 
Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya, 
Afrika ve tabii ki Avrupa ile yakın işbirliği 
olan Türkiye, tüm bu pazarlara ulaşmak 
noktasında da önemli fırsatlar taşıyor. 
Arjantinli işadamları, Türkiye’nin bu di-
namik ekonomik yapısından yararlanarak 
Türk işadamları ortaklıklar tesis edebilir, 
Türkiye üzerinden yeni pazarlara açılabi-
lirler. Türk Hava Yolları’nın önümüzdeki 
dönemde Sao Paulo üzerinde Buenos 
Aires’e yapmayı planladığı uçuşlarla kar-
şılıklı işbirliğimiz inanıyorum ki daha da 
kolaylaşacaktır. 

Arjantin ve Türkiye, ikili ekonomik ve ti-
cari ilişkileri için gerekli hukuki altyapıya 
sahipler. Arjantin ile aramızda, ikili ticari 
ilişkiler açısından son derece önemli olan 
Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Ya-
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması ve Çifte Vergilendirmenin Ön-
lenmesi Anlaşması bulunuyor. Bu sayede, 
Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları 
gerçekleştiriyoruz ve en son da 2009 yılı 

Ekim ayında bu toplantıların sonuncusu 
Buenos Aires’te yapıldı. Bu hukuki zemin 
ve potansiyel temelinde, ikili ticaretimizin 
bugün olduğundan çok daha ileride olma-
sının önünde hiçbir engel bulunmuyor.

Şu rakamlara dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum: Bizim Arjantin’e ihracatımız, 2002 
yılında sadece 2 milyon 378 bin dolar sevi-
yesinde idi. 2008 yılında bu rakam 107 mil-
yon dolara ulaştı ve 2009’da küresel krize 
rağmen 74 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Dış ticaret hacmimiz, 2002 yılında 114 
milyon dolar iken, 2008’de 897 milyon 
dolara ulaştı ve 2009’da, Arjantin’in ihra-
catının ciddi oranda düşmesi neticesinde 
300 milyon dolara geriledi. 2009’daki bu 
düşüşlere rağmen iki ülke arasında çok 
ciddi bir potansiyel olduğunu ve bunun 
da gelişmekte olduğunu rahatlıkla görüyo-
ruz. Önümüzdeki yıllarda, dengeyi de sağ-
layacak şekilde yeniden 1 milyar dolarlık 
bir dış ticaret hacmine ulaşmayı, bunu da 
katlayarak artırmayı hedefliyoruz ve ina-
nıyorum ki bunu da kolaylıkla başarırız.

Arjantin’den ithalatımız yüksek düzeyde 
seyretse de, ithalatın kompozisyonuna 
bakıldığında ürün çeşitliliğinin az olduğu-
nu görüyoruz. 2009 yılında, Arjantin’den 
ithalatımızın yaklaşık dörtte üçü tarım 
ürünlerinden oluşmuştur. Bizim ihracatı-
mızda ise ilk sırayı otomotiv yan sanayinin 
aldığını görüyoruz. İkili ticari denge ve 
ürün çeşitliliğinde, 2009 yılının son ay-
larında her iki ülkenin kriz ortamından 
sıyrılmaya başlamasıyla birlikte, olumlu 
gelişmeler yaşanıyor. 2010 yılının ilk üç 
aylık dönemi esas alındığında Arjantin’in 
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Türkiye’ye yaptığı ihracatta hem bir çeşit-
lenme göze çarpıyor, hem de sanayi malla-
rına doğru bir kompozisyon değişikliğinin 
işaretleri görülüyor.

Şunu da memnuniyetle ifade etmek isti-
yorum: 2010 yılının ilk çeyreği itibariyle, 
Türkiye’nin Arjantin’e ihracatında yüzde 
76.3’lük bir artış söz konusu. Aynı dönem-
de Türkiye’nin Arjantin’den yaptığı ithalat 
artışı ise yüzde 8.1 oranında gerçekleşti. 
Bu sayede iki ülke arasındaki ticaret den-
gesinin daha sürdürülebilir bir yönde 
ilerlemekte olduğunu söylemek mümkün. 
Tekrar ifade etmek istiyorum… Son yedi 
buçuk yılda ilişkilerimiz çok gelişti, dış 
ticaretimiz büyüdü, kriz sonrasına ilişkin 
iyi sinyaller de alıyoruz… Ama bunlar 
yeterli değil ve biz çok daha yüksek, çok 
daha tatmin edici rakamlar görmek istiyo-
ruz. Biz, Arjantin’de gördüğümüz ilgiden, 
Arjantin’de gördüğümüz konukseverlik-
ten ziyadesiyle mutluyuz. Eminim ki Türk 
işadamları da buradan güzel izlenimler ve 
iş bağlantıları kurarak ayrılacaklar. Aynı 
şekilde, Türkiye’nin kapılarının da Arjan-
tinli dostlarımız için ardına kadar açık 
olduğunu, kendilerine her türlü kolaylığın 
sağlanacağını hatırlatmak isterim. 

İkili diplomatik ilişkilerimizin 100’üncü 
yıldönümünü idrak ettiğimiz bu yılın ve 
bu ziyaretimizin bir dönüm noktası olma-
sını diliyorum. Hükümetler olarak bizler 
üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz… Şim-
di artık iş size düşüyor ve ben inanıyorum 
ki Türkiye ile Arjantin’in iş dünyası bir 
arada, birlikte, ortaklaşa çok güzel işler 
başaracaklar. Bir kez daha bu buluşmayı 

sağladığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Arjantin’de bulunmaktan dolayı 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, misafirperverliğiniz için şükranla-
rımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Çok değerli misafirler, saygıdeğer katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Uluslararası Kadın Hattatlar Sempoz-
yumuna başarılar diliyor, başta IRCICA 
olmak üzere katkı sağlayan herkese şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı Sem-
pozyuma Türkiye dışından katılan tüm 

misafirlerimize de Türkiye’ye ve yazının, 
Hattın başkenti İstanbul’a hoş geldiniz 
diyorum.

Evet… Bu muhteşem şehir, bu kadim 
şehir, yazının başkentidir. Zira, “OKU” 
emriyle başlayan, hemen ardından da 
“Sana kalemle yazmayı öğretti” diyen, ka-

Uluslararası Kadın Hattatlar 
Sempozyumu ve İcazet Töreni

İstanbul | 5 Haziran 2010 



79

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

lem üzerine yemin eden kutsal kitabımız, 
Mekke’de nazil olmuş, Kahire’de en güzel 
şekilde okunmuş, İstanbul’da da en güzel 
şekilde yazıya dökülmüştür. Hat, en bili-
nen tarifiyle, “Cismani aletlerle meydana 
getirilen, ruhani bir hendesedir.” Bizler, 
hep birlikte, yazıyı kutsal gören, yazının 
ulviyetine ve ruhaniyetine inanan bir kül-
türe, böyle bir medeniyete sahibiz.

“Kul olayım kalem tutan ellere” der Pir 
Sultan Abdal. “Ak elleri kalem tutar, ya-
zar elif elif diye” der Karacoğlan. “Elinde 
divit kalem, dertlere derman yazar” der 
Erzurum Türküsü. Kalem kutsaldır bizim 
medeniyetimizde, yazı kutsaldır, kalem 
erbabı yücedir. En önemlisi, bizim kök-
lü medeniyetimizde, Kalem, her zaman 
kılıcın önünde olmuştur ve bu da her 
zamanda, her zeminde güçlü şekilde vur-
gulanmıştır. Zira biz, bir gönül yapmayı, 
bir gönlü fethetmeyi, bir gönüle ismimizi 
hiç silinmeyecek şekilde yazmayı, yazdır-
mayı en büyük zenginlik, en büyük bahti-
yarlık olarak görürüz… 

Gırnata’da El Hamra Sarayı’ndan Agra’da 
Taç Mahal’e, Mekke’de Harem-i Şerif ’ten 
Tunus’ta Keyrevan Mescidi’ne, Kudüs’te 
Mescid-i Aksa’dan Edirne’de Selimiye’ye 
kadar tüm eserlerimiz taşla, toprakla, tuğ-
layla, çimentoyla değil, aşkla, sevdayla, bi-
limle, sanatla, yazıyla yükselmişlerdir. Sü-
leymaniye, Sultan Ahmet, Fatih, Ayasofya, 
birer taş bina değil, yeryüzüne atılmış 
imzalardır, İstanbul’a vurulmuş tuğralar-
dır, İstanbul silüetine yazılmış hatlardır. 
Söz uçar, yazı kalır… İşte ondandır ki, 
varolduğumuz her mekanda, her coğraf-

yada, biz tarihe iz bırakacak, belleklerden 
silinmeyecek en güzel hatları döşemenin 
gayreti içinde olduk.

Değerli dostlarım…

Çınar, derindeki kökleriyle yaşar… O 
derindeki kökler kesildiğinde, unutuldu-
ğunda, ihmal edildiğinde, hiç şüpheniz 
olmasın, o çınar kuruyacak, er ya da geç 
hayatiyetini yitirecektir. Hat sanatı, bizim 
derin köklerimizin en önemli damarı, 
geleceğimizin de en mühim dallarından 
biridir. Ebru gibi, tezhip gibi, onlarla bir-
likte bütün ince sanatlarımız gibi, hat sa-
natının da yaşatılmasını, bu kutlu sanatın 
nesilden nesile aktarılmasını ben hayati 
derecede önemli buluyorum. Zira hat, 
sadece yazı değildir, sadece harf, kelime 
ya da cümle değildir. Hat, köklü bir mede-
niyetin simgesidir, geçmişle aramızdaki 
köprüdür. Hat anlamdır, anlamla birlikte 
huzurdur.

Bir HU kelimesi, Bir EDEB YA HU ifadesi, 
tek başına bir VAV harfi, bir NUN harfi, 
yüzlerce yılın birikimini, zengin bir me-
deniyetin tecrübesini, renkli bir kültürün 
cazibesini yansıtırlar. Böyle bir medeniye-
ti, böyle bir kültürü reddi mirasla tarihin 
tozlu raflarına terk etmek, açık söylüyo-
rum, insafsızlıktır. Hangi gerekçeyle, han-
gi ideolojik yaklaşımla olursa olsun, hat 
sanatına sırtını dönmek, vicdansızlıktır. 
Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun, 
“Benim resimde varmak istediğim son 
noktayı İslam Yazı Sanatı çoktan bul-
muş” şeklindeki sözleri, nasıl büyük bir 
zenginliğe sahip olduğumuzun önemli 
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bir ifadesidir. İşte onun için, hatta gönül 
vermiş tüm sanatçılarımızı, hattı nesilden 
nesile aktaran tüm emektarları ülkem ve 
milletim adına kutluyor, onlara en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.

Hanım kardeşlerimizin hat sanatıyla 
daha fazla ilgilendiğini, ortaya muhteşem 
eserler koyduklarını görmekten ayrıca 
heyecan duyduğumu ifade etmeliyim. 
Bugün İstanbul’da, kadın hattatların 
buluşuyor olması, farklı ülkelerden ba-
yan hattatların 62 farklı eserinin burada 
sergileniyor olması, heyecanımla birlikte 
umudumu da kat kat artırıyor. Çok geniş 
bir coğrafyanın ortak sanatı olan hat, ina-
nıyorum ki, buhran dönemlerini geride 
bırakacak, yeniden hayatiyet kazanacak 
ve güçlü şekilde geleceğe taşınacaktır. 

Ben, bu sanata ömrünü vakfetmiş, unu-
tulmayacak şaheserler bırakmış ve ahrete 
irtihal etmiş tüm ustalarımızı, tüm hattat-
larımızı rahmetle yadediyorum. Hat sa-
natını yaşatan tüm ustalarımıza başarılar 
diliyorum. Bugün icazet alacak 24 hanım 
hattat kardeşimize de başarılarının deva-
mını diliyor, hayırlı olsun diyorum. Bir 
kez daha, bu güzel ve anlamlı buluşmayı 
sağlayanlara teşekkür ediyor, uzaklardan 
gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli dostum Lübnan Başbakanı Ha-
riri, saygıdeğer bakanlar ve işadamları, 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş 
geldiniz diyor, 5’inci Türk Arap Ekonomi 
Forumu’nun ülkelerimize, insanımıza, 
bölgemize hayırlı sonuçlar doğurmasını 
diliyorum. Konuşmamın hemen başın-
da, Forum’a katkılarından dolayı ilgili 
bakanlıklarımıza, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu’na, Türkiye Yatırım Destek ve Ta-
nıtım Ajansı’na ve bilhassa organizatör 

kuruluş olan El İktisad Vel Âmâl’a teşek-
kür ediyorum.

Değerli dostlarım…

Bizler, sadece aynı coğrafyayı paylaşmıyo-
ruz, sadece aynı havayı solumakla, aynı 
iklimi yaşamakla kalmıyoruz… Bizler 
ortak bir tarihi paylaşıyor, ortak bir kül-
türün, ortak bir medeniyetin hissiyatını 
taşıyoruz. İstiklal Marşımızın şairi, mer-
hum Mehmet Akif, Türklerle Arapların 
kardeşliğini çok anlamlı iki dizeyle ifade 

5.Türk-Arap Ekonomi Forumu

İstanbul | 10 Haziran 2010 



Recep Tayyip ERDOĞAN

82

etmişti: Diyor ki Akif: “Türk Arapsız yaşa-
yamaz; kim ki yaşar der, delidir. / Arabın, 
Kürk hem sağ gözüdür, hem sağ elidir.” 
Şuraya da dikkatlerinizi çekmek istiyo-
rum: Bu topraklar, 1922 yılına kadar, 
bizim ulusal kurtuluş savaşımız zaferle 
sonuçlanıncaya kadar kısa da olsa birçok 
ülkenin işgali altında kaldı. Ancak zaferi 
elde ettikten sonra, o ülkelerle her cephe-
de savaşmış olan Gazi Mustafa Kemal, bü-
tün o ülkelerle masaya oturdu ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dış politikasını “Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh” olarak yeniden çizdi.

Bugün bizzat ben, bakan arkadaşlarım, 
bürokratlarımız, özellikle işadamlarımız, 
sivil toplum örgütlerimiz, dünyanın her 
ülkesine ulaşmaya, oralarla işbirliğimizi 
artırmaya çalışıyoruz. Arap ülkeleriyle, 
yani ortak coğrafyayı paylaştığımız, ortak 
bir kültürü, ortak bir medeniyeti pay-
laştığımız kardeşlerimizle sıcak ilişkiler 
kurmamız, ülkelerimizin refahı ve hu-
zuru için mücadele vermemiz çeşitli yo-
rumların ortaya atılmasına sebep oluyor. 
Özellikle bugünlerde, Türkiye içinde ve 
uluslararası basında, “Türkiye’nin ekseni 
mi değişiyor”, Türkiye farklı bir mecraya 
mı gidiyor”, “Türkiye Batı’dan mı uzak-
laşıyor” şeklinde yorumlar yapılıyor. On 
yıllardır Türkiye’nin Arap dünyasıyla 
ilişkilerini perdeleme, örtme, engelleme 
çabası içinde olanlar, bugün bir kez daha 
bu gayretlerine yoğunluk veriyorlar.

Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum: 
Türkiye o zamanki adıyla Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’na üye olmak için 1959’da 
ilk başvuruyu yapmıştı. Aradan geçen 46 

senede hiçbir ciddi somut adım atılmadı. 
2005 yılında biz katılım müzakerelerini 
başlattık, şu anda da bu müzakereler 
devam ediyor. Avrupa Birliği içinde kimi 
ülkeler müzakereleri yavaşlatmaya çalı-
şıyor, engel çıkarmak isteyenler oluyor, 
Türkiye’nin üyeliğini tartışmaya açmak 
isteyenler, şevkimizi kırmak isteyen-
ler oluyor. Hiç birine aldırmıyoruz, biz 
reformlarımızı kararlılıkla yapıyoruz. 
Türkiye, 2008 yılında rekor düzeyde bir 
oy oranıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin geçici üyeliğine seçildi. İs-
panya ile Medeniyetler İttifakı girişimini 
yine biz başlattık. En son Rio’da 3’üncü 
zirveyi yaptık. 120 ülke ve uluslararası 
kuruluştan üst düzeyde katılım gerçekleş-
ti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Başkanlığına bir Türk, bizim milletvekili-
miz olan bir arkadaşımız seçildi ve görevi 
başarıyla yürütüyor.

Irk ayırmadan, bölge, coğrafya, inanç 
ayrımı yapmadan, küresel meselelerde, 
insani meselelerde tavrımızı net ve cesur 
şekilde ortaya koyuyoruz. Balkanlar’da, 
Kafkasya’da, Ortadoğu’da istikrar, refah 
ve barış için yoğun gayret sarf ediyoruz. 
İşte en son, İran’ın nükleer çalışmalarıyla 
ilgili olarak Brezilya ile birlikte inisiyatif 
aldık. Bu arada bir hususu da burada 
netleştirmek isterim: BM Güvenlik Kon-
seyi dün bir karar aldı. Biz, en başından 
itibaren meselenin diplomasi yoluyla çö-
zümünü savunduk ve dün de olumsuz oy 
verdik. Biz bu kararımızın arkasındayız. 
Tahran’da Brezilya ile birlikte attığımız 
imzanın arkasındayız. Bugün de mese-
lenin diplomatik yollarla çözülmesini 
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savunuyoruz ve bu çabalarımız da devam 
edecek. Çıkan sonuca kimsenin başka 
anlamlar yüklememesi gerektiğini hatır-
latmak istiyorum.

Bütün bunlara ek olarak, Türkiye bizim 
çok boyutlu dış politikamız sayesinde, 
2002’de 36 milyar dolar olan ihracatını 
2008 sonunda 132 milyar dolara çıkardı. 
Uluslararası doğrudan yatırımları 1 mil-
yar dolardan aldık, 2007’de 22 milyar do-
lar gibi rekor bir düzeye ulaştırdık. Türk 
Dış Politikasında bir eksen kaymasından, 
bir yön değiştirmeden bahsedenler, açık 
söylüyorum, bu gelişmeleri görmeyenler-
dir, görmek istemeyenlerdir. Türkiye’nin 
Batı’dan koptuğunu iddia edenler, art 
niyetli, kötü niyetli bir propagandanın ta-
şeronlarıdır. 100 yıl boyunca, Türkiye ile 
Arap dünyası, işte bu art niyetli propagan-
danın bir neticesi olarak birbirine sırtını 
dönmüş, birbirinden uzak kalmıştır.

Fransa geliyor, Arap ülkelerinde yatırım 
yapıyor. İngiltere, Almanya, İtalya, ABD 
geliyor, Arap ülkelerinde yatırım yapı-
yor. Arap ülkeleri gidiyor, bu ülkelerde 
yatırım yapıyor. Ama iş, Türkiye’nin Arap 
ülkelerine, Arap ülkelerinin Türkiye’ye 
yatırımına gelince, devreye kirli bazı el-
ler giriyor, kirli bir propagandayla süreci 
engellemeye çalışıyor. Biz, bundan 10 
yıl öncesine kadar Suriye ile neredeyse 
savaşın eşiğine gelmiş iki ülkeydik. 2002 
sonunda hükümeti devraldık. Esat kar-
deşime dedim ki, gel şu meseleleri bir 
masaya yatıralım, bir görüşelim, neymiş 
bu meseleler bir görelim. Türkçe’de bir 
deyim vardır: İncir çekirdeğini doldur-

maz… Evet, Türkiye ile Suriye arasındaki 
sorunların adeta incir çekirdeğini doldur-
madığını, çözümsüz hiçbir sorunun olma-
dığını gördük. Şu anda, Türkiye ile Suriye 
aralarındaki mayınları temizliyorlar. Şu 
anda, Türkiye ile Suriye arasında tren 
seferleri yapılıyor. Şu anda, iki ülke her 
alanda örnek bir işbirliği sergiliyor. Ve şu 
anda, iki ülkenin vatandaşları, ceplerine 
pasaportlarını koyuyor, birbirini ziyaret 
ediyor, birbiriyle kucaklaşıyor. Geçtiği-
miz günlerde bir Amerikan Gazetesinde 
yayınlandı: Türkiye’yi ziyaret eden bir 
Suriyeli kardeşimiz, dönüşte şunları söy-
lüyor: Türkiye ile Suriye halkları arasında 
hiçbir fark yok. Türkiye Suriye’dir; Suriye 
de Türkiye’dir…

Lübnan’la aynı şekilde vizeleri kaldırdık. 
Ürdün’le kaldırdık, Libya ile kaldırdık. 
Aramıza çekilen o yapay setleri, yapay 
engelleri tek tek ortadan kaldırıyor, iliş-
kilerimizi olması gereken mecraya, tabii 
mecrasına doğru ilerletiyoruz. Husumet-
ten hiçbir ülke kazançlı çıkmaz değerli 
kardeşlerim… Kinden, öfkeden, intikam 
duygusundan hiçbir halk fayda sağlamaz. 
Yıllardır, bölgemizdeki yapay sorunlar-
dan, yapay çatışmalardan dolayı, halkla-
rımız, ülkelerimiz değil, silah tüccarları, 
savaş baronları, kandan ve gözyaşından 
beslenen terör odakları kazançlı çıktılar. 
İstihdam üretmeye, ekmeğe, aşa, yoksul-
lara harcanması gereken milyar dolarlar, 
sanal meseleler nedeniyle silaha harcan-
dı, silahlanmaya harcandı.

Bugün biz bunu dile getirdiğimiz için, 
barış dediğimiz için, istikrar dediğimiz, 
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refah dediğimiz için kıyasıya eleştirilere 
maruz kalıyoruz. Haksızlığa karşı sesi-
mizi yükselttiğimiz, adalet istediğimiz, 
hukuk istediğimiz, her türlü teröre, devlet 
terörüne karşı çıktığımız için, kasıtlı bir 
propagandanın hedefi oluyoruz. Allah 
aşkına soruyorum: Benim ülkemden ha-
reket eden, 32 farklı ülkenin sivil yardım 
gönüllülerini taşıyan, sadece ve sadece 
yardım malzemesi yüklü gemilere ya-
pılan saldırılar karşısında ben susacak 
mıyım? 9 vatandaşımın devlet terörüyle 
uluslararası sularda katledilmesi, farklı 
ülkelerden 24 kişinin yaralanması, bütün 
yardım gönüllülerine insanlık dışı mua-
mele yapılması karşısında ben gözümü 
yumacak mıyım? Filistin’deki drama, 
katliama, insanlık dışı uygulamalara 
karşı sessiz mi kalacağım, tepkisiz mi ka-
lacağım? Bu devlet terörünü onaylamak 
olmaz mı? Bu hukuksuzluğa göz yummak 
olmaz mı? Bu, uluslararası sularda aleni 
şekilde yapılan korsanlığa tepkisiz kal-
mak olmaz mı?

Yıllarca uluslararası toplum, uluslararası 
örgütler, bu insanlık dışı uygulamalara 
göz yumdular, hatta alttan alta teşvik 
ettiler. Bu süreç artık bu şekilde devam 
edemez. Gazze abluka altındayken, böl-
geye barış ve istikrar gelemez. Hamas’ın 
mücadelesini terör olarak nitelendiren-
ler, İsrail’in uyguladığı devlet terörünü de 
artık görmek, buna karşı önlem almak, 
vicdanları rahatlatmak zorundadırlar. 
Bana ne derlerse desinler, hükümetime, 
hükümetimin politikalarına ne tür çar-
pıtmalar, iftiralar atarlarsa atsınlar, biz 

doğru bildiğimiz yoldan, inandığımız 
ilkelerden taviz vermeyeceğiz.

Bu noktada Arap ülkelerinin de mesele-
nin barışçıl yollardan çözümü için artık 
daha fazla inisiyatif almalarını beklediği-
mizi ifade etmek istiyorum. Filistin – İs-
rail sorunu orada öylece dururken, hiçbir 
ülkenin tam anlamıyla refah ve istikrarı 
tesis edemeyeceği artık acı tecrübelerle 
sabit olmuştur. Gün, ihtilafları çoğaltma 
değil, ittifakları güçlendirme günüdür. 
Gün, barış adına daha fazla emek sarfet-
me günüdür. Şu hususu da hatırlatmakta 
fayda görüyorum: Ne ben, ne hükümetim, 
ne Türkiye, bölgede rol kapmanın, şov 
yapmanın peşinde değildir. Biz, yaşanan 
acıların, yaşanan trajedilerin, hukuksuz-
luğun ve korsanlığın, tüm bölge ülkele-
rine, tüm bölgeye ağır zarar verdiğine 
inanıyoruz. Daha fazla acı yaşanmaması 
için biz samimiyetle gayret sarf ediyoruz. 
Silahlar sustuğunda, kan ve gözyaşı din-
diğinde, her ülkenin bundan fayda sağ-
layacağına, Türkiye’nin de bundan yarar 
göreceğine inanıyoruz ve sadece bu gaye 
doğrultusunda gayret sarf ediyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Son yıllarda Arap dünyası ile gelişen 
siyasi ilişkilerle beraber, ekonomik ilişki-
lerimizde de büyük bir atılım kaydettik. 
2002 yılında Arap ülkeleri ile ticaret 
hacmimiz 7 milyar dolar civarında iken, 
2008 yılında ticaret hacmini 37 milyar 
dolara çıkarttık ki bu yüzde 428’lik bir 
artışa tekabül ediyor. 2009 yılında ise 
küresel krize rağmen ticaret hacmini 29 
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milyar dolarda tutmayı başardık. Bugün, 
2000’nin üzerinde Arap ülkeleri menşeli 
şirket, Türkiye’de birçok alanda yatırım 
yaparak, hem kendi ülke ekonomilerine, 
hem Türkiye ekonomisine katkıda bulu-
nuyorlar. 2002-2009 yılları arasında Arap 
ülkelerden Türkiye’ye toplam 6.2 milyar 
dolar değerinde doğrudan yatırım serma-
yesi girişi gerçekleşti. 

Aynı şekilde birçok Türk müteahhitlik şir-
keti Arap ülkelerinde başarılı inşaat pro-
jelerine imza atarak o ülkelerle olan iliş-
kilerimizi daha da güçlendiriyorlar. 2002 
yılında Arap ülkelerinden Türkiye’ye 
gelen turist sayısı 400 bin civarında iken, 
2009 yılında Arap ülkelerinden yaklaşık 
1 milyon 420 bin turist ülkemizi ziyaret 
etti. Türk dizilerinin Arap dünyasında 
beğeniyle izlendiğini biliyorum. Bunlara 
ek olarak, TRT ET TÜRKİYYE Kanalını 
açtık ve bu kanalın da beğeniyle izlendiği 
yönünde tepkiler alıyoruz.

Elbette bunlar yeterli değil… Biz bunları 
asla yeterli bir seviye olarak görmüyoruz, 
potansiyelimizin çok daha yüksek oldu-
ğunu biliyoruz. Şunu peşinen söylemek 
istiyorum: Türkiye’de yatırım yapacak, 
Türkiye ile ticaret yapacak her bir karde-
şimiz, kendisi için kapıların ardına kadar 
açık olduğunu bilsin. Hızla büyüyen eko-
nomisi ile Türkiye, Arap yatırımcılar için 
son derece kârlı fırsatlar sunuyor. Son 
yedi buçuk yılda muazzam bir büyüme 
hızı yakalayan Türkiye, dünyanın en bü-
yük 17’inci, Avrupa’nın en büyük 6’ıncı 
ekonomisi konumuna yükseldi. Küresel 
finans krizinden en hızlı çıkan ülkelerden 

biriyiz. Uluslararası kuruluşların yap-
mış oldukları ekonomik projeksiyonlara 
göre Türkiye’nin 2010 yılında yüzde 6 
ile yüzde 7 arasında bir büyüme oranı ile 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi 
olması bekleniyor. 

Ülke olarak hedefimiz Türkiye’yi 2023 
yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri yapmak. OECD’nin yapmış ol-
duğu tahminlere göre Türkiye 2011-2017 
yılları arasında yılda yaklaşık ortalama 
yüzde 6.7 büyüme oranı ile OECD ülke-
leri arasında en hızlı büyüyen ekonomi 
olacak. Böyle bir ekonomiyle, dostunuz, 
kardeşiniz olan bir ülkeyle yatırımlarınızı 
her alanda yoğunlaştırmanızı sizlerden 
rica ediyorum. Türkiye’ye gelmeden önce, 
gelirken ve geldikten sonra, Türkiye Yatı-
rım Destek ve Tanıtım Ajansı, buradaki 
bütün bürokratik işlemlerinizi sizin adı-
nıza takip edecektir; bundan hiç şüphe-
niz olmasın. Ajans doğrudan bana bağlı 
çalışıyor, bütün gelişmeleri bana rapor 
ediyor. Arap ülkelerinden gelecek yatı-
rımcıların işini daha da kolaylaştırmak 
için Körfez ülkelerinde de şu anda Ajans 
yoğun şekilde çalışıyor. Orada bulunan 
temsilcilerimiz aracılığı ile siz değerli ya-
tırımcılara çeşitli hizmetler sunuyoruz ve 
sunmaya da devam edeceğiz. 

Değerli dostlarım…

Türkler, “ev alma, komşu al” derler. Aynı 
anlama gelecek şekilde, sizlerin de “El-
câr, kable’d-dâr” dediğinizi biliyorum. 
Bizler komşu olmanın dahi ötesinde, 
kardeşiz. Bu kardeşliği her alanda bü-
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yütmenin, pekiştirmenin mücadelesi ve 
gayreti içinde olalım diyorum. Bu 5’inci 
forumun, tüm bu hedeflerimize kapı ara-
lamasını temenni ediyorum. Bu vesileyle 
Forum’a katkılarından dolayı bir kez daha 
ilgili bakan arkadaşlarıma, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu’na, Türkiye Yatırım Des-
tek ve Tanıtım Ajansına ve El İktisad Vel 
Aamal’a teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi 
en samimi duygularla selamlıyorum.
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Sevgili dostlar, değerli Devlet ve Hükümet 
Başkanları; öncelikle güçlü, sürdürülebi-
lir ve dengeli büyüme çerçevesi konusun-
da bugüne kadar yapmış olduğu başarılı 
çalışmaları için ilgili çalışma grubuna ve 
sürece katkı veren tüm uluslararası kuru-
luşlara teşekkür ediyorum. 

Dün akşam yapmış olduğumuz değer-
lendirmeler, küresel ekonominin karşı 

karşıya olduğu risklerin ve zorlukların 
büyüklüğünü net bir şekilde göstermiş 
ve söz konusu zorluklarla başa çıkabil-
memiz için ortak hareket etmemizin 
önemini açıkça ortaya koymuştur. Ulus-
lararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası 
ve OECD’nin yapmış olduğu analizler, 
politikalarımızı koordine etmediğimiz 
ve gerekli adımları atmadığımız takdirde 

G-20 Liderler Çalışma Oturumları 
“Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli 
Büyüme İçin Çerçeve” Toplantısı

Kanada | 27 Haziran 2010 
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küresel büyümede ve işsizlikle mücadele 
çabalarımızda arzu ettiğimizin çok daha 
gerisinde kalacağımızı net bir şekilde gös-
termektedir. 

Öte yandan aynı analizler, adımlarımızı 
ortak amaçlar doğrultusunda ve işbirliği 
içerisinde attığımız takdirde, elde ede-
ceğimiz kazanımların büyük olacağını 
ve çok daha fazla sayıda insana iş ve 
aş bulabileceğimizi teyit ediyor. Bu iki 
durum arasında arzu edilen seçeneğe 
ulaşabilmek için gerekli olan işbirliği ve 
koordinasyonu sağlayacak temel araç, 
Pittsburgh’da üzerinde mutabakata var-
dığımız güçlü, sürdürülebilir ve dengeli 
büyüme çerçevesi ile karşılıklı değerlen-
dirme sürecidir.

Hepimiz açık yürekli, şeffaf ve katılımcı 
bir yaklaşım sergileyerek, karşılıklı değer-
lendirme sürecinin başarılı olması için 
çaba göstermeliyiz. Yapılan çalışmalar, bu 
süreçte ülkelere, ekonomilerinin yapısına 
ve durumuna göre farklılık arz eden an-
cak sonuçları itibariyle çok önemli olacak 
görevler düştüğünü ortaya koymaktadır. 

Örneğin dün yapmış olduğumuz tartış-
malarda, küresel ekonominin öncelikli 
sorununun gelişmiş ülkelerdeki borç sür-
dürülebilirliği olduğu ve bu ülkelerin bu 
sorunla baş edebilmek için mali sıkılaş-
tırmaya gitmeleri gerektiği ifade edildi. 
Ancak, buna küresel talebi destekleyecek 
diğer politikaların eşlik etmemesi halin-
de, halihazırda kırılgan bir yapı arz eden 
küresel ekonomideki toparlanma süreci 
zarar görebilecektir. Bu çerçevede, borç 

sürdürülebilirliği sorunları olan ülkeler 
kamu açıklarını azaltırken, tasarruf faz-
lası veren ülkelerin iç taleplerini çeşitli 
politika tedbirleriyle artırarak küresel 
büyümeyi desteklemeleri zaruridir. Bu-
nun ötesinde, tüm ülkelerin uzun vadeli 
büyüme kapasitelerini yükseltecek ya-
pısal reformları hayata geçirmeleri de, 
istenilen sonuçların elde edilebilmesi için 
gereklidir. 

Bu süreçte adımlarımızı ne kadar koordi-
neli ve hedefe yönelik olarak atabilirsek 
bundan hem ülkelerimizin hem de küre-
sel ekonominin geleceği o kadar olumlu 
etkilenecek; bu ayrıca, G-20’nin önemli 
bir itibar sınavını başarıyla geçmesini 
de sağlayacaktır. Bakanlarımızın bugüne 
kadar yürüttüğü çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkan politika önerilerinin pek ço-
ğuyla hemfikiriz. Türkiye’nin içerisinde 
bulunduğu ülke grubuna önerilen politi-
kaların birçoğu, uzunca bir süredir zaten 
gündemimizdedir. Bunların bir bölümü-
nü de zaten halihazırda hayata geçirmiş 
durumdayız. Bir kısmını ise kamuoyuyla 
ve sosyal paydaşlarla istişare ediyoruz.

Son bir-iki yıl içerisinde işgücü piyasamı-
zın etkinliğini artırmak ve işgücü arz ve 
talebini desteklemek amacıyla, istihdam 
üzerindeki finansal ve finansal olmayan 
yükleri azalttık, genç ve kadın istihda-
mına teşvikler getirdik ve işgücümüzün 
beceri düzeyini artırmak için aktif işgücü 
piyasası programları geliştirdik. Ayrıca, 
hali hazırda yeni bir istihdam stratejisi 
üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Bu 
paket ile, işgücü piyasamızın esnekliğinin 
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daha da artmasını sağlamayı, dezavantaj-
lı grupların istihdamını kolaylaştırmayı 
ve sosyal koruma ağlarını güçlendirmeyi 
hedefliyoruz.

Orta ve uzun vadede yeniçağın gerekle-
rine uygun nitelikte bir işgücü oluşturu-
labilmesi için eğitim önemli bir yer tutu-
yor. Bu anlayışla, oluşturduğumuz yeni 
müfredat, kurduğumuz yeni üniversiteler 
ve ciddi iyileşme sağladığımız fiziki ve 
beşeri altyapı sayesinde eğitim alanında 
kalite, kapsam ve etkinliği süratle artı-
rıyoruz. Eğitime daha önce görülmemiş 
düzeyde yatırımlar yapıyoruz. Son sekiz 
yılda Türkiye genelinde 142 bin 634 yeni 
derslik açtık, 70 yeni üniversite kurduk. 
Şu anda bütün şehirlerimizde üniversite 
bulunuyor. Önümüzdeki dönemde iş dün-
yasının talep ettiği nitelikte işgücünün 
yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile işveren 
kesimi arasındaki işbirliğinin güçlendiril-
mesine yönelik düzenlemeler yapacağız.

Türkiye’de iş ortamını iyileştirmek ve 
uluslararası doğrudan yatırımların çekil-
mesini kolaylaştırmak için yakın zaman-
da kapsamlı reformları hayata geçirdik. 
Bu reformlar sayesinde Türkiye bir taraf-
tan uluslararası iş yapma endekslerinde 
üst sıralara tırmanırken diğer taraftan 
toplam tarihinde aldığından daha fazla 
uluslararası doğrudan yatırımı bir yılda 
çeker duruma gelmiştir. İleriye yönelik 
olarak her ne kadar Türkiye OECD doğru-
dan yatırım kısıtlamaları endeksine göre 
grubundaki birçok ülkeye kıyasla daha iyi 
durumda olsa da kalan sınırlı kısıtlamala-
rı azaltmaya ve yatırım ortamını daha da 

iyileştirmeye yönelik çabalarımızı sürdü-
receğiz.

Ürün piyasaları alanında ise, ekonomi-
nin enerji, telekomünikasyon, tütün ve 
şeker gibi önemli sektörlerinde kamu 
kesiminin üretici konumundan çıkmasını 
ve serbest piyasa koşullarına uygun bir 
şekilde üretim yapılmasını çıkarttığımız 
yasal düzenlemeler vasıtasıyla temin et-
tik. Başta enerji ve telekomünikasyon ol-
mak üzere birçok önemli sektörümüzün 
düzenleme çerçevelerini basitleştirdik ve 
özelleştirmeler yoluyla etkinliğini artır-
dık. Önümüzdeki dönemde bu alandaki 
çabalarımıza aynı kararlılıkla devam ede-
ceğiz. 

Rekabet gücünün artırılması amacıyla 
Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eden yasal dü-
zenlemeleri hayata geçirdik. 2002–2008 
yılları arasında Türkiye’nin Ar-Ge har-
camaları, personel ve bilimsel yayın 
sayısı iki katının üzerine çıkmıştır. Aynı 
dönemde patent başvuru sayısı ise yüzde 
325’lik bir artış kaydetmiştir. Önümüzde-
ki dönemde bilim ve teknoloji alanında 
kurumlar arası işbirliğini ve özel kesi-
min sistem içindeki etkinliğini artıran 
bir ulusal yenilik sistemi oluşturmak ve 
özel kesimin Ar-Ge kapasitesini artırmak 
amacıyla çaba sarf edeceğiz. Türkiye’nin 
cari işlemler açığının önemli bir bölümü-
nü enerji ithalatı oluşturmaktadır. İthal 
enerjiye olan bağımlılığımızı azaltmak 
amacıyla enerji verimliliğimizi artırma 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha 
fazla yönelme konusunda da ciddi çaba 
sarf ediyoruz. 
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Değerli dostlar...

Türkiye olarak, yapılan analizlerin ortaya 
koyduğu bu politika önerilerini genel ola-
rak olumlu karşılıyoruz ve az önce bahset-
tiğim üzere bu alanlarda kararlı adımlar 
atıyoruz. Ancak G-20 ekonomilerinin yal-
nızca birkaç grup altında analiz edilerek, 
aynı grupta yer alan tüm ülkelere benzer 
önerilerin yapılmasının bazı sorunları 
da beraberinde getireceği aşikârdır. Ülke 
sahipliğinin artırılması ve uygulamaların 
daha iyi takip edilebilmesi açısından kar-
şılıklı değerlendirme sürecimizin ikinci 
aşamasında ülke bazında somut politika 
önerileri geliştirilmesinin ortak amaç-
larımıza ulaşabilmemiz açısından daha 
yararlı olacağına inanıyoruz.

Küresel ekonominin çok kritik bir dö-
nemeçten geçtiği bu günlerde kamuoyu 
bizlerden, kararlı mesajlar beklemekte-
dir. Bugün vereceğimiz mesajda, güçlü, 
sürdürülebilir ve dengeli büyümenin ya-
kalanabilmesi için ortak hareket etmek ve 
somut adımlar atmak konusunda kararlı 
olduğumuzu vurgulamamızı zaruri görü-
yor ve bu şekilde sözlerimi tamamlarken 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim.



91

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

Sayın Başbakan, değerli katılımcılar… 
Ortak bir tarihi ve kültürü paylaştığımız 
ve önemli bir komşumuz olarak gördüğü-
müz Sırbistan’ı ilk kez ziyaret etmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Başbakan Sayın Svetko-
viç ile önce başbaşa, ardından da heyet-
lerimizin katılımıyla yararlı görüşmeler 
gerçekleştirdik. Samimi ve yapıcı bir or-

tamda gerçekleşen bu görüşmelerde, ikili 
ilişkilerin yanında bölgesel ve uluslarara-
sı gelişmelerle ilgili konularda da ayrıntılı 
görüş alışverişinde bulunduk. 

Sırbistan’ın, Avrupa Birliği ile bütünleşme 
hedefinde kararlılıkla ilerlemesini mem-
nuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. 
Paylaştığımız bu ortak hedef, Balkanların 

Sırbistan Başbakanı Mirko 
Cvetkoviç ile Ortak Basın 

Toplantısı

Belgrad, Sırbistan | 12 Temmuz 2010 
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barış ve istikrarına da katkıda bulunacak-
tır. Türkiye, Sırbistan’ı Balkanların önde 
gelen bir aktörü olarak görüyor. Balkan-
larda barış, istikrar ve refahın çok daha 
ileri seviyelere taşınması hiç kuşkusuz 
Sırbistan’ın katkılarıyla gerçekleşecektir.

Yaptığımız görüşmelerde, başta Bosna-
Hersek’in toprak bütünlüğü ve egemen-
liğinin idamesi hususu olmak üzere 
bölgesel konularda yürüttüğümüz işbirli-
ğinin daha da geliştirilmesi konusundaki 
anlayış birliğimizi teyit ettik. Görüşme-
lerimizde ayrıca, özellikle son iki yılda 
ikili ilişkilerimizde kaydedilen memnu-
niyet verici gelişmenin sürekli kılınması 
amacıyla neler yapabileceğimizi gözden 
geçirdik. Siyasi ilişkilerde kaydedilen ge-
lişmeyi, ekonomik ilişkilere de yansıtmak 
için daha fazla çaba gösterilmesi konu-
sunda görüş birliğine vardık. Geçtiğimiz 
yıl imzalanan anlaşmalarla ekonomik 
ilişkilerin yasal altyapısı tamamlanmıştır.

Ekonomik ilişkilerimizde sadece ticaret 
boyutunun öne çıktığını, yatırımlar ve 
müteahhitlik hizmetleri başta olmak 
üzere doğrudan yatırımlarda potansiye-
lin değerlendirilemediğini görüyoruz. 
İşadamlarımızı, Sırbistan’daki ekonomik 
potansiyeli, zaman kaybetmeden değer-
lendirmeleri için teşvik ediyoruz. Giri-
şimcilerimize gerekli kolaylıkların göste-
rileceğinden şüphe duymuyoruz. 

Belgrad’daki temaslarımızın ardından, 
ülkelerimiz arasında dostluk köprüsü 
olan Sancak bölgesini ziyaret edecek ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Bu vesileyle Yeni Pazar’daki Türk Kültür 
Evi’nin açılışını yaparak, bölgenin tem-
silcileriyle bir araya geleceğiz. Sancak’ın 
kalkınmasına ve altyapısına yönelik pro-
jelerin hazırlık çalışmalarının en kısa 
sürede tamamlanması konusunda görüş 
birliğine vardık. 

Hükümetler olarak Kralyevo – Laçevski 
Askeri Havaalanı’nın iki ülke savunma 
bakanlıklarının işbirliğinde, sivil havacı-
lığa açılması projelerinin en yakın zaman-
da hayata geçirilmesi konusunda gerekli 
gayreti gösteriyoruz.

Bu ziyaretin, Türkiye ve Sırbistan arasın-
daki dostluğa somut katkılarda bulun-
masını diliyorum. Önümüzde çok büyük 
imkânlar var. Halklarımızın refahına 
yönelik çok önemli işbirliği alanları var. 
Türkiye Sırbistan işbirliğini geliştirmek 
noktasında son dönemde tarihi nitelikte 
adımlar atıldı. Bu adımları hep birlikte 
geleceğe taşıyacak ve iki ülkenin her 
alanda işbirliğini daha yüksek seviyelere 
taşıyacağız. Gösterilen misafirperverlik-
ten dolayı teşekkür ediyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum. 



93

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

Değerli basın mensupları… KKTC Baş-
bakanı Sayın İrsen Küçük’ü Hükümetin 
kurulması sonrasındaki bu ilk resmi ziya-
reti vesilesiyle Anavatan’da ağırlamaktan 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Sayın Başbakan ile son dere-
ce yararlı bir görüşme gerçekleştirdik, 
devam eden BM kapsamlı çözüm mü-
zakereleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. 

Sayın Başbakanla Kıbrıs’ta adil ve kalıcı 
bir çözüme en kısa sürede ulaşılması 
hususunda anlayış birliği içinde oldu-
ğumuzu yeniden müşahede ettik. Türk 
tarafı, Ada’da adil, doğru ve kalıcı bir çö-
zümden yanadır ve bu hedefe en kısa sü-
rede ulaşılması yönünde tam bir inanç ve 
kararlılığa sahiptir. Bu doğrultuda, hedef, 
müzakerelerde 2010 yılı sonuna kadar 
kapsamlı çözüme ulaşılmasıdır. 

KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile 
Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 15 Temmuz 2010 
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Nitekim Sayın BM Genel Sekreteri de son 
iyiniyet misyonu raporunda bu hedefi 
teyit etmiş ve takipçisi olacağını vurgu-
lamıştır. Türk tarafı, bu hedefi bütünüyle 
paylaşmakta, bu yolda şimdiye kadar 
olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı 
Eroğlu liderliğinde samimiyetle çaba sarf 
etmektedir. Biz şahsen 2010 sonuna 
kadar hedefe ulaşılmasının güç olmadı-
ğına inanıyoruz. Ancak bu, ortaya konan 
yapıcı çabaların ve samimiyetin karşılık 
bulabilmesine bağlıdır. Kıbrıs Rumları-
nın artık Türk tarafının yapıcılığına aynı 
şekilde mukabele etmelerini bekliyoruz. 
Çözüm fırsatının 2004’te olduğu gibi bir 
kez daha heba edilmesine sebebiyet ver-
memeleri gerekir. 

Diğer yandan, bu sürecin de akim bı-
rakılması halinde, Kıbrıs Türklerine 
uygulanan insanlık dışı kısıtlamaların 
daha fazla sürdürülemeyeceğini herkesin 
idrak etmesi gerekir. Uzlaşmaz tarafın 
ödüllendirilip barıştan yana olanın ce-
zalandırılması gibi vahim bir durumun 
devamına müsaade edilemez ve biz de 
buna müsaade edilmesine izin vermeye-
ceğiz. Bu konuda AB başta olmak üzere, 
herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. 
Hükümetimiz için Kıbrıs Türk halkının 
ekonomi alanında başarısı ve bu suretle 
gelecekteki refahını teminat altına alacak 
güce erişmesi öncelikli bir konudur. 

Bu hususta Başbakan Sayın İrsen Küçük 
ve Hükümeti ile de tam bir dayanışma 
içinde çalıştığımızı memnuniyetle ifade 
etmek isterim. İnanıyorum ki bu dayanış-
mamız zorlukları da elbirliğiyle aşmamızı 

sağlayacaktır. Mevcut durumda ciddi bazı 
sıkıntılarla karşı karşıya bulunulduğunu 
da tabii biz inkâr edemeyiz. Ancak zor 
zamanları aşmak zor kararlar alabilme-
yi, siyasi cesaret ve dirayet göstermeyi 
gerektirir. Sayın Başbakan’da ve KKTC 
Hükümetinde de bu kararlılığı fazlasıyla 
görüyor ve kendilerine bunun için de ay-
rıca şükranlarımı sunuyorum. 

Atılmakta olan adımlar kuşkusuz kısa 
zamanda semeresini verecek, KKTC eko-
nomik yapısıyla da hepimizin övüneceği 
noktaya süratle gelecektir. KKTC, turizm 
ve yüksek öğrenim alanları başta olmak 
üzere son derece ciddi kalkınma avantaj-
larına sahiptir. Biz de bu öncü sektörlerde 
ve temel altyapı yatırımlarında gerekli 
desteği veriyor, yeni yatırımlara da teş-
vik sağlıyoruz. Bu çerçevede, KKTC’ye 
Türkiye’den boru hattıyla su taşınmasına 
ilişkin anlaşmanın da artık imza safha-
sına geldiğini memnuniyetle belirtmek 
isterim. Onyıllardır gündemde olan bu 
hayali gerçekleştirmek de AK Parti Hükü-
meti olarak bize nasip olmuştur. Benzer 
biçimde, denizaltı kablosuyla KKTC’ye 
elektrik taşınması projesinin de hayata 
geçirilmesi de bir diğer önceliğimizdir. 

Anavatan Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün 
yanında yer alacak ve tüm imkânlarını 
seferber edecektir. Kıbrıs Türkü’nün hak-
kının, hürriyetinin, eşitliğinin ve meşru 
menfaatlerinin her koşulda savunulması 
bizim ahdi ve tarihi yükümlülüğümüz-
dür. Türkiye, bu yükümlülüğünü geç-
mişte olduğu gibi gelecekte de hassasiyet 
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ve kararlılıkla yerine getirecektir. Ben 
bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Sayın Başbakan’a ve KKTC Heyetine bir 
kez daha hoş geldiniz diyor, kendilerine 
kararlılıkları için bir kez daha teşekkür 
ediyorum.
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Sayın David Cameron, geçtiğimiz Mayıs 
ayında İngiltere’de yapılan genel seçim-
ler sonrasında oluşturulan Muhafazakâr 
Parti-Liberal Demokrat Parti Hüküme-
tinin Başbakanı olarak ülkemize ilk 

resmi ziyaretini gerçekleştirmektedir. 
İngiltere’de II. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
kurulan ilk koalisyon Hükümetinin Sayın 
Cameron’un liderliğinde İngiltere’nin 
refah ve istikrarına önemli katkılar sağ-

İngiltere Başbakanı David 
Cameron ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 27 Temmuz 2010 
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layacağına inanıyorum. Dışişleri Bakanı 
Sayın Ahmet Davutoğlu, 8 Temmuz 2010 
tarihinde İngiltere’ye son derece başarılı 
bir ziyaret gerçekleştirmiş ve muhatabı 
İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague ile 
gayet verimli temaslarda bulunmuştur.

Bildiğiniz üzere, İngiltere’yle siyasi, kül-
türel, ekonomik ve beşeri alanlardaki 
ilişkilerimiz uzun yıllardan bu yana mü-
kemmel bir mecrada ilerlemektedir. Yeni 
İngiliz Hükümeti, ülkemizle ilişkileri her 
alanda daha da geliştirmeyi arzu etmekte-
dir. Nitekim Sayın Cameron’un, Hüküme-
tinin ilk üç aylık icraatı içinde ülkemizi de 
ziyareti, bu yöndeki güçlü iradeyi sergile-
mektedir. Biz de ilişkilerimizin güçlendi-
rilmesi yönünde aynı kararlılık ve istekli-
liğe sahibiz. Bu doğrultuda, 2007 yılında 
iki seneliğine kabul edilen “Türkiye-Birle-
şik Krallık Stratejik Ortaklık Belgesi’nin 
güncellenmesine karar verdik. Bu belge, 
gerek ikili ilişkilerimize gerek bölgesel ve 
uluslararası platformlardaki işbirliğimize 
yeni bir boyut kazandıracaktır. Ayrıca, 
belge ilişkilerimizin her alanda geliştiri-
lip güçlendirilmesi yönündeki irademizi 
de açıkça yansıtmaktadır.

Bugün, Başbakan Cameron’la çok faydalı 
bir görüşme yaptık. Temaslarımızda ikili 
ilişkilerin yanı sıra, Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik sürecimiz başta olmak üzere, terör-
le mücadele, Orta Doğu Barış Süreci, Irak, 
İran, Afganistan/Pakistan, enerji güven-
liği ve küresel ekonomik gelişmeler gibi 
bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. 
Bu vesileyle, İngiltere’yle birçok bölgesel 
ve uluslararası konuda benzer yaklaşım-

ları paylaştığımızı bir kez daha teyid ettik. 
Çıkarlarımızın bir çok konuda kesiştiğini 
bir kez daha tespit ettik. AB üyelik süre-
cimiz dış politikamızın öncelikli gündem 
maddesidir. İngiltere, AB üyeliğimizi 
destekleyen ülkelerin başında yer almak-
tadır. İngiltere’nin, Türkiye’nin AB üyeliği 
sürecine verdiği destek partiler üstü bir 
devlet politikasıdır. İngiltere’nin ülke-
mizin AB üyelik sürecine verdiği güçlü 
desteği şükranla karşılıyoruz. Bu doğrul-
tuda daha önceki İngiliz Hükümetleriyle 
yürüttüğümüz yakın işbirliğini mevcut 
koalisyon Hükümetiyle de yürüteceğimi-
ze gönülden inanıyorum. İngiltere gibi, 
diğer AB ülkelerinin de Türkiye’nin AB’ye 
katılımının sağlayacağı faydaların bilinci-
ne varacaklarını ümit ediyoruz.

İngiltere’yle ekonomik ve ticari ilişkile-
rimiz istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. 
İngiltere, ticari ortaklarımız arasındaki 
ayrıcalıklı konumunu korumaktadır. 
Nitekim, 2009 yılında en fazla ihracat 
yaptığımız ülkeler arasında üçüncü, en 
çok ithalat yaptığımız ülkeler arasında 
sekizinci sırada yer almıştır. Ticaret hac-
mimiz 2008 yılında 13.5 milyar dolara 
yükselmiştir. Ancak, geçtiğimiz yıl küre-
sel kriz nedeniyle bir miktar gerileyerek 
9.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bugünkü görüşmelerimizde 2010 yılında 
ticaretimizi eski seviyesinin de üzerine çı-
kartmak ve küresel krizi fırsata çevirerek, 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştir-
mek konusunda görüş birliğine vardık.

Ticari ilişkilerimizde yine önemli bir 
ivme yakalanmıştır. 2010 yılının ilk dört 
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ayında ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 
%42’lik belirgin bir artış göstermiştir. 
Bu dönem içinde Türkiye’nin İngiltere’ye 
ihracatı %40, İngiltere’den ithalatımız ise 
%45 artış göstermiş ve toplam dış ticaret 
hacmimiz 4.4 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. 2009 yılında ülkemizi yak-
laşık 2.5 milyon İngiliz vatandaşı ziyaret 
etmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu raka-
mın artacağını ümit ediyoruz. Karşılıklı 
seyahatler önyargıların kırılmasını ve 
halkların birbirlerini daha iyi tanımasını 
sağlamaktadır. 

Öte yandan, Türkiye’de gayrimenkul satın 
alarak yerleşen çok sayıdaki İngiliz konu-
ğumuz ülkelerimiz arasında bir dostluk 
köprüsü oluşturmaktadır. Onların huzur 
ve refahını kendi huzur ve refahımız ola-
rak addettiğimizin altını çizmek isterim. 
Ayrıca, İngiltere’deki üniversitelerde 
çok sayıda öğrencimiz eğitim görmekte-
dir. Başbakan Cameron’la ülkemizde bir 
Türk-İngiliz Üniversitesi kurulmasına 
yönelik projenin en kısa zamanda sonuç-
landırılması hususunda da görüş birliği 
içindeyiz.

Sayın Başbakan’la Kıbrıs konusunu da 
görüştük. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı 
bir kapsamlı çözüm bulunması yolunda 
Ada’da BM çerçevesinde müzakereler iki 
yıldır devam etmektedir. Bilindiği üzere, 
BM Genel Sekreteri son İyi Niyet Misyonu 
raporunda 2010 yılı sonundan önce çözü-
me ulaşılması hedefini ortaya koymuştur. 
Türkiye gibi İngiltere’nin de Sayın Genel 
Sekreterin bu görüşlerini paylaştığını 
müşahede etmekten memnuniyet du-

yuyoruz. Çözüm için gerekli zeminin 
mevcut olduğunu, gerekli siyasi iradenin 
gösterilmesi halinde bu hedefe ulaşılabi-
leceğini, mevcut fırsatın 2004 yılında ol-
duğu gibi bir kere daha heba edilmemesi 
icap ettiğini düşünüyoruz. Türk tarafı bu 
yolda üzerine düşeni kararlılıkla yerine 
getirmektedir.

Elbette, ilgili tüm taraf ların da aynı 
hassasiyetle etkinlik göstermesi, çözüm 
hedefine ulaşılması açısından zaruridir. 
Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi Da-
imi Üyesi de olan İngiltere ile yıl sonuna 
yönelik bu hedef çerçevesinde iki garantör 
ülke olarak çabalarımızı yoğunlaştırmak 
arzusundayız. Elbette diğer garantör ülke 
Yunanistan’ın da bu çabalara katkı sağ-
laması samimi temennimizdir. Nihayet 
Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme bir an 
önce ulaşılması kuşkusuz tüm ilgili tarafla-
rın ve başta AB olmak üzere bir bütün ola-
rak uluslararası toplumun menfaatine bir 
gelişme teşkil edecektir. Teşekkür ederim.
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli 
kardeşim Sayın Rahimi, Türk ve İran iş 
dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli 
basın mensupları, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Türkiye – İran İş Forumu’nun 
her iki ülkeye, ülkelerimizin ekonomileri-
ne hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye ve İran iki köklü ve komşu me-
deniyetin mümtaz birer temsilcileridir. 
Tarihsel geçmişi asırlar öncesine daya-

nan bir muhabbete ve dostluğa sahibiz. 
Bizim tanışıklığımız yüzyıllar öncesine, 
Anadolu’yla İran arasında mekik doku-
yan deve kervanlarına, yük katarlarına 
dayanır. Ekonomik ilişkilerimiz, bugün 
dünyadaki çoğu ülkenin tarihinden bile 
daha eskidir. Komşuluk ilişkilerimiz de 
1639 yılında imzaladığımız Kasr-ı Şirin 
anlaşmasından beri barış ve kardeşlik 
içinde süregelmiştir. Kültür ve medeni-
yet dünyamızın her alanında ortak de-
ğerlerimiz var. Mevlana’dan Hayyam’a, 

Türk-İran İş Forumu

İstanbul | 16 Eylül 2010 
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Fuzuli’den Şehriyar’a kadar pek çok isim 
hem sizlerin, hem bizlerin gönül tellerini 
aynı şekilde titretmiştir. Dünyada nice 
devirler açılmış, nice çağlar kapanmış, 
nice çalkantılar olmuş; ancak komşuluk 
münasebetlerimiz, kültürel birliktelikle-
rimiz, ticarî ilişkilerimiz, mal alış verişi-
miz hiçbir zaman sekteye uğramamıştır. 

Bu kadar ortak paydası bulunan iki ül-
kenin, her alanda daha fazla işbirliği ve 
dayanışma içinde olması gerektiğine 
inanıyorum. Bu konuda, başta değerli 
dostum Cumhurbaşkanı Sayın Ahme-
dinejad ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
değerli kardeşim Sayın Rahimi olmak 
üzere, İran yönetiminin de bizimle aynı 
yönde düşündüğünü biliyorum. İran’daki 
dostlarımızın da, Türkiye-İran işbirliğini 
daha ileriye taşıma irademizi paylaştıkla-
rını görmekten memnuniyet duyduğumu 
özellikle belirtmek istiyorum.

Bakınız, hep birlikte zor bir coğrafyada 
bulunuyoruz… Ortadoğu gibi, Kafkasya 
gibi sorun alanlarının hemen yanı ba-
şında yer alıyoruz. Ancak, bu sorun ve 
çatışma alanlarına rağmen, Türkiye ve 
İran olarak, bölgede bir barış ve istikrar 
unsuru olarak varlıklarımızı sürdürüyo-
ruz. Açıkçası, tüm bir bölgenin de, ülke-
lerimiz gibi refaha, huzura, istikrara ve 
güven zeminine kavuşması için birlikte 
yapabileceğimiz girişimler olduğunu 
düşünüyorum. Bu çerçevede, iki ülkenin 
özellikle ekonomi alanında kaydettiği 
başarılar, hiç kuşkusuz tüm bölgeyi etki-
leyecek, tüm bölgenin refahına, huzuru-
na katkı sağlayacaktır. Biz İran için nasıl 

Avrupa’ya açılan kapıysak, İran da bizim 
Asya’ya açılan en önemli kapımızdır. Eko-
nomilerimiz birbirini tamamlayıcı nite-
liktedir… Coğrafi yakınlığımız, ikili ticari 
ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek 
için eşsiz fırsatlar sunuyor. Halklarımız 
arasındaki kardeşlik bağları, ekonomik ve 
ticarî ilişkilerimizin gelişmesinde elbette 
önemli paya sahiptir. Ancak, bu kadim 
kardeşlik ve komşuluk ilişkilerimizin 
daha da ileriye taşınmasında esaslı adım-
lar atmalı, ticaretimizi daha da serbestleş-
tirmeliyiz. Sizlere bu konuda Türkiye’nin 
yakın dönemdeki tecrübelerinden bir 
örnek vermek isterim. 

Bakınız değerli kardeşlerim… Yakın bir 
geçmişe kadar Türkiye’nin ihraç kalem-
leri genelde tarım ürünleri ağırlıklıydı. 
İşadamı ve sanayicilerimizin dış dünyay-
la ilişkileri bugünkü kadar yoğun değildi. 
1996 yılında AB’yle aramızda Gümrük 
Birliği ilişkisi kurulana kadar, bunun 
tartışması kamuoyunda çok hararetli bir 
şekilde yapılmıştı. Bazı görüşlere göre 
Gümrük Birliği’yle birlikte Türk sanayisi 
çökecek, Avrupa malları Türk pazarını 
istila edecek, ticaret açığımızda uçurum 
olacaktı. Bu türden gereksiz vehimlerle 
Türkiye’nin Gümrük Birliği sürecini ta-
mamlamasının önüne geçilmeye, ülkemi-
zin bu ticaret rejiminden faydalanmasına 
engel olunmaya çalışıldı. Peki, sonunda 
ne oldu? Aradan geçen sürede, Gümrük 
Birliği sayesinde Türk sanayicisinin ken-
dine olan güveni ve rekabet gücü eskiye 
oranla hatırı sayılır şekilde arttı. Üreti-
cimiz, sanayicimiz, belki de başka hiçbir 
vesileyle gerçekleştiremeyeceği bir iç 
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disiplin geliştirdi. Üretilen malların ka-
litesi o denli arttı ki, bugün Avrupa’daki 
evlerde kullanılan televizyon, buzdolabı 
gibi beyaz eşyaların, tekstil ürünlerinin 
menşei Türkiye oldu ve bu durum bizler 
için de bir gurur kaynağı haline geldi. 

Bunları şunun için anlatıyorum… Ti-
caretin serbestleşmesinden, tarife dışı 
engellerin, gümrüklerin, kotaların kaldı-
rılmasından hiçbir zaman korkmamak, 
endişe duymamak lazım. Biz bunu bizzat 
yaşadık; deneyerek gördük. Kendi insanı-
mıza güvendik, güven aşıladık; sonunda 
da hem Avrupa hem Türkiye kazanmış 
oldu. Ben bu Forum vesilesiyle şu soruyu 
da gündeme taşımakta özellikle fayda 
görüyorum: Biz Avrupa’yla aramızda 
oluşturduğumuz engelsiz ticaret meka-
nizmasının bir benzerini niçin İran’la da 
kurmuyoruz? Bunu gerçekleştirmeme-
miz için şahsen bir neden göremiyorum. 
Çünkü ben İranlı kardeşlerimizi de çok 
yakından tanıyorum. İranlı sanayici ve 
işadamlarının en az bizim sanayici ve 
işadamlarımız kadar üretken ve dinamik 
olduğunu iyi biliyorum. Nitekim, 2002 
yılında 1.2 milyar dolar olan ticaret hac-
mimizi, bu yıl 10 milyar dolar sınırına 
getirmiş bulunuyoruz. 

Aramızdaki engelleri kaldırdığımız, Ter-
cihli Ticaret Anlaşması görüşmelerini 
bir an önce sonuçlandırdığımız takdirde, 
ticaret hacmimizi birkaç yıl zarfında 30 
milyar dolar düzeyine taşıyacağımızdan 
asla şüphem yok. Halihazırdaki ticareti-
mizin gerçek potansiyelimizin çok altın-
da olduğunu, bunu daha da geliştirmemiz 

gerektiğini her vesileyle sizler de söylü-
yorsunuz, bizler de söylüyoruz. Tam bu 
noktada, büyük İranlı Şair Sadi Şirazi’nin 
anlamlı bir sözü aklıma geliyor: “Yolda laf 
söylemek değil; adım atmak lazım. Yürü-
medikten sonra lafın manası kalmaz” İna-
nın, düşüncelerimizi eyleme geçirdiğimiz 
takdirde, tasarladıklarımızı uygulamaya 
dökme kararlılığını taşıdığımız takdirde 
önümüzde hiçbir engel kalmayacaktır. 
Biliyorum ki, bizim komşuluğun da öte-
sinde bir hukukumuz var. Benim hiç dil 
bilmeyen bir vatandaşım Tahran’a gitse 
yolunu bulur, yabancılık çekmez, hüsnü 
kabul görür. Bir İranlı kardeşim aynı 
şekilde Türkiye’ye gelse, kendini evindey-
miş gibi hisseder; aynı izzet-i ikramı bizde 
de görür. Çarşılarımızda, pazarlarımızda 
asırlardır hep aynı hava solunur. 

Çünkü bizim ruh ve manevi dünyamızı 
zenginleştiren maya aynıdır. Bu toprak-
ların çocukları Firdevsi’lerin, Hafız’ların, 
Mevlana’ların, Yunus’ların ve isimlerini 
sayamadığım yüzlerce gönül insanının 
kültürüyle, terbiyesiyle yoğrulmuştur. 
Birbirimize bu kadar yakınsak, halkla-
rımız arasındaki hissi yakınlık ve mu-
habbet duygusu bu denli yoğunsa, bunu 
ekonomik anlamda da taçlandırmak he-
pimizin görevi olmalıdır. Bu düşüncelerle 
Türkiye-İran ticari ve ekonomik ilişkileri-
ni hak ettiği seviyeye çıkaracağımıza olan 
inancımla sözlerime son veriyor, sizlere 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli basın mensupları… Başbakan 
Sayın Borisov’un davetlisi olarak geldi-
ğim Bulgaristan’da şahsıma ve heyetime 
gösterilen misafirperverlik için başta 
Sayın Başbakan Borisov olmak üzere, 
Bulgar makamlarına teşekkür ediyorum. 
Türkiye ve Bulgaristan, her alanda yoğun 
işbirliğine dayalı kapsamlı ilişkileri olan 

iki komşu ve müttefik ülkedir. İçinde 
bulunduğumuz coğrafya ilişkilerimize 
ayrı bir boyut ve ehemmiyet kazandır-
maktadır. Bugün bana refakat eden Sayın 
Bakanlarımız ve milletvekillerimiz ile 
Bulgar muhataplarımızla gerçekleştirdi-
ğimiz baş başa ve bilahare heyetlerarası 
görüşmelerde, mevcut ilişkilerimizin çok 

Başbakan Boyko Barissov ile 
Ortak Basın Toplantısı

Bulgaristan | 4 Ekim 2010 
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boyutlu mahiyeti memnuniyetle müşahe-
de edilmiş ve ilişkilerimizin daha da ileri-
ye götürülerek çeşitlendirilmesi yönünde 
somut adımlar atılmıştır.

Görüşmelerimizde, ülkelerimizin ve 
Avrupa’nın enerji ihtiyacının güveni-
lir kaynaklardan ve güzergâhlardan 
karşılanması ve enerji arzı, kaynak ve 
güzergâhlarının çeşitlendirilmesini ele 
aldık. Bu çerçevede başta NABUCCO pro-
jesi olmak üzere, iki ülke arasında ikili ve 
çok taraflı düzeyde gerçekleştirilebilecek 
enerji projelerine ilişkin desteğimizi 
teyit ettik. Bölgemizde siyasi ve ekono-
mik planda faaliyet gösteren Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı başta olmak 
üzere, Karadeniz havzası ve Güneydoğu 
Avrupa bölgesinde barış ve güvenliğin 
korunmasını hedefleyen girişim ve kuru-
luşlar bünyesindeki işbirliğimizin gelişti-
rilmesi imkanlarını ele aldık. Bu konuda 
mevcut potansiyelin değerlendirmesini 
yaptık.

Sayın Borisov ile ülkelerimiz arasındaki 
kalıcı dostluğun geliştirilmesi yönünde 
resmi düzeyde mevcut olan iradenin ka-
muoylarımıza da maledilmesi ve halkları-
mız arasındaki karşılıklı anlayış ve işbir-
liğinin geliştirilmesinin yararı üzerinde 
durduk. Bu amaca hizmet edebilecek po-
litikaların ve mekanizmaların nasıl oluş-
turulabileceğini ele aldık. İki ülke devlet 
adamları arasındaki yoğun ilişkiler ve 
ziyaret trafiğinin, iki halka da teşmil edi-
lebilmesi amacıyla özellikle Türkiye’den 
Bulgaristan’a seyahatlerin kolaylaştırıl-
ması yönünde alınabilecek önlemleri de-

ğerlendirdik. Siyasi alandaki iyi ilişkileri-
mizin ticari-ekonomik alanda da olumlu 
yansıma bulduğunu memnuniyetle not 
ettik. Balkanlar’da birbirinin önemli tica-
ret ortağı olan Türkiye ve Bulgaristan’ın 
ikili ticaret hacminin yanı sıra, ekonomik 
ilişkilerinin çeşitlendirilmesini ve gelişti-
rilmesini ele aldık. Bulgaristan’daki Türk 
yatırımlarının 1 milyar doları aştığını, 
buna karşın yatırımların arttırılabilmesi 
için karşılıklı olarak önemli bir potansiye-
lin bulunduğunu not ettik. Bu çerçevede 
önümüzdeki dönemde de ele alınabile-
cek başlıca işbirliği ve yatırım imkânları 
üzerinde durduk. Bulgaristan’daki Türk 
azınlık mensuplarının Bulgaristan’ın eşit 
haklara sahip vatandaşları olarak ülkenin 
istikrarına, refahına ve gelişimine huzur 
içinde katkıda bulunan ve ikili ilişkilere 
ilave bir boyut katarak güçlendiren bir 
dostluk köprüsü olduğunu teyit ettik.

Değerli basın mensupları…

Bulgaristan’a gerçekleştirdiğim bu ziya-
retin ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle 
değerlendirilmesi ve tesis ettiğimiz açık 
ve samimi diyalogla daha ileri bir düzeye 
taşınması ve kamuoylarının birinci elden 
doğru mesajlarla bilgilendirilmesi açısın-
dan yararlı bir fırsat oluşturduğunu düşü-
nüyor ve ülkelerimiz arasındaki mevcut 
dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilme-
sine katkıda bulunacağına inanıyorum.
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Değerli basın mensupları… Çin Halk 
Cu m h u r i y e t i ’ n i n  B a ş b a k a n ı  We n 
Jiabao’yu (Ven Ciabao) ülkemizde ağırla-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Sayın Wen’in ziyareti, Çin’den ülkemize 

sekiz yıllık bir aradan sonra gerçekleşti-
rilen ilk Başbakan ziyareti olması bakı-
mından ayrı bir önem taşımaktadır. Sayın 
Başbakan ile sabah yaptığımız görüşme-
lerde, ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı 
Wen Jiabao ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 8 Ekim 2010 
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gözden geçirdik. Uzun bir geçmişe da-
yanan dostluğumuzun ve ilişkilerimizin 
daha kapsamlı ve derinlemesine sürdü-
rülebilir biçimde ilerletilmesi için çaba 
gösterilmesini kararlaştırdık. 

Bilindiği gibi önümüzdeki sene Türkiye 
Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti 
arasındaki ilişkilerin 40. yıldönümünü 
kutlayacağız. Bu bağlamda ilişkilerimizi 
stratejik işbirliği seviyesine yükselteme 
hususunda mutabakata vardık. Görüşme-
lerimiz sırasında, bölgesel ve uluslararası 
meseleler hakkında da yararlı fikir alışve-
rişinde bulunduk. Bölgesel ve uluslarara-
sı konuların pek çoğunda benzer yakla-
şımlar içinde olduğumuzu memnuniyetle 
kaydettik. Çin Halk Cumhuriyeti ile ulus-
lararası kuruluşlarda örnek bir işbirliği 
içindeyiz. Bu işbirliğinin gelişerek devam 
etmesini temenni ediyoruz. 

Bugün ayrıca, değerli mevkidaşım ile 
ekonomi, ulaştırma ve kültür alanlarında 
toplam sekiz önemli Anlaşma’nın imza-
lanmasına tanıklık ettik. Bu anlaşmalar 
ticari ve ekonomik işbirliğimizin daha 
da derinleştirilmesini sağlayacaktır. Aynı 
zamanda iki ülke arasında tarihi İpek 
Yolu’nun kesintisiz bir ulaştırma hattı 
olarak canlandırılmasına ve kültürel te-
maslarımızın yoğunlaştırılmasına zemin 
hazırlayacaktır. Çin ile işbirliğimizin 
genişletilmesi ve içerik bakımından zen-
ginleştirilmesinin, halklarımızın çıkarla-
rına hizmet etmekle kalmayıp, bölgesel 
ve küresel barışa, istikrara ve kalkınmaya 
da önemli katkılarda bulunacağına inanı-
yorum.

Başbakan Wen ve beraberindeki heyet, 
bugün Ankara’dan İstanbul’a hareket 
ederek, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir 
nezaket ziyaretinde bulunacaktır. Ayrıca, 
İstanbul’da kültür çevreleri ve iş dünya-
mızın temsilcileriyle de biraraya gele-
ceklerdir. Sözlerime son vermeden önce, 
Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliğimizin 
önümüzdeki dönemde daha da gelişip 
güçleneceğine olan inancımı yinelemek 
istiyorum. Teşekkür ediyorum. 
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Değerli basın mensupları… Meslektaşım 
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölye-
si Sayın Angela Merkel ile bir kere daha 
bir araya gelmekten memnuniyet duyu-
yorum.

Dün Berlin Olimpiyat Stadında geçirdi-
ğimiz güzel dostluk akşamının ardından, 
iki dost ve müttefik ülkenin Başbakanları 
olarak bugün yararlı ve yapıcı bir gö-
rüşme yaptık. Görüşmemizde, Şansölye 

Şansölye Angela Merkel ile 
Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 8 Ekim 2010 



107

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

Sayın Merkel ile Türkiye-Almanya ikili 
ilişkilerini ele aldık. İki ülkeyi yakından 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konu-
lar üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde 
bulunduk. Sayın Merkel’in geçtiğimiz 
Mart ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret 
sırasında ele aldığımız konularda sağ-
ladığımız ilerlemeleri gözden geçirdik. 
Dostane bir seyir izleyen ikili ilişkileri-
mizin tüm alanlarda geliştiğini gördük. 
Mevcut işbirliğimizin her alanda daha da 
güçlenmesi için ortak kararlılığa sahip 
olduğumuzu bir kere daha memnuniyetle 
müşahede ettik.

Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst 
düzey ziyaretlerin sıklığı ilişkilerimizin 
boyutunun da açık bir göstergesidir. Bu 
bağlamda, Almanya Federal Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Wulff ’u bu ay içinde 
Türkiye’de ağırlayacak olmaktan büyük 
mutluluk duymaktayız. Şansölye Sayın 
Merkel ile Almanya’da yaşayan vatandaş-
larımızı ilgilendiren konuları ve vatan-
daşlarımızın Alman toplumuna uyumu 
hususunu da ele aldık. Gerek Alman 
vatandaşlığına geçmiş olsun, gerekse 
geçmemiş olsun, Almanya’da yaşayan bü-
tün Türklerin burada sorumlu, katılımcı 
ve özgüvenli bireyler olarak yaşamları-
nı sürdürmelerini istiyoruz. Kuşkusuz 
Almanya’da yaşayan Türklerin iyi eğitim 
alabilmeleri için her iki tarafa da sorum-
luluklar düşmektedir. 

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın kendi 
kültürleriyle irtibatını koruyarak Alman 
toplumuna uyum sağlamları hususunda 
ortak görüşe sahibiz. Kim ne derse desin, 

Almanya’da yaşayan Türkler başarılarıyla 
kendilerini kanıtlamışlardır. Türklerin, 
Almanya’nın geleceğine daha da önemli 
katkılarda bulunacağına inanıyorum. 
Örneğin, Almanya’da Türklere ait firma-
ların sayısı 72 bine ulaşmıştır. Söz konusu 
işletmeler yaklaşık 30 milyar avro iş hac-
mine sahip olup, 350 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadır.

Değerli basın mensupları…

Almanya’nın Avrupa Birliği içindeki ağır-
lıklı konumu gereği, Türkiye-AB ilişkileri 
de gündemimizde yer alan konulardan 
birisiydi. Sayın Merkel’e, sürdürmekte 
olduğumuz üyelik müzakere sürecinde 
Avrupa Birliği’nin verdiği taahhütlere sa-
dık kalmasını beklediğimizi tekrarladım. 
Bu bağlamda ayrıca, AB katılım sürecinde 
herhangi bir yavaşlamaya mahal verme-
yerek, bu süreci başarıyla tamamlamaya 
kararlı olduğumuzu belirttim. Ulusla-
rarası toplumun gündeminde yer alan 
bölgesel konularda da Sayın Şansölye ile 
kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. 
Ülkelerimizin bu konulardaki politikala-
rının büyük ölçüde örtüştüğünü memnu-
niyetle tespit ettik.

Terörizmle mücadele ve enerji güvenliği 
gibi küresel boyutta önem arz eden husus-
lar da ortak ilgi alanlarımızı oluşturmak-
tadır. Bu konularda da Şansölye Sayın 
Merkel ile faydalı bir görüşme yaptık. 
Şansölye Sayın Merkel ile vize konusunu 
da ele aldık. AB ülkeleri tarafından uygu-
lanan vize rejimi giderek sertleşerek, bir 
seyahat koşulu olmaktan çıkıp seyahat 
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engeli haline gelmiştir. Bu aynı zaman-
da insani bir meseledir. Türk-Alman 
ilişkilerinin ayrıcalıklı konumundan da 
yararlanarak, Almanya’nın, diğer AB üye-
lerine de örnek olacak şekilde, bu konuda 
olumlu bir yaklaşım geliştirmesini bekle-
diğimizi kendisine izah ettim. Teşekkür 
ediyorum. 
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Değerl i  bas ın  mensuplar ı… Bugün 
Suriye’ye yapmakta olduğum günübirlik 
ziyaretim vesilesiyle bir araya geldiğim 
değerli dostlarım Suriye Cumhurbaşkanı 
Sayın Beşar Esad ve Suriye Başbakanı 
Sayın Naci Otri ile görüşmelerimizi az 
önce tamamladık. Bu vesileyle kendileri-
ne şahsıma ve heyetime gösterilen içten 
misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 
Tüm diğer ziyaretlerimizde olduğu gibi 
bu defa da kendimizi evimizde hissediyo-
ruz. Görüşmelerimiz, her alanda mükem-
mel seviyede ilerleyen ikili ilişkilerimizi 
gözden geçirmek bakımından çok yararlı 
geçmiştir. İkili ve çok taraflı işbirliğimizi 
halklarımızın yararına somut sonuçlar 
doğuracak şekilde her alanda en üst dü-
zeye çıkarma amacındayız. Bu husustaki 
güçlü irademizi bir kez daha karşılıklı 
olarak memnuniyetle teyit ettik. 

Türkiye ile Suriye arasında çok geniş bir 
yelpazeye yayılan ilişkiler ve işbirliği 
mevcuttur. Ülkelerimiz arasında her alan-
da çok yoğun temaslar bulunmaktadır. 
Görüşmelerimizde, iki ülke arasındaki bu 
temasların her düzeyde artarak sürme-

sinin halklarımız lehine somut getirileri 
olacağına ilişkin inancımızı yineledik. 
Daha önce ortak hedef olarak ikili ticaret 
hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasını 
hedeflemiştik. Gelinen nokta itibariyle bu 
hedefin uzak olmadığını müşahede ettik. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimizde son 
yıllarda yaşanan hızlı gelişmeden duydu-
ğumuz memnuniyeti ifade ettik. Bu vesi-
leyle her alanda gerçekçi ve gerçekleştiri-
lebilir ortak yeni projelerle işbirliğimizi 
pekiştirme yönündeki kararlılığımızı bir 
kez daha dile getirdik. 

Değerli basın mensupları… 

Ülkemiz ile Suriye arasındaki yakın 
ilişkilerin bir sonucu olarak geçen sene 
hayata geçirdiğimiz Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin çalışma-
larına da değindik. Konseyin bu ayın 
başında Lazkiye’de Bakanlar düzeyinde 
gerçekleştirilen ve ülkemizden 12 Bakan 
arkadaşımın Suriyeli muhataplarıyla bir 
araya geldiği toplantının sonuçlarını de-
ğerlendirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Esad 
ve Başbakan Sayın Otri’ye Konsey’in Baş-

Devlet Başkanı Beşar Esad ile 
Ortak Basın Toplantısı

Suriye | 11 Ekim 2010 
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bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısını 
bu sene bitmeden ülkemizde tertiplemeyi 
öngördüğümüzü de bir kez daha dile ge-
tirdim. Bu çerçevede kendilerine daveti-
mizi yineleme imkanı buldum. 

Bildiğiniz gibi, Suriye ile ikili planda 
kurduğumuz Konsey mekanizması böl-
gesel işbirliğinin de yolunu açmıştır. 
Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da 
yayımladığımız ortak bildiriyle Türki-
ye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında 
Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi 
hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu 
mekanizmanın Dışişleri Bakanları düze-
yinde ilk eşgüdüm toplantısı da Eylül ayı 
sonunda BM Genel Kurulu marjında New 
York’da gerçekleştirilmişti.

Değerli basın mensupları…

Türkiye ve Suriye, Doğu Akdeniz ve 
Ortadoğu’da barış, güvenlik ve istikra-
rın sağlanması konusunda kilit konuma 
sahip ülkelerdir. Cumhurbaşkanı Sayın 
Beşar Esad ile görüşmelerimizde güncel 
bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de 
ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk. Orta Doğu Barış süreci, Irak ve 
Lübnan gibi bölgesel meseleler görüşme 
gündemimizin ana gündem maddelerini 
oluşturdu. 

Bildiğiniz gibi bu konularda son günlerde 
önemli gelişmeler yaşanmakta ve bölge-
miz son derece kritik bir eşikten geçmek-
tedir. Söz konusu bölgesel meselelerde 
yaşanan hareketlenmenin tüm bölge 
halkları yararına olumlu sonuçlar doğur-

masını temenni ediyoruz. Bu meselelerde 
kaydedilecek olumlu gelişmelerin bölge-
mize ve uluslararası toplumun tamamına 
olumlu yansımaları olacağına inanıyoruz. 
Bu meyanda, Ortadoğu barış süreci bağ-
lamında İsrail-Filistin kanalında sağla-
nabilecek ilerlemede Suriye’nin rolünün 
önem ve katkısını vurguladık. Suriye’nin 
içinde olmadığı bir barış sürecinin kap-
samlı olmasının mümkün olmadığını 
görüşmelerimizde teyit ettik. 

Keza, görüşmelerimizin ana konuların-
dan birini oluşturan Irak’a ilişkin olarak 
da son gelişmeleri değerlendirdik. Irak’ın 
toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine ver-
diğimiz önemi bu vesileyle bir kez daha 
vurguladık. Irak’ta dört ana gurubun tem-
sil edildiği geniş bir uzlaşı Hükümeti’nin 
bir önce kurulmasının hem Irak halkı 
hem de bölge barış ve istikrarı açısından 
önemine değindik. 

Ayrıca, Lübnan’ın da iç istikrarının, top-
rak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin 
korunmasına vurgu yaptık. Bu hususun 
hem Lübnan halkı, hem tüm bölge barış 
ve istikrarı bakımından şart olduğunu 
teyit ettik. Lübnan’daki tüm siyasi ak-
törlerin de bu nedenle itidalle hareket 
etmeleri gerektiği hususunda bir kez 
daha mutabık kaldık. Şam’a yaptığım bu 
ziyaretimin, bölgemizde kalıcı barış ve is-
tikrar tesisine yönelik ortak çabalarımıza 
önemli katkıları olmuştur. Ziyaretimin 
hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla ya-
pabileceğimiz yeni ortak katkıları tespit 
etmek bakımından oldukça yararlı geçti-
ğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. 
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Kıymetli dostum, kardeşim Sayın Başba-
kan Gilani, Türk ve Pakistan basınının 
değerli mensupları… Dost ve kardeş Pa-
kistan halkına bu zor günlerinde yalnız 
olmadığını hissettirmek ve yaralarını 
birlikte sarmak için bu ziyareti gerçekleş-
tirmekteyiz. Değerli evlatlarını kaybeden 
Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı dili-
yoruz. Sizlere Türk halkının en sıcak, en 
halisane duygularını getirdim. Kaybınız 

bizim kaybımız, acınız bizim acımızdır. 
Büyük can ve mal kaybına yol açan sel 
felaketinin etkileri tsunami faciası ile 
2005 yılında meydana gelen Pakistan 
depremiyle karşılaştırılmaktadır. Bu 
denli büyük bir felaketin, herhangi bir 
ülke tarafından tek başına üstesinden ge-
linmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu 
zor dönemde hepimizin Pakistan’la daya-
nışma içinde hareket etmesi, büyük önem 

Başbakan Yuzuf Rıza Gilani ile 
Ortak Basın Toplantısı

Pakistan | 13 Ekim 2010 
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taşımaktadır. Bu ortaklık uzun soluklu 
olmalıdır. Pakistanlı kardeşlerimizin be-
lirleyeceği ve yönlendireceği belirli bir 
strateji temelinde uygulanmalıdır. Bura-
dan tüm dünyayı, Pakistan’ın yaralarını 
sarmak için imkânlarını seferber etmeye 
ve Pakistan’la dayanışmaya çağırıyorum. 

Pakistan halkı yalnız değildir. Türk halkı, 
kendisini geçmişte yalnız bırakmayan 
dost ve kardeş Pakistan halkına destek 
olabilmek için kapsamlı bir yardım ça-
lışması başlatmıştır. Türkiye ile Pakistan 
arasındaki ilişkiler müstesna bir nitelik 
taşımaktadır. Devletlerarası münasebetle-
rin karşılıklı menfaatler üzerinde ilerledi-
ği bir dünyada Türk ve Pakistan halkları 
kalpten kalbe bir köprü kurmuşlardır. 
Kardeşliğimiz, aramızdaki coğrafi mesafe-
nin zorluklarını aşacak güçte ve derinlik-
tedir.. Türk ve Pakistan halkları, araların-
daki güçlü dayanışmayı, iyi günde-kötü 
günde her vesileyle sergilemektedirler. 
Bu sel felaketi de bu dayanışmayı açıkça 
ortaya koymuştur. Bugün Türkiye’nin her 
köşesinde insanlar, okullardan camilere, 
meydanlardan ofislere kadar her ortamda 
Pakistan için yardım toplamaktadır. Okul 
çocukları harçlıklarını bağışlamakta, 
televizyonlar çağrı yapmaktadır. Türk ve 
Pakistan halklarının kalbi hep birlikte 
atmıştır. Bugün de bu böyledir.

Bir milletin sahip olabileceği en büyük 
varlıklardan biri de işte böyle bir ebedi 
dostluktur. Pakistan nüfusu, kültürü, coğ-
rafi konumu, insan kaynakları, kurum-
ları, demokrasisi, yetiştirdiği liderleriyle 
bölgesinin önde gelen aktörlerindendir. 

Türkiye dâhil dostlarıyla önemli işbirliği 
potansiyellerine sahip bir devlettir. Bu 
nedenle, milletiyle ve devletiyle bu zor 
günlerden de daha güçlenerek çıkacağına 
olan inancımız tamdır. Türkiye ve Türk 
milleti olarak biz de, kardeş Pakistan 
halkının yaralarının sarılması için her 
türlü dayanışmayı göstermeye hazırız. Bu 
çerçevede tüm imkânlarımızı kullanmaya 
devam edeceğiz. Ziyaretimin de yaşanan 
felaketin boyutlarına ulusal ve uluslara-
rası kamuoyunun dikkatinin çekilmesine 
vesile olacağına inanıyorum. Böylelikle 
Pakistan’a sağlanan katkıların artırılması 
açısından fayda sağlayacağını umuyorum.

Değerli basın mensupları…

Sizlere bugünkü programım hakkında da 
kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu sabah, 
kardeşim Başbakan Sayın Gilani’yle bir 
çalışma kahvaltısı gerçekleştirdik. Ardın-
dan, iki ülke ilişkileri ile bölgesel mese-
lelerin çok boyutlu olarak ele alındığı 
bir heyetlerarası görüşmeyi yaptık. Cum-
hurbaşkanı Sayın Zardari tarafından da 
kabul edildik. Görüşmelerimizde, siyasi 
ilişkilerimizin ulaşmış olduğu seviyeden 
duyduğumuz memnuniyeti karşılıklı ola-
rak dile getirdik. Ayrıca, siyasi, ekonomik, 
ticari ve kültürel alandaki işbirliğinin 
derinleştirilmesine matuf yararlı temas-
larımız da oldu. 

Halihazırda, Türkiye ile Pakistan ara-
sındaki ticaret hacmi 782 milyon dolar 
seviyesindedir. Bu miktar, ikili siyasi 
ilişkilerimizin gerisinde kalmıştır. Tica-
ret hacmimizi 2012 yılı sonu itibariyle 2 
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milyar dolara çıkarma hedefimiz geçerli-
dir. Son sekiz yılda ikili ticaret hacmimiz 
3 kattan fazla artmıştır. Gayretlerimizi 
yoğunlaştırdığımız takdirde bu oran, sel 
felaketinin Pakistan ekonomisinde yol 
açtığı olumsuz etkilere rağmen, daha yük-
sek rakamlara ulaşabilir. Bunu başarmak 
için birlikte çalışmayı sürdürmeliyiz. 

Değerli basın mensupları… 

Pakistan bölgesindeki terörizm ve aşırıcı-
lıkla herkesin takdirini kazanan başarılı 
bir mücadele sürdürmektedir. Pakistan’ın 
geleceğinde aşırıcılığa yer yoktur. Sel 
felaketinin etkilerinin bu mücadeleyi 
sekteye uğratmaması hem Pakistan hem 
de bölgesi açısından kritik önemdedir. 
Bu konuda da Pakistan’a yardım, uzun 
yıllardır terörle mücadele eden bir ülke 
olarak Türkiye’nin öncelikli vazifeleri 
arasındadır. Değerli kardeşim Başbakan 
Gilani’ye de bu hususu en açık şekilde 
vurguladım. Pakistan, Şubat 2008’de dü-
zenlenen seçimlerin ardından güç kaza-
nan demokrasisini daha da pekiştirme yö-
nünde kararlı bir şekilde ilerlemektedir. 
Pakistan’ın farklı eyaletlerinde ve federal 
düzeyde birçok parti, koalisyon oluştu-
rarak yönetime dâhil olmuştur. Pakistan 
Parlamentosu’nda da uzlaşı, hoşgörü ve 
işbirliğine matuf adımlar atılmaktadır. 
Bu uzlaşma ve dayanışma ortamını, kar-
deş Pakistan devleti ve halkının aydınlık 
geleceğinin garantisi olarak görüyorum.

Sizinle bu zor dönemde ortaya çıkan 
olumlu bir gelişmeyi de paylaşmak istiyo-
rum. Bildiğiniz üzere, Türkiye’nin Pakis-

tan eski Büyükelçisi Engin Soysal, kısa bir 
süre önce Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
teri tarafından, Pakistan’a Yardımlardan 
Sorumlu Özel Temsilci olarak atanmıştı. 
Geçtiğimiz günlerde de Pakistan’a gelerek 
görevine başlamıştır. Büyükelçi Soysal’a 
bu kritik dönemde üstlendiği görevinde 
başarılar diliyoruz. Pakistan, beşeri ve 
iktisadi potansiyeliyle geleceği parlak 
bir ülkedir. Pakistan, barış ve istikrara 
katkı yapan güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin 
Pakistan’a olan güveni ve inancı tamdır.

Bir kez daha dost ve kardeş Pakistan hal-
kını, kendim ve heyet mensuplarımın adı-
na en kalbi duygularla selamlıyorum. Sa-
yın Cumhurbaşkanı Zardari ve kardeşim 
Başbakan Gilani başta olmak üzere bütün 
Pakistanlı yetkililere ve kardeş Pakistan 
halkına, gerek benden önce Pakistan’a 
gelen eşime ve beraberindeki hanımlara; 
gerekse heyetime ve şahsıma gösterdikle-
ri içten konukseverlikten ötürü teşekkür 
ediyorum. 
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Değerli basın mensupları… Finlandiya’ya 
Başbakan Sayın Mari Kiviniemi’nin 
davetine icabetle resmi ziyarette bulun-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Şahsıma ve heyetime gösterilen sıcak 
kabul ve misafirperverlik için teşekkür 
ediyorum.

Türkiye ile Finlandiya arasında kökleri 
tarihe dayanan dostluk ilişkileri mev-
cuttur. Bu ilişkiler yıllar içinde karşılıklı 

anlayış ve işbirliği temelinde gelişmiş ve 
derinleşmiştir. Aynı dil ailesine ait dilleri 
konuşan halklarımız gibi, ülkelerimiz de 
uluslararası siyasetin birçok alanında 
yine aynı dili konuşma noktasındadır. 
Ülkelerimiz arasında ticaret ve turizm 
dâhil her alanda gelişen ilişkiler, halk-
larımız arasındaki temasları artırmıştır. 

Finlandiya’ya verdiğimiz önemin göster-
gesi olan bugünkü ziyaretimde ilk olarak 

Başbakan Mari Kiviniemi ile 
Ortak Basın Toplantısı

Finlandiya | 20 Ekim 2010 
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Cumhurbaşkanı Sayın Tarja Halonen ile 
görüştüm. Kendisiyle ikili ilişkilerimizin 
yanı sıra Türkiye’nin AB üyeliği, Kıb-
rıs, Orta Doğu Barış Süreci gibi bir çok 
uluslararası konuyu ele aldık. Bilahare 
Parlamento Başkanı Sayın Sauli Niinistö 
ile biraraya geldim. Parlamentolarımız 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Az 
önce Başbakan Sayın Kiviniemi ile ger-
çekleştirdiğimiz görüşmeler ve heyetle-
rimizin iştirak ettiği çalışma yemeğinde, 
ikili ilişkilerimizi ele aldık. Başta Avrupa 
Birliği ortak paydamız olmak üzere böl-
gesel ve uluslararası konuları kapsamlı 
olarak değerlendirdik. İki ülke arasında 
ekonomik ve ticari işbirliğinin enerji 
sektörü dâhil olmak üzere geliştirilmesi 
imkânları üzerinde durduk. 

Sayın Kiviniemi ile birçok hususta ortak 
görüşleri paylaştığımızı memnuniyet-
le gördüm. Sayın meslektaşıma ülke-
mizdeki reform sürecinin kararlılıkla 
sürdürüldüğünü, emsallerle izah ettim. 
Finlandiya’nın Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecine vermiş olduğu 
destekten duyduğumuz memnuniyeti 
ifade ettim. Bu desteğin önümüzdeki 
dönemde sürmesini beklediğimizi dile 
getirdim. 

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin AB’ye adaylık 
statüsü Finlandiya’nın AB Dönem Baş-
kanlığı sırasında, 1999’da Helsinki’de 
düzenlenen AB Konseyi’nde verilmiştir. 
AB ile ilişkilerimizde büyük önem ta-
şıyan bu süreçte başta eski Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahtisaari olmak 

üzere Finlandiya’nın çabalarını takdirle 
anıyoruz. Bugün, Dışişleri Bakanı Sayın 
Alexander Stubb ile de bir görüşmemiz 
olacak. Sayın Stubb geçtiğimiz yıl ülke-
mizi ziyaret etmişti. Kendisinin ülke-
mizin AB üyeliği konusundaki olumlu 
yaklaşımından büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Dışişleri Bakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu ile başta uluslararası 
arabuluculuk faaliyetleri olmak üzere 
yakın işbirliğini takdirle izliyoruz. 

Finlandiya, uluslararası barış, istikrar ve 
insan haklarını dış politikasının merke-
zine yerleştiren tutumu ile uluslararası 
alanda takdire şayan bir konuma sahip-
tir. Türkiye de bölgesinde ve dünyada ba-
rış ve istikrarın tesisine yönelik samimi 
ve etkin çalışmalar yürütmektedir. İki 
ülkenin, bu yöndeki çalışmaları konu-
sunda yakın bir görüş alışverişi içinde 
bulunmaları hem doğaldır hem de iyi 
niyetli bir yaklaşımdır. 

Ziyaretimin son bölümünde,  Nokia 
Başkan Yardımcısı ve Finlandiya eski 
Başbakanı Esko Aho ile görüşeceğim. 
Ayrıca Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin 
kıymetli bir insani boyutunu teşkil eden 
Tatar İslam Cemaati’ni ziyaret edeceğim. 
Türkiye’den Finlandiya’ya Başbakan dü-
zeyindeki son ziyaretten 32 yıl sonrasına 
tekabül eden ziyaretimin mevcut daya-
nışma ve işbirliğini güçlendireceğine 
inanıyorum. Son dönemde ivme kazanan 
ilişkilerimizin her alanda gelişmesine 
katkıda bulunmasını temenni ediyorum. 
Teşekkür ederim
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Değerli dostum, Başbakan Sayın Papandre-
ou, Sayın Başbakanlar, Sayın Bakanlar, çok 
değerli hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyor, Akdeniz İklim 
Değişikliği Girişiminin bu anlamlı açılış 
töreninde bulunmaktan büyük bir memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bu değerli girişime öncülük etmesinden ve 
bugün bizlere gösterdiği misafirperverlik-
ten dolayı Yunanistan Başbakanı, değerli 
dostum Sayın Papandreou’ya da şükran-
larımı sunuyorum. İklim değişikliği ve 
Akdeniz’e etkileri konusunda başlatılan bu 
girişimin, arzu edilen hedefler bakımından 
başarılı sonuçlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. 

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin son raporunda Ak-
deniz ve çevresi, iklim değişikliğine karşı 
en kırılgan bölgeler arasında sıralanıyor. 
Akdeniz bölgesinde biyolojik çeşitlilik, do-
ğal kaynaklar, yaşam alanları, insan sağlığı 
ve gıda güvenliği ciddi bir tehdit altında. 
Akdeniz ülkeleri olarak öncelikle bu ger-
çeğin farkında olmamız, farkındalıktan da 

öte artık somut adımlar atmamız gereken 
bir dönemdeyiz. Bu hususta Akdeniz’in 
zengin yenilenebilir enerji potansiyelinin 
her alanda önemli bir fırsat sağladığını dü-
şünüyorum.

Yenilenebilir enerji, bir yandan iklim deği-
şikliğiyle mücadeleye katkıda bulunurken, 
diğer yandan enerji güvenliğimizin arttırıl-
masına ve istihdam dâhil ekonomik anlam-
da kazanımlar sağlamamıza yol açacaktır. 
Türkiye, sadece yenilenebilir enerjide değil, 
genel anlamda çevre ve iklim değişikliği ko-
nularında da ciddi birikime sahip bir ülke-
dir. Bu çerçevede, tecrübelerimizi Akdeniz 
bölgesindeki tüm ülkelerle paylaşmaya ve 
mevcut işbirliği mekanizmalarını genişlet-
meye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 
Gerek salım azaltımı, gerek Akdeniz’de 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 
yönelik tedbirler konusunda öncü bir rol 
üstlenmeyi arzu ediyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Esasen sadece Akdeniz ülkeleri olarak de-
ğil, küresel düzenin asli parçaları olarak 

“Akdeniz İklim Değişikliği 
Girişimi” Açılış Oturumu

Yunanistan | 22 Ekim 2010 
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da küresel iklim değişikliğiyle mücade-
lenin sorumluluğunu hep birlikte taşıyo-
ruz. Ortak bir vizyonla hareket edersek, 
karşılıklı güven ve ortak çıkar ilkelerine 
riayet edersek, her alanda olduğu gibi 
küresel iklim değişikliği konusunda da 
sıkıntıları aşabilmemiz mümkün olacak-
tır. Şu hususu bu vesile ile altını çizerek 
ifade etmekte fayda görüyorum… Küre-
sel ısınma sadece bir çevre sorunu veya 
sadece bir ekoloji sorunu değildir. Kü-
resel ısınma bir insanlık meselesidir. İn-
sanlığa ait her meselede olduğu gibi, bu 
meselede de hassasiyetle hareket etmeli, 
adil bir yaklaşımla konuyu ele almalıyız.

Bakınız küresel ısınmadan dünyanın en 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri-
nin çok daha büyük ölçekte etkilendiğini 
müşahede ediyoruz. Küresel ısınmaya 
sebebiyet veren faktörler içerisinde 
ise gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin 
önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. 
Küresel ısınmanın etkilerini en aza in-
dirmek için en başta bu adaletsizliğin 
önüne geçilmesi gerekiyor. Sınırlı kay-
nakların sadece belirli grup ülkeler için 
sınırsızca tüketildiği bir dünya düzeni, 
asla sürdürülebilir değildir. Bu gerçeğin 
çarpıcı sonuçlarını son küresel finans 
krizinde hepimiz ağır şekilde hissettik. 
Küresel finans krizi, artık sorunların da, 
çözümlerin de ortak olduğunu, ortak bir 
mücadele ve ortak bir dayanışmanın ka-
çınılmaz hale geldiğini hepimize bir kez 
daha hatırlattı. Aynı şekilde, adeta ülke-
lerimizin hayat kaynağı olan Akdeniz de 
bizim, burada bulunan ülkelerin ortak 
değeri. Dolayısıyla Akdeniz’in geleceğine 

ilişkin her sorunu da birlikte ele almak 
ve tam bir işbirliğiyle çözüm yoluna koy-
mak zorundayız.

Önce ekonomi, sonra ekoloji anlayışını 
tedavülden kaldırmamız gerekiyor de-
ğerli arkadaşlar. Herkesin ÖNCE İNSAN 
felsefesini içselleştirmesi, bu felsefe 
çerçevesinde, doğanın dengesine zarar 
vermeyecek bir ekonomik kalkınma mo-
delinin arayışında olması zaruridir. Önce 
vicdanlarımıza karşı, ardından da gele-
ceğe, gelecek nesillere karşı bu noktada 
büyük sorumluluk taşıyoruz. Küresel ik-
lim değişikliği sorununu sadece gelecek 
kuşakların bir meselesi olarak görürsek, 
atılması gereken adımları, alınması gere-
ken önlemleri sürekli ötelersek, o zaman 
küresel ısınmanın çok daha tahrip edici 
sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalırız. 
Ben bu düşüncelerle küresel ısınmayla 
mücadelede Akdeniz İklim Değişikliği 
Girişimi’nin önemli bir platform ve fır-
sat sağlayacağına inanıyorum. Başbakan 
Sayın Papandreou’ya bu konudaki has-
sasiyetinden ve misafirperverliğinden 
dolayı şükranlarımı sunuyor, bütün 
davetlileri saygıyla selamlıyorum. Teşek-
kür ederim.
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Küresel  Eylem İçin Parlamenterler 
Forumu’nun değerli katılımcıları, değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri saygıyla selamlıyor; 32’inci Küre-
sel Eylem İçin Parlamenterler Forumu 
vesilesiyle İstanbul’a gelen tüm misafir-
lerimize hoş geldiniz diyorum. “Kadının 
Güçlendirilmesi ve Beşeri Güvenliğin 
İnşası” konusunun tartışılacağı bu yılki 
Forumun, tüm dünya kadınları için, in-

sanlık için hayırlı ve yol gösterici sonuç-
lara vesile olmasını diliyorum. Uluslara-
rası bir platformda böylesine önemli bir 
konunun tartışılmasına imkân tanıyan, 
uluslar arası toplumun dikkatini bu 
konu üzerine çeken yetkilileri de gayret-
lerinden dolayı ayrıca kutluyorum.

Bugün 100’ün üzerinde ülkeden parla-
menterin bir araya gelip İstanbul’da ka-

Küresel Eylem İçin 
Parlamenterler 32. Yıllık 

Forumu

İstanbul | 23 Ekim 2010 
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dının güçlendirilmesi konusunu tartış-
ması; kadınların, kendi sorunlarını artık 
daha güçlü bir şekilde ve daha bir özgü-
venle uluslar arası toplumun gündemine 
getirmesi gerçekten memnuniyet verici. 
Birbirinden farklı kültürlerin, farklı coğ-
rafyaların, farklı inançların, farklı renk-
lerin ortak bir sorun etrafında kenetlen-
diğini, tam bir dayanışma sergilediğini 
görmek, geleceğe ilişkin umutlarımızı 
daha da çoğaltıyor. Küresel ölçekteki bu 
dayanışmaya, bu umut verici işbirliğine 
ön ayak olan herkesi burada bir kez daha 
kutluyorum.

Değerli katılımcılar...

Büyük bir sel felaketi yaşayan ve yarala-
rını sarmak için büyük mücadele veren 
Pakistan’a gittik, bundan sadece 10 gün 
önce, önceki hafta geniş katılımlı bir zi-
yarette bulunduk. Pakistan’da sel felake-
ti 5 Ağustos’ta yaşanmıştı... Türkiye’deki 
Anayasa Değişikliği Halkoylaması nede-
niyle ben o zaman bölgeye gidememiş-
tim. Ancak eşim ve kızım, beraberlerinde 
işadamları, hayırseverler, sivil toplum 
örgütü temsilcileri olmak üzere felaket 
bölgesine gittiler. Eşimin ve kızımın fe-
laket bölgesine ilişkin izlenimlerini çok 
büyük bir yürek sızısıyla dinledim. 

Halkoylamasının hemen ardından, ilk 
fırsatta Pakistan’a gittik ve iki ayrı böl-
gede incelemelerde bulunduk. Yaşanan 
felaketin boyutlarını kelimelerle izah et-
mek mümkün değil... 1.800 insanın haya-
tını kaybettiği, 20 milyona yakın insanın 
doğrudan etkilendiği, evini, barkını, tar-

lasını, geleceğini yitirdiği bir felaketten 
söz ediyoruz. Pakistan’da ben, umudu 
tükenmiş, gözlerindeki ışığı yitirmiş, 
gözyaşları artık kurumuş kadınlar gör-
düm. Çocuklar, dünyanın böyle bir yer 
olduğunu, bütün dünya çocuklarının 
böyle bir ortamda yaşadığını zannederek 
oyun oynamaya devam ediyorlardı. Er-
kekler, felakete ve acılarına daha fazla di-
renç gösteriyorlardı. Ama kadınlar, tüm 
kayıpların yükünü, evlat acısını, eşini 
yitirmenin sızısını, geleceğin getireceği 
belirsizliği omuzlarında taşıyorlardı.

Çok ilginçtir değerli dostlarım... Irak’a 
gittim, benzer bir manzarayla karşılaş-
tım... milyonlarca kadının, on yıllardır 
süren savaşlarda, çatışmalarda, işken-
celerde, terörist saldırılarda, eşlerini 
ve  çocuklarını  kaybett iklerini ,  dul 
kaldıklarını gördüm. Bosna Hersek’te 
savaşın doğrudan hedef aldığı, onurla-
rıyla oynanmış kadınlar gördüm. Afgan 
kadınlarının, Sudanlı kadınların, Gürcü 
kadınların, Karabağlı kadınların hep 
aynı kaderi paylaştıklarına şahit oldum... 
Ve elbette Filistinli kadınlar... Kuralsız, 
orantısız, insafsız saldırılarda, Filistinli 
kadınların, adlarıyla birlikte yeryüzün-
den silinip gittiklerine şahit oldum. Evin-
de, mutfağında yemek pişirirken ölen, 
çarşıda pazarda toplu halde katledilen, 
okulda, hastanede başına ölüm yağan 
kadınlar...

Tabi afetlerde, savaşlarda, çatışmalarda 
kadınlar bir kere ölürken Filistinli kadın-
lar her gün defalarca ölümü hissediyor. 
Filistin’de, yavrusunun ölüm haberini 
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alarak, eşinin ölüm haberini alarak, 
arama noktalarında onuruyla, izzetiyle, 
şerefiyle oynanarak bir kere değil, bin 
kere ölümü hisseden kadınlar gördük ve 
görüyoruz. İsrail’de, bir intihar bomba-
cısının saldırısında, 13 yaşındaki yavru-
sunu yitiren, İsrailli Doktor Nurit Peled 
Elhanan’ın, Avrupa Parlamentosu’nda 
yaptığı konuşmadan kısa bir alıntıyı 
burada sizlerle paylaşmak isterim: Ko-
nuşmasında diyor ki Doktor El Hanan: 
“Buraya, benim yerime bir Filistinli kadı-
nı davet etmiş olmanız gerekirdi. Çünkü 
benim ülkemde şiddetten dolayı en fazla 
acı çekenler Filistinli kadınlardır. Konuş-
mamı, Gazze Şeridi’ndeki Bet Lahiya’da, 
kendi tarlalarında çilek toplarken İsrail 
askerlerinin beş çocuklarını öldürdüğü 
Meryem ve kocası Kemal’e ithaf ediyo-
rum. Bu cinayet için kimse hiçbir zaman 
mahkeme önüne çıkarılmayacak.”

Devam ediyor konuşmasına Doktor El 
Hanan: “Bir Filistinli kadının her gün, 
her saat maruz kaldığı eziyet başıma hiç 
gelmedi. Bir kadının hayatını bitmez tü-
kenmez bir cehenneme çeviren şiddeti 
hiç yaşamadım. Ama ben, o kadınların 
yanındayım… Temel insan hakları, mah-
remiyeti ve onuru ellerinden gasp edi-
lerek alınmış olan kadınların, evlerine 
gece ya da gündüz, her an kapıları kırıla-
rak girilen, yabancıların ve kendi çocuk-
larının önünde, silah namlusu ucunda 
soyunmaya zorlanan, evleri yıkılan, tar-
laları ellerinden alınan, aile yaşamları 
alt üst olan kadınların, bebekleri ihanete 
uğramış kadınların yanındayım…”

Evet değerli dostlarım… Bu satırlar, bir 
İsrailli kadına, hem de çocuğunu intihar 
saldırısında yitirmiş bir kadına ait… Bu 
satırların ve bu hissiyatın, dünyanın tüm 
kadınlarının hissiyatı olduğuna ben tüm 
kalbimle inanıyorum. Kadınların, erkek 
egemen bir dünyada, erkeklerin savaşın-
da yitip gittiklerini görüyor ve biliyoruz. 
İşte onun için, dünyaya kadın eli değsin 
istiyoruz. Siyasete kadınlar dokunsun 
istiyoruz. Her türlü uzlaşmazlığa, her 
türlü anlaşmazlığa kadın yüreği, kadın 
duyarlılığı el koysun istiyoruz. Tabii 
afetlerde, çatışmalarda, savaşlarda, yok-
sullukta, terörde ilk hedef olan kadınlar, 
artık süreçlere daha fazla katılsın, gele-
cek adına daha fazla söz sahibi olsun isti-
yoruz. Kadınlar, sorunlarının çözümünü 
erkeklerden beklemeden, kendileri sü-
reçlere el koysun istiyoruz. 

Bakınız... Batı’da kadın hakları tartış-
ma konusu dahi edilmezken, bizde, 
Türkiye’de kadınlar 1847 yılında özel 
haklar elde ettiler. 1843 yılından itiba-
ren kadınlar resmi olarak da çalışma ha-
yatında yer almaya başladılar. Tıp Fakül-
telerinde okuyarak ebe ve hemşire olma 
haklarını kazanmışlardır. Kız çocukları-
nın okutulmasını zorunlu hale getiren 
yasanın tarihi, dikkat ediniz, 1860’tır. 
Kadınların devlet memuriyetinde görev 
alma hakkı 1913 yılında elde edilmiştir. 
Modern Cumhuriyetle birlikte kadınla-
rın siyasal, sosyal ve ekonomik alanda 
daha aktif yer almaları teşvik edilmiş, 
1934 yılında, Batı’da örneği yokken ka-
dınlarımız seçme ve seçilme haklarına 
kavuşmuşlardır.
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Hükümet olarak bu hakları daha ileriye 
taşımak için, kadınlarımızın toplumsal 
katılımını güçlendirmek için kararlı 
adımlar attık, atıyoruz. Bizzat benim 
Genel Başkanı olduğum partide, Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nde, kadınlarımız 
her zaman aktif ve öncü rol oynamışlar, 
Kadın Kolları Başkanlığımız bu anlam-
da Türk kadının en etkili temsilcisi ol-
muştur, olmaya da devam ediyor. Sekiz 
yıl  önce iktidara gelişimizin hemen 
ardından Anayasa’da yaptığımız deği-
şiklik çerçevesinde kadın-erkek eşitli-
ğini güçlendirdik. Anayasa’nın 10’uncu 
Maddesi’ne, “Kadın ve erkekler eşit hak-
lara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama 
geçmesini sağlamakla yükümlüdür” iba-
resini ekledik.

Türkiye’nin, Anayasası’nda kadın-erkek 
eşitliğini ve kadınların durumunu dü-
zeltmeyi devlete görev olarak vermeyi 
hükme bağlayan çok az sayıdaki ülkeden 
biri olduğunu da bu arada özellikle be-
lirtmek isterim. Hükümet olarak yeni bir 
İş Kanunu çıkardık ve işyerlerinde cinsi-
yet ayrımcılığını kaldırmaya yönelik güç-
lü bir adım attık. Türk Ceza Kanunu’nu 
değiştirerek, kadına yönelik şiddeti 
önlemeye dönük genelge çıkararak ve 
bunu da yakından takip ederek şiddet 
olaylarının önüne büyük ölçüde geçtik. 
Belediyeler Kanununu değiştirdik, kadın 
ve çocuklar için kendilerini güvende his-
sedecekleri tesisler oluşturduk. “Haydi 
Kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız” gibi 
sosyal kampanyaları başlattık ve 350 
bine yakın kız çocuğumuzun ve kadın-
ların okuma yazma öğrenmesini, okula 

gitmesini sağladık. Kadın girişimciliğini 
teşvik ettik. Esnaf Sanatkâra sağladığı-
mız düşük faizli kredide kadınlarımıza 
pozitif  ayrımcılık uyguladık. İşveren 
sigorta primleri noktasında yine hanım 
çalışanlara ayrıcalık tanıdık. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde “Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu” kurduk. 
Anayasa’mızın 90’ ıncı  maddesinde 
yaptığımız düzenleme ile temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası an-
laşmalarla ulusal kanunların arasındaki 
muhtemel ihtilaf larda milletlerarası 
anlaşma hükümlerinin esas alınmasını 
sağladık.

Bu çerçevede örneğin Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz-
leşmesi de ulusal düzenlemeler karşı-
sında üstün konuma getirildi. En son 
Anayasamızın 26 maddesinde değişiklik 
öngören bir paket hazırladık ve bu pake-
tin içerisinde kadınlara, çocuklara, yaşlı-
lara, gazilere ve şehit yakınlarına pozitif 
ayrımcılık hakkını Anayasa güvenceye 
kavuşturduk. Nitekim milletimiz de bu 
düzenlemelere destek vererek 12 Ey-
lül’deki referandumda yüzde 58 oranın-
da EVET oyu kullandı ve paket böylece 
kabul edilmiş oldu.

Değerli misafirler…

Az önce kadın erkek ayrımcılığından 
bahsederken, özellikle kadınların kendi 
arasındaki eşitsizliği dikkat çekmeye 
çalıştım. Bu bağlamda kadınların eğitimi 
konusuna da ayrı bir parantez açmakta 
fayda görüyorum. Hiç şüphesiz, kadın-
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ların toplumsal hayatın aktif ve etkin 
bir parçası haline gelmesi için en önemli 
hususların başında eğitim konusu geli-
yor. Her alanda olduğu gibi, eğitimde de 
kadınlarımızın herhangi bir ayrımcılığa 
maruz kalmaması, kılık kıyafetine, inan-
cına veya sosyal statüsüne bakılarak eği-
tim hakkından mahrum bırakılmaması 
gerekiyor. Sizlere biraz önce, Pakistanlı, 
Iraklı, Filistinli, Sudanlı, Afganistanlı ka-
dınların, bizzat gözlemlediğim dramını 
aktarmak istedim.

Ne yazık ki, aynı kadınların, modern 
dünyada, gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş 
demokrasilerde de benzeri şiddet ve 
ayrımcılığa maruz kaldıklarını görebili-
yoruz. Dünya genelinde, üniversite eği-
timinde kadınların karşı karşıya kaldığı 
ayrımcılık ve fırsat eşitsizliği çok ciddi 
ve gelecek nesilleri de ilgilendiren bir 
boyuta ulaştı. Şunu açıklıkla ve samimi-
yetle ifade etmek istiyorum: Kadınları, 
genç kızları, kılık kıyafetine göre, inancı-
na, aidiyetine veya aile yapısına göre üni-
versite eğitiminden mahrum bırakmak, 
üniversitenin özgürlükçü niteliğini aşın-
dıran ilkel ve gerici bir tutumdur. Aynı 
şekilde, kılık kıyafetlerinden, inançların-
dan, ya da geldikleri ülkelere bakarak, 
kadınları çeşitli hizmetleri almaktan 
mahrum bırakmak, demokrasinin ve in-
san haklarının özüyle çelişmektedir.

Modern dünyada kadının istismarına, 
bir meta olarak, bir reklam aracı olarak 
kullanılmasına da şiddetle karşı çıktığı-
mızı ifade etmek isterim. Kadına yönelik 
her türlü şiddet, ayrımcılık, baskı ve sin-

dirmenin, hangi ülkede, hangi coğrafya-
da olursa olsun, tüm kadınlar tarafından 
sahiplenilmesi ve karşısında durulması 
gerektiğine inanıyorum. Bir kez daha 
tekrarlamak durumundayım değerli 
dostlarım: Sorun, evet, bir insanlık soru-
nudur, bir vicdan sorunudur, bir insan 
hakkı sorunudur. Sorun, en az kadınlar 
kadar erkeklerin sorunudur. Ancak soru-
nun asıl sahibi olan kadınlar, güç birliği 
yaptıkça, işbirliği yaptıkça, sorunlarını 
daha bir cesaretle dile getirdikçe, emi-
nim ki çözümün karşısındaki her türlü 
direnç de eriyip gidecektir.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken sizlere bir kez daha İstanbul’a ve 
Türkiye’ye hoş geldiniz diyor, 32’inci 
Küresel  Eylem için Parlamenterler 
Forumu’na başarılar diliyorum. Organi-
zasyonda emeği geçen herkesi can-ı gö-
nülden kutluyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.
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Değerli Basın Mensupları, dost ve kardeş 
Kosova Cumhuriyeti’ni, değerli mevkida-
şım Sayın Haşim Taçi’nin konuğu olarak 
ilk kez ziyaret ediyor olmaktan büyük 
onur ve memnuniyet duyuyorum. Can-
dan konukseverlikle karşılandığımız Ko-
sova’daki temaslarımız, samimi ve yapıcı 
bir ortamda geçmekte, son derece faydalı 
ve verimli olmaktadır. Resmi görüşmele-
rimizi az önce tamamladık. İkili ilişkileri-

mizi ve işbirliğimizi tüm yönleriyle ele al-
dık. Kosova’nın bağımsızlığını takiben iki 
ülke arasında her alanda gelişmekte olan 
çok boyutlu işbirliğimizden duyduğumuz 
memnuniyeti karşılıklı ifade ettik. 

Ziyaretim çerçevesinde bugün ayrıca 
Prizren ve Mamuşa’ya da gideceğim. Ya-
rın ise Cumhurbaşkanı Vekili ve Kosova 
Meclis Başkanı Sayın Yakup Krasniçi ile 

Başbakan Haşim Taçi ile Ortak 
Basın Toplantısı

Piriştine, Kosova | 3 Kasım 2010 
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görüşeceğim. Müteakiben Sultan Murat 
Türbesi’ni ziyaret edeceğim. Ayrıca Türk 
işadamları tarafından yaptırılan bir has-
tane ve TİKA tarafından restore ettirilen 
tarihi eserlerin açılışlarını da yapacağız. 

Ülkemiz ile Kosova, Balkan coğrafyasında 
uzun yıllar ortak tarihi ve kültürü pay-
laşmışlardır. İki ülke arasındaki güçlü 
bağlar, bu ortak geçmişe dayanmaktadır. 
Türkiye, Balkanlar’daki kilit konumuyla, 
çok-etnili ve çok-kültürlü toplumsal ya-
pısıyla dost ve kardeş Kosova’nın bağım-
sızlığını başından beri kuvvetle destekle-
miştir. Türkiye, Kosova’nın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. 
Bu çerçevede, ülkemiz, 22 Temmuz günü 
Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova’nın 
bağımsızlığına ilişkin olarak vermiş oldu-
ğu müspet görüşü de memnuniyetle kar-
şılamıştır. 

Türkiye, Kosova’da barış, istikrar ve re-
fahın Balkanlar ve Avrupa’nın istikrarı 
açısından büyük önem taşıdığına inan-
maktadır. Bu çerçevede, temennimiz 
Kosova’nın kısa sürede Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleşmesidir. Bu süre-
cin, bölgede dostluk ve güven ortamının 
tesisine katkıda bulunacağını düşünüyo-
ruz.

Yaptığımız görüşmelerde, Sayın Taçi’ye 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizde yaşa-
nan hızlı gelişmelerden memnuniyet duy-
duğumuzu belirttim. Önümüzdeki süreç-
te, bu alanda mevcut işbirliğimizin daha 
da güçlendirilmesi yönündeki kararlılığı-
mızı vurguladım. Türkiye, Kosova’ya ilgi 

duyan işadamlarımızın bu ülkeye yatırım 
yapmasını her zaman teşvik etmiştir. 
Türk iş dünyasının bu bölgeye daha fazla 
ilgi göstermesine yönelik gayretlerimizi 
sürdüreceğiz. Yatırımların artmasının 
Kosova’nın esenliği ve refahı açısından 
önem taşıdığına inanıyoruz.

Görüşmelerde, Sayın Başbakana, ortak 
tarihi mirasımızı oluşturan Kosova’daki 
Osmanlı döneminden kalma tarihi ve 
kültürel eserlerin onarım ve restorasyo-
nuna verdiğimiz önemi de vurguladım. 
Sayın Taçi’ye Kosova Türk Toplumu’nun 
iki ülke arasındaki dostluğun en sağlam 
unsurunu oluşturduğunu bu vesileyle 
tekrar teyit ettim. Bu çerçevede, Kosovalı 
Türklerin dil, kültür ve geleneklerinin ko-
runmasına yaptıkları katkının önemine 
değindim. Ayrıca Kosova’nın siyasal ya-
şamına, ekonomik kalkınmasına ve sivil 
toplum kültürünün gelişmesine sağladık-
ları katkıya vurgu yaptım. 

Bu ziyaretimin ve Sayın Taçi ile yaptığı-
mız yapıcı görüşmelerin ikili ilişkileri-
mizin daha da geliştirilmesine önemli 
katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu ve-
sileyle, candan konukseverliği için Sayın 
Taçi’ye teşekkürlerimi yinelemek istiyo-
rum. Aralık ayında yapılacak seçimlerin 
tüm Kosova için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.
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Başbakan Sayın Haşim Taçi, Çevre ve Alan 
Planlama Bakanı Sayın Mahir Yağcılar, 
Prizren Belediye Başkanı Sayın Ramazan 
Muya, Prizren Belediyesi’nin değerli üye-
leri, değerli Prizrenli kardeşlerim, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, tarihi 
Prizren şehrinde bulunmaktan, sizlerle 
hasret gideriyor olmaktan büyük heye-
can duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Sizlere, Türkiye’deki akrabalarınızın, kar-

deşlerinizin ve Türk Halkı’nın selam ve 
muhabbetlerini getirdim.

Şundan emin olunuz... Türkiye’nin gözü 
ve kulağı her zaman Kosova’da oldu. Tür-
kiye, Kosova’daki gelişmeleri, Kosova’nın 
bağımsızlık mücadelesini çok yakından 
takip etti. Kosova 2008’de bağımsızlığı-
nı ilan ettiğinde, buna en çok Türkiye 
sevindi ve Kosova’yı tanıyan ilk ülkeler 

Şadırvan Meydanı’nda  
Halka Hitap

Prizren, Kosova | 3 Kasım 2010 
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arasında yer aldı. Bugün de, değerli dos-
tum, kardeşim, Başbakan Sayın Taçi’nin 
davetine icabetle, Kosova’yı ziyaret eden 
ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ol-
manın memnuniyetini yaşıyorum. İnşal-
lah, bağımsızlık öncesinde olduğu gibi, 
bağımsızlık sonrasında da Kosova’nın 
imarına, inşasına, huzur ve barışına aza-
mi derecede katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. Kosovalı kardeşlerimizi hiç bir 
zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra 
da yalnız bırakmayacağız.

Değerli kardeşlerim… 

Kosova, dünyanın en güzel ülkelerinden 
bir tanesi... Prizren de, hem Kosova’da, 
hem de dünyada, güzellikleriyle, tarihiy-
le, kültürel mirasıyla farklı bir yerde duru-
yor. Prizren, özellikle hoşgörü ortamıyla, 
birlikte yaşama kültürüyle, tüm dünyaya 
örnek teşkil ediyor. Türkiye olarak, Koso-
va’daki kültürel mirasın muhafazası için, 
Kosova makamlarının da desteğiyle çok 
güzel işlere imza attık. Türk Kalkınma ve 
İşbirliği İdaresi Başkanlığı, TİKA, şehrin 
birçok yerinde bu mirasın gelecek nesille-
re aktarılabilmesi amacıyla çalışmalarını 
sürdürüyor.

Türkiye olarak, sadece Prizren’de değil, 
dünyanın her yerinde, ata yadigarımı-
za sahip çıkıyor, ecdadımızın mirasını 
muhafaza etmek için yoğun gayret sarf 
ediyoruz. Moğolistan’daki ilk Türk ya-
zıtlarından Saraybosna’daki ata yadigar-
larına, Makedonya’daki camilerimizden 
Kudüs’teki mezarlıklarımıza kadar, nere-
de bize ait bir iz varsa, onu dünya kültür 

mirasına kazandırmanın mücadelesini 
veriyoruz. Zira biz, tüm bu eserlerin, bu 
kültürel mirasın, insanlığın ortak mirası 
olduğuna inanıyoruz.

Kosova’nın tamamında, bizim ortak 
tarihimizi yansıtan 250’ye yakın tarihi 
eser bulunuyor. İşte bu eserler, Kosova 
ile Türkiye’nin kardeşliğini simgeliyor. 
Aramızdaki kadim dostluğu, ortak tarihi, 
dayanışmayı temsil ediyor. Bu vesileyle, 
Kosova devletine, Kosova makamlarına, 
Sayın Başbakan Taçi’ye, insanlığın ortak 
mirasına verdikleri değerden dolayı bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim...

Prizren şehrinin, önümüzdeki dönemde 
genç ve dinamik nüfusuyla Kosova’nın 
ekonomik kalkınmasının itici gücü ola-
cağına inanıyoruz. Tabiatıyla, bu duru-
mun ortaya çıkmasında tüm ebeveynlere 
önemli görevler düşüyor. Lütfen çocukla-
rınızı okutun... Lütfen, özellikle kız çocuk-
larınızı okutun. Bakın şu anda, Prizren’in 
bir bilim şehri olabilmesi için, Avrupa 
standartlarında modern bir üniversitenin 
kurulması için hazırlıklar yapılıyor. Koso-
va devletinin bu girişimine, biz de TİKA 
aracılığıyla gereken desteği sağlayacağız.

Türkiye’de olsun, Kosova’da olsun, Türk-
ler, bu ülkenin bağımsızlığına kavuşması 
için uzun yıllar çaba gösterdiler. Şimdi de, 
bağımsızlık sonrasında, soydaşlarımızın, 
Kosova’nın kalkınması için, ilerlemesi 
için, daha fazla refaha kavuşması için yo-
ğun şekilde çalışacaklarına tüm kalbimle 
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inanıyorum. Kosovalı Türkler, Arnavut, 
Boşnak, Goralı, Rom kardeşlerimizle 
birlikte Kosova’nın daha da güçlü ve mü-
reffeh bir ülke olması için çalışmaya de-
vam edeceklerdir. Bu birliktelik, inanın, 
Kosova’yı geleceğe taşıyacak muazzam 
bir kuvvettir.

Ben bir kez daha sizlerle hasret gider-
mekten dolayı büyük mutluluk duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Burada 
bulunamayan kardeşlerimize benim ve 
Türk Milleti’nin selamlarını iletmenizi 
sizlerden rica ediyorum. Barış içinde, hu-
zur içinde, refah içinde hayatınızı idame 
ettirmenizi diliyor, her zaman yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi istiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Bakanlar, Bangladeş Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Konfederasyonu’nun Sayın 
Başkanı, Bangladeş ve Türk İş Dünyası-
nın değerli Temsilcileri, Hanımefendiler, 
Beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Bangladeş’teki resmi temas-
larımız vesilesiyle sizlerle bir araya gel-
mekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Bangladeş Ticaret ve Sanayi Odaları 
Konfederasyonu’na, onun değerli başkan 
ve yöneticilerine bu buluşmayı sağladık-
ları için teşekkür ediyorum.

Türkiye ile Bangladeş, aralarındaki fi-
ziki mesafe her ne olursa olsun, tarih 
boyunca iletişim içinde olmuş, birbirini 
etkilemiş, birbirinin acısını ve sevincini 
yürekten paylaşmış iki ülke.

Bangladeş Ticaret ve Sanayi 
Odaları Konfederasyonu 

(FBCCI) Türk ve Bangladeşli 
İşadamlarıyla Toplantı

Dakka, Bangladeş | 14 Kasım 2010 
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12’inci yüzyılda Bangladeş’in İslam di-
niyle tanışmasında, o dönemdeki büyük 
karmaşanın nihayete ermesinde Türkle-
rin önemli yardımının olduğu tarihçiler 
tarafından ifade ediliyor.

O günlerde başlayan dostluk, tarih için-
de evrilerek, gelişerek, bugün artık tam 
bir kardeşliğe dönüştü.

Kurtuluş Savaşımızda buradaki kardeş-
lerimizin yüreklerinden koparıp verdik-
leri o desteği hiç bir zaman unutmadık 
ve unutmayacağız. 

Nitekim 1971’de bağımsızlığını ilan 
ettiğinde Bangladeş’i ilk tanıyan ülkeler-
den biri Türkiye oldu. Önümüzdeki yıl 
bağımsızlığının 40’ıncı yıldönümü kut-
layacak Bangladeş’in hızlı gelişimini de 
memnuniyetle izliyor, gereken desteği 
vermek için gayret ediyoruz.

Biz, Türkiye olarak, bağımsızlığımızın 
100’üncü yıldönümü için gerçekten bü-
yük hedefler belirledik. Türkiye şu anda 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
konumuna yükselmiş durumda. Cum-
huriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldö-
nümünde, yani 2023’te dünyanın ilk 10 
büyük ekonomisi olmayı hedefliyoruz ve 
bu hedefi gerçekleştirmek için de azimle 
çalışıyoruz.

İnanıyorum ki, Bangladeş de, bağım-
sızlığının 50’inci Yıldönümünde, yani 
2021’de bugünden belirlediği hedeflere 
ulaşır ve bölgenin de, dünyanın da par-
lak bir yıldızı haline gelir.

Bangladeş’in verimli toprakları, tabii 
kaynakları,  en önemlisi de dinamik 
nüfusu, bu noktada eşsiz bir potansiyel 
olarak duruyor. Bangladeş Hükümetinin 
ve işadamlarının bu potansiyeli harekete 
geçirmek için gayret gösterdiklerini de 
gıptayla izliyor ve büyük memnuniyet 
duyuyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye ile Bangladeş arasındaki dış ti-
caretin seyrini somut olarak ifade eden 
şu rakamları sizlerle paylaşmak isterim: 
2002 yılında, Türkiye ile Bangladeş 
arasındaki dış ticaret hacmi sadece 47.5 
milyon dolar seviyesinde idi. 2009 yı-
lında dış ticaret hacmini 658 milyon 
dolara yükselttik. Yani yaklaşık 14 kat 
artırdık. Küresel kriz sürecine rağmen, 
2010 yılının sadece ilk 9 ayında dış ti-
caret hacmimiz 2009’un tamamını aştı 
ve 742 milyon dolara ulaştı. İnşallah, 
2010 sonunda, belirlediğimiz hedef olan 
1 milyar doları yakalamış olacağız. Bu, 
aramızdaki ticari ilişkilerin gelişmesine 
olduğu kadar, yakınlaşmaya ve dayanış-
maya da işaret eden son derece sevindiri-
ci bir sonuç. 8 yılda 14 kat artışı sağladıy-
sak, bunu başarabildiysek, inanıyorum 
ki 2 yılda da iki kat bir artış sağlayabilir 
ve 2012 sonunda 2 milyar dolar seviyesi-
ni yakalayabiliriz. Ben, Bangladeş’te de, 
Türkiye’de de bu potansiyelin ziyadesiy-
le var olduğuna inanıyorum.

Türkiye,  Ortadoğu,  Asya ,  Afrika ve 
Avrupa’nın merkezinde bir ülke olarak, 
tüm pazarlara ciddi bir yakınlık içinde 



Recep Tayyip ERDOĞAN

130

bulunuyor. Son 8 yılda ekonomide kay-
dettiğimiz başarı ve gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, Türkiye’yi bölgenin ve dünya-
nın adeta yıldızı haline getirdi. Şu anda 
dünya ekonomileri arasında büyüklük 
olarak 17’inci sırada bulunuyoruz. Kü-
resel krizi aşma noktasında çok başarılı 
bir performans sergiledik. Ekonomimiz 
son üç çeyrektir rekor düzeyde büyü-
yor. 2010 yılı ilk çeyreğinde ortalama 
büyüme hızımız yüzde 11 oldu ve bu 
oranlarla büyümede dünyada üçüncü, 
Avrupa’da birinci sırada yer aldık. Tüm 
dünyada şu anda işsizlik artış eğilimini 
muhafaza ederken, Türkiye’de işsizlik 
2.5-3 puanlık gerilemeler kaydediyor. 
Turizm noktasında yine Türkiye küresel 
krizden hemen hiç etkilenmedi ve 2008, 
2009 ve 2010 yıllarında turizm gelirle-
rini, turist sayısını artıran bir ülke oldu.

Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum: 
Dünyada birçok ülkenin, küresel kriz sü-
recinde kredi notları düşürülürken, Tür-
kiye, kredi notu yükseltilen nadir ülkeler 
arasında yer aldı. Türkiye ekonomisi 
istikrarlı şekilde büyümeye devam edi-
yor. Gerçekleştirdiği köklü reformlarla, 
geleceğe umutla bakan nüfusuyla, eko-
nomik, sosyal ve siyasal dönüşümüyle 
Türkiye tüm dünyada artık bir fırsatlar 
ülkesi olarak güç ve itibar kazanıyor. 
Türkiye’nin yaşadığı bu hızlı değişim ve 
dönüşümün benzerini Bangladeş’in de 
yaşadığını görmekten büyük heyecan 
duyuyoruz. Saygın finans kuruluşları, 
Bangladeş’in bu değişimini, kalkınma-
sını teyit ediyor ve Bangladeş’i çok kısa 
süre içinde gelişen ekonomiler arasında 

göreceklerini ifade ediyorlar. Bangladeş 
dünyaya açılıyor, işadamları yeni tekno-
lojileri yakından takip ediyor, artık iş 
ve yatırım imkânları daha fazla oranda 
değerlendiriliyor.

Bangladeş’te dünyayla boy ölçüşebilecek 
çalışkan bir üniversite gençliğinin oldu-
ğunu, kalabalık nüfusa rağmen ülkede 
herkesi doyuracak ölçüde hasat verebi-
len verimli topraklarınızın ve bunun yanı 
sıra zengin doğal kaynaklarınızın bulun-
duğunu biliyorum. Bütün bu imkanları 
bir arada değerlendirildiğinde, müreffeh 
bir geleceğin Bangladeş’i beklediğini ra-
hatlıkla söyleyebilirim. Ülkede son genel 
seçimler sonrasında tesis edilen huzur ve 
güvenlik ortamının ve Hükümetin ulus-
lararası yatırımcılar için getirdiği teşvik 
ve kolaylıkların, Bangladeş’i bir cazibe 
merkezine dönüştürdüğünü görüyoruz. 
Kamu ihalelerinde tam şeffaflık gerçek-
leştirilebildiği, gerekli altyapı projeleri 
zamanında tamamlanabildiği takdirde 
sadece Türkiye’den değil, dünyanın pek 
çok ülkesinden uluslararası yatırımcılar 
Bangladeş’e akın edecektir. Bangladeş 
Hükümeti bu konuda gerçekten samimi 
çalışmalar yürütüyor. Biz de Türkiye 
olarak bu çalışmaları destekliyor ve tec-
rübelerimizi paylaşmak noktasında her 
zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.

Tabii,  buradan Bangladeşli iş adam -
larına da şu çağrıyı yapmakta fayda 
görüyorum: Türk iş adamlarıyla, müte-
ahhitleriyle, şirketleriyle daha yakın iş 
ilişkileri, ortaklıklar kurun. Türkiye’nin 
işadamları, uluslararası çevrelerde çok 
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ciddi tecrübe elde ettiler ve inanıyorum 
ki bu tecrübeyi sizlerle paylaşacaklardır. 
Karşılıklı yatırımlar noktasında Hükü-
metimiz de, işadamlarımız da mutlaka 
gereken desteği sizlere sağlayacaktır. 
Ülkelerimiz arasında 1987 yılında im-
zalanan ancak aradan 23 yıl geçtiği için 
ihtiyaçlara artık cevap veremeyen Yatı-
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması’nın en kısa sürede güncellen-
mesi yönündeki temasların da devam 
ettiğini ifade etmek isterim. Söz konusu 
anlaşmanın güncellenmesiyle iki ülke iş 
adamları daha rahat bir şekilde, güven 
içinde ve daha istekli bir şekilde inşallah 
muhataplarıyla işbirliği yapabilecekler. 
Ben bu buluşmayı sağladıkları için bir 
kez daha, Bangladeş Ticaret ve Sana-
yi Odaları Konfederasyonu’nun Sayın 
Başkanı’na ve arkadaşlarına teşekkür 
ediyorum. Ziyaretimizin ve bu buluşma-
nın, Türkiye Bangladeş işbirliğine katkı 
sağlamasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşim, Sayın Başbakan Saad 
Hariri, çok değerli Lübnanlı kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Kıvaşra’nın, Aydamun’un, 
Akkar’ın, Bekaa’nın Türkmenlerine, tüm 
Lübnanlı kardeşlerimize aynı zamanda 
Türkiye’nin, aziz milletimizin selamları-
nı iletiyorum.

Değerli kardeşim Saad Hariri’nin de 
gayretleriyle, son dönemde Türkiye ile 
Lübnan her alanda örnek bir dayanış-
ma sergiliyor. Bugün ve yarın Beyrut’ta, 
Türkiye ile Lübnan arasında ekonomik 
ve siyasi işbirliğini güçlendiren adım-
lar atacağız. Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz 
yıl Lübnan’la aramızdaki vizeleri kar-

şılıklı olarak kaldırdık. Türk halkı ve 
Lübnan halkı,  vizelerin kalkmasıyla 
birlikte adeta yüz yıllık bir hasrete son 
verdiler ve özlemle kucaklaştılar. Şu 
anda İstanbul’dan arabasıyla yola çıkan 
bir kardeşimiz, Ankara’ya, Adana’ya, 
Hatay’a uğrayarak; Suriye’nin Lazkiye 
şehrinden rahatlıkla geçerek, Trablus’a, 
Beyrut’a kadar emniyet içinde, konfor 
içinde, huzur içinde yolculuk yapabili-
yor. Beyrut’tan, Sayda’dan, Baalbek’ten 
yola çıkan kardeşlerimiz, kardeş şehir-
ler olan Hatay’a, Adana’ya, Ankara ve 
İstanbul’a rahatlıkla gidip geliyorlar.

Bizler, bu bölgenin tüm halkları olarak, 
burada ortak bir tarihi birlikte yazdık. 

Kıvaşra’da Halka Hitap

Lübnan | 24 Kasım 2010 
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Bu bölgenin tüm halkları olarak, bizler, 
tarih boyunca acıyı da, hüznü de, sevinci 
de, coşkuyu da hep birlikte yaşadık, bir-
likte paylaştık. Şunu asla unutmayınız... 
Bu bölgenin, bu coğrafyanın insanları-
nı, tarih birbirine kardeş eylemiştir. Bu 
kardeşliği bozmaya, bizim aramıza fitne 
sokmaya, bizi birbirimizden soğutmaya 
da asla ve asla hiç kimsenin gücü yetme-
yecektir.

Bakın sevgili kardeşlerim.. .  Burada, 
Lübnan’da, yakın tarihte yaşanan acıla-
rı, sadece Lübnan değil, sadece Lübnan 
halkı değil, bizler de yüreğimizin ta 
derinliklerinde hissettik. Beyrut kuşat-
ma altındayken adeta bizler kendimizi 
kuşatılmış hissettik. Sabra’da, Şatilla’da 
dökülen kanlar, bütün bu bölgeyi olduğu 
kadar, bizleri de derin bir acıya sevk etti. 
Değerli kardeşim Merhum Refik Hariri 
Beyrut’ta katledildiğinde, Lübnan’ın 
acısını Türkiye de yaşadı; Lübnan’la bir-
likte Türkiye de ağıtlar yaktı. Lübnan’a 
acımasızca yağan bombalar, Lübnan’ın 
çocuklarına yönelik insanlık dışı saldırı-
lar bizim de yüreğimizi sızlattı.

Biz nasıl Lübnan’ın acılarını yüreğimiz-
de hissettiysek, ben eminim ki, bütün 
Lübnan da, Akdeniz’in ortasında, Mavi 
Marmara gemisinde katledilen 9 Türk’ün 
acısını yüreğinde hissetti. Şimdi biz, Ka-
bil dediğimizde, Bağdat dediğimizde, 
Darfur, Karabağ, Lef koşe dediğimizde, 
birileri çıkıp meseleyi farklı yerlere 
çekmeye çalışıyor. Biz, insanlığımızın 
gereği olarak sesimizi yükseltiyoruz. Biz, 
vicdanımızın sesine kulak veriyor, işte 

onun için sesimizi yükseltiyoruz. Şun-
dan da emin olun değerli kardeşlerim... 
Kim ne derse desin, kim hangi yorumu 
yaparsa yapsın; biz haksızlık karşısında 
sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. 
Akdeniz’de korsanlık yapanlara, masum 
çocukları, masum sivilleri acımasızca 
katledenlere karşı hakkı savunmaya de-
vam edeceğiz. Biz, insanlık adına, vicdan 
adına, masum yavrular adına, Kudüs 
demeye, Gazze demeye, Beyrut demeye 
devam edeceğiz. Biz barış diyeceğiz, biz 
adalet diyeceğiz, biz uluslararası hukuk 
diyeceğiz ve biz, gerektiğinde katile katil 
diyecek, katilden bütün yaptıklarının 
hesabını da Allah’ın izniyle soracağız. 
Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın...

Burada, Lübnanlı Türkmen kardeşleri-
min arasında, bir Türkmen Dervişi olan 
Hacı Bektaş Veli’nin şu sözlerini hatırlat-
mak isterim: Diyor ki Hacı Bektaş: “Bir 
olalım, iri olalım, diri olalım...” Evet, biz 
bu bölgede bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız... Barış için, adalet için, istikrar 
ve huzur için bir olacağız... Hak için, 
hukuk için iri olacağız... Zalimlere karşı, 
zulme karşı her zaman diri olacağız... İs-
rail Hükümeti artık şunu görmek ve an-
lamak zorunda: Bu bölgede barış olursa, 
bundan bölge kazandığı kadar kendisi 
de kazanır... Bu bölgede savaş olursa, ça-
tışma olursa, bundan, bölge insanı zarar 
gördüğü kadar, kendi insanı, kendi va-
tandaşları da zarar görür... Onun için İs-
rail hükümeti’ni bir kez daha hataların-
dan dönmeye, özür dilemeye, hem bölge 
için, hem de kendisi için barışa bir şans 
vermeye davet ediyoruz. İsrail’in, bölgeyi 
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de, dünyayı da ateşe atacak provokatif 
faaliyetleri artık bir an önce durdurma-
sını diliyoruz. Tüm dünyanın da, dünya 
kamuoyunun da, bu bölgede kalıcı barı-
şın tesisi için artık elini yüreğine koyup, 
adaletten, hukuktan yana tavır almasını 
istiyoruz. Biz sadece barış istiyoruz... Biz 
bu bölgede, bu coğrafyada sadece ve sa-
dece huzur istiyor, adalet istiyoruz... 

Bakın değerli kardeşlerim... Lübnan, 
bu bölgenin en renkli ülkelerinden, her 
açıdan en güzel ülkelerinden bir tanesi... 
Barış, huzur ve istikrar, inanın Lübnan’ı 
bölgenin bir yıldızı haline getirecek-
tir. Biz Türkiye olarak, her alanda, her 
aşamada Lübnan’ın yanında olacağız. 
Buradaki Türkmen kardeşlerim, bizim 
Lübnan’la aramızda bir gönül köprüsü-
nü teşkil ediyorlar. Barış içinde, diyalog 
içinde, kardeşlik içinde, Türkmen kar-
deşlerimin Lübnan’ın barışına katkı sağ-
lamaya devam edeceklerini biliyorum. 
Bu duygularla sözlerimi bitirirken, Sayın 
Başbakan Hariri’ye ve siz değerli kardeş-
lerime bana ve heyetime gösterdiğiniz 
sıcak konukseverlik için bir kez daha 
teşekkür ediyor; hepinize sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum.
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Değerli kardeşim Adnan Ahmed Yusuf, 
çok değerli işadamları, Türk ve Arap ban-
kacılık sektörünün değerli mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum... Esse-
lamu Aleykum, ve rahmetullahi ve bere-
katuh... Arap Bankalar Birliği’nin, 2010 
Liderlik Ödülü’nü şahsıma tevcih etmiş 
olmanızdan dolayı büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum... Bu 

ödülü, şahsımdan ziyade, ülkem ve mille-
tim adına büyük bir gururla alıyor; tevec-
cühünüzden dolayı sizlere şükranlarımı 
sunuyorum. Bu ödülü almak benim için 
elbette önemli ve heyecan verici... Ancak 
bu ödülü Beyrut şehrinde, Doğu Akde-
nizin İncisi, şehirlerin prensesi olarak 
tanımlanan Beyrut şehrinde teslim alıyor 
olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor... Bir 
kez daha, Arap Bankalar Birliği’ne, onun 

Arap Bankalar Birliği “2010 
Liderlik Ödülü” Töreni

Lübnan | 25 Kasım 2010 
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değerli yöneticilerine, siz değerli kardeş-
lerime teşekkür ediyorum...

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşlerim...

Türkiye’nin büyük şairi ve mütefekkiri 
Hazreti Mevlana, tüm insanlığı kucak-
layan bir hoşgörü anlayışıyla, sınırla-
rı aşarak evrensel bir boyut kazandı. 
Mevlana’nın fikirleri aradan geçen 700 
yılda hiç eskimedi ve bugün dahi dünyaya 
ışık tutmaya devam ediyor... Lübnan’da, 
Trablus şehrinde Mevlana’nın fikirleri-
ni yaşatmak amacıyla 1619 yılında bir 
Mevlevihane kurulmuştu. Bu Mevleviha-
neyi şu anda Türk İşbirliği ve Kalkınma 
İdaresi Başkanlığımız, yani TİKA restore 
ediyor ve hem Lübnan’ın, hem insanlığın 
ortak kültürel mirasına yeniden kazandı-
rıyor...

Ben burada, Mevlana’nın güzel bir sözü-
nü sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki 
Mevlana: “İki parmağının ucunu gözüne 
koy... Hiç bir şey göremezsin bu dünya-
dan... Sen göremiyorsun diye, bu alem 
yok değildir...” Çok enteresan, Lübnan’ın 
efsanevi şairi, Halil Cibran da aynı ma-
nada bir ifade kullanıyor... Diyor ki Halil 
Cibran: “Sırtını güneşe çevirirsen, gölgen-
den başka bir şey göremezsin...” Mevlana 
Konya’da, Cibran Beyrut’ta yaşamıştı... 
Her ikisi de farklı zamanlarda ve farklı 
mekanlarda var olmuşlardı... Ama her iki-
si de, farklı dillerle, farklı kelimelerle de 
olsa, aynı şeyleri söyledi...

Mevlana’nın anlattığı bir başka anlamlı 
kıssayı da burada hatırlatmak isterim... 

Bir Türk, bir Farisi ve bir Arap yola çıkı-
yorlar... Her üçünün de canı üzüm çeki-
yor... Farisi, “Ben ENGÜR isterim” diyor... 
Arap, “Hayır, INEB alalım” diyor... Türk 
ise, “Boşverin bunları, ÜZÜM alıp yiye-
lim” diyor ve aralarında tartışıyorlar... 
Oysa her üçü de, farklı dillerde aynı şeyi 
istiyorlar...

Değerli dostlarım... Bu geniş coğrafyada, 
bu yeryüzü parçasında, bizler, farklı dil-
leri konuşuyor olabiliriz... Farklı dilleri 
konuşuyor olsak da, unutmayınız ki, bi-
zim tarihimiz bir, kültürümüz bir, değer-
lerimiz bir ve en önemlisi de hissiyatımız 
bir... Bu topraklarda biz tarihi birlikte 
şekillendirdik, hiç şüpheniz olmasın, yine 
bu topraklarda geleceği de hep birlikte 
şekillendireceğiz. Bir Türk Atasözü der ki, 
“Ev alma, komşu al...” Bir Arap Atasözü de 
aynı şeyi söyler: “El-câr kable’d-dâr...” Biz, 
komşuluk hukukunun çok büyük anlam 
ifade ettiği bir medeniyetin mensupla-
rıyız... Biz, komşuluğu, adeta kardeşliğe 
tahvil eden bir kültürün takipçileriyiz...

İşte onun için, bu coğrafyada acıları, 
hüzünleri, kederleri nasıl paylaştıysak, 
sevinci, huzuru, barışı ve refahı da aynı 
şekilde paylaşacağız, paylaşmak duru-
mundayız. Bakın değerli kardeşlerim... 
Son dönemde, arka arkaya Suriye, Lüb-
nan, Libya ve Ürdün ile aramızdaki vize-
leri karşılıklı olarak kaldırdık. Hiç bir şey 
kaybetmedik. Hiç bir zararını görmedik. 
Hiç bir mahsurla karşılaşmadık. Tam 
tersine, aramızdaki bu vizelerin ne kadar 
anlamsız olduğunu, vizeleri kaldırınca 
çok daha net bir şekilde gördük. Biz, vi-
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zeleri kaldırmadık değerli arkadaşlarım, 
halklarımız arasındaki yüz yıllık hasreti 
kaldırdık. Halklarımız kucaklaşıyor... 
İnsanlar akın akın birbirlerini ziyaret 
ediyor... İşadamlarımız serbestçe gidip 
geliyor, işbirliği imkanlarını geliştiriyor... 
Sadece bir ülke değil, bütün bir bölge, 
bütün bir bölgenin insanları hep birlikte 
kazanıyor, hep birlikte bu yeni dönemden 
istifade ediyor.

Şimdi bundan hiç kimse gocunmasın... 
Hiç kimse bundan rahatsızlık duymasın... 
Hiç kimse, bu yakınlaşmayı, bu kucaklaş-
mayı, bu hasret gidermeyi farklı yerlere 
çekmeye kalkışmasın. Bizim bölgede ye-
gane hedefimiz var değerli kardeşlerim: 
Biz, sadece ve sadece, bölgede barış isti-
yoruz, huzur istiyoruz, refah ve istikrar is-
tiyoruz. Biz, Türkiye olarak, “Komşularla 
sıfır problem” diyor, bunu tesis etmenin 
samimi mücadelesini veriyoruz. Türkiye, 
yönü Batı’ya dönük, Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik müzakerelerini yürüten bir 
ülke. Türkiye, Müslüman kimlik ile Av-
rupalı değerlerin sentezinin mümkün 
olabileceğine yürekten inanan bir ülke. 
Ama bu, bizim, Doğu’ya, Güney’e, Asya, 
Afrika, Ortadoğu’ya sırtımızı dönme-
mizi gerektirmiyor. Elbette Suriye ile, 
Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi mekanizması oluşturacağız. El-
bette, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye 
arasında Dörtlü İşbirliği Konseyi oluştu-
racağız. Bundan daha tabii ne olabilir? 
Arap Ligi’yle iki yıl önce Stratejik Diyalog 
mekanizmasını başlattık. Körfez İşbirli-
ği Konseyi üyesi ülkelerle kapsamlı bir 
işbirliği başlattık. Bunlardan daha tabii 

ne olabilir? Komşun ne kadar zenginse, 
sen de bundan o kadar istifade edersin... 
Komşu ülke, komşu bölge ne kadar istik-
rarlı, ne kadar huzurluysa, sen de o kadar 
istikrarlı, o kadar huzurlu olursun.

Bizim, Arap kardeşlerimizle, Arap ülkele-
riyle yakınlaşmamızı farklı yerlere çekerek 
bir eksen kayması tartışması başlatanlar, 
bu tartışmayı sürdürenler, emin olunuz 
art niyetli bir kampanya yürütüyorlar. 
Amaç başka... Şimdi sen, Lübnan’a en mo-
dern uçaklarla, en modern tanklarla gire-
ceksin, çocuk demeden, kadın demeden, 
sivil demeden, okul, hastane demeden 
bombalayacaksın, sonra da bizden susma-
mızı bekleyeceksin. Sen, en modern silah-
larınla, füzelerinle, misket bombalarınla, 
fosfor bombalarınla Gazze’ye gireceksin, 
okuldaki, oyun bahçesindeki, çilek tarla-
larındaki çocukları katledeceksin, ondan 
sonra da bizden susmamızı bekleyeceksin. 
Sen, Akdeniz’de korsanlık yapacaksın, 
Akdeniz’de devlet terörü uygulayacaksın, 
benim 9 masum vatandaşımı, bebeklere 
mama götüren 9 kardeşimi hunharca kat-
ledeceksin, sonra da çıkıp bizden susma-
mızı bekleyeceksin. Susmayacağız... Hatta 
konuşmayacak, var gücümüzle gerçekleri, 
var gücümüzle hakkı, hukuku haykıracak 
ve savunacağız.

Biz bu coğrafyada korsanlık değil, adalet 
egemen olsun istiyoruz. Biz Ortadoğu’ya 
devlet terörü değil, barış egemen olsun is-
tiyoruz. Biz bu bölgede çocuklar öldürül-
mesin, bu bölgeye refah, istikrar hakim 
olsun istiyoruz. Hiç kimse bunu başka 
yerlere çekmesin. Bakın şu günlerde, 
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benzer şekilde NATO Füze Savunma siste-
mini istismar etmenin, bunu Türkiye’nin 
aleyhine bir kara propagandaya çevir-
menin mücadelesi içinde olanlar var. 
Buradan soruyorum: NATO zirvesinde 
herhangi bir ülkenin adının tehdit olarak 
telaffuz edildiğini duydunuz mu? Tehdit 
ülke kavramını gördünüz mü? Hayır... 
Göremezsiniz... Füze Savunma sistemi ko-
nusunda, bölge ülkeleriyle her an diyalog 
içinde olduk, her an istişarede bulunduk. 
Türkiye, hem kendi çıkarlarını, hem de 
bölgenin çıkarlarını azami derecede göze-
ten, kollayan, savunan bir ülkedir.

Türkiye, altını çizerek ifade ediyorum, 
dostuna dost, düşmanına kabus bir ül-
kedir... İşte onun için, biz Kabil demeye, 
Karabağ demeye, Bağdat, Beyrut, ve evet, 
Gazze demeye, Kudüs demeye devam ede-
ceğiz. Bunu, barış adına söylüyoruz ve ba-
rış adına seslendirmeye devam edeceğiz. 
Lübnanlı şair Halil Cibran’ın çok anlamlı 
iki dizesi var değerli kardeşlerim... “Şim-
di ne söylüyorsam tek yürekten, yarın 
söylenecektir binlerce yürekten” diyor 
Cibran... Biz hakkı söylediğimiz, biz huku-
ku savunduğumuz, biz bütün tahriklere 
rağmen adaletten şaşmadığımız sürece, 
biliniz ki yarın tüm dünya bizim haklılı-
ğımızı anlayacak, vicdanının sesine kulak 
vererek zulme karşı tek yürek olacaktır.

Bakınız... Önceki hafta, Kore’nin Başkenti 
Seul’de, G-20 Zirvesi gerçekleştirildi... Biz, 
küresel krizin başladığı andan itibaren, 
G-20 zirvelerinde Türkiye olarak bir hu-
susun altını önemle çiziyoruz... Diyoruz 
ki, adaletin olmadığı bir dünyada, adalet 

duygusunun yüreklerde tesis edilmediği 
bir sistemde, bu krizler kaçınılmaz ola-
caktır. Zenginin daha zengin, yoksulun 
daha yoksul olduğu bir dünyada küresel 
krizler yaşanacak ve bu uçurum kapatıl-
madıkça bedeller de daha ağır olacaktır 
diyoruz. Son bir ay içinde ben resmi 
temaslarımız çerçevesinde Pakistan’ın 
sel afetinden etkilenmiş bölgelerinde, 
Bangladeş’te temaslarda bulundum...

Afrika’nın kimi ülkelerinin durumunu en 
az benim kadar sizler de biliyorsunuz... 
Refah noktasındaki bu eşitsizliğe paralel 
olarak, vicdanlardaki adalet duygusunun 
da ciddi şekilde törpülendiği bir dünyada 
yaşıyoruz. Biz, işte bu çelişik fotoğrafın, 
bu birbirine zıt manzaraların, geleceğin 
dünyası adına ciddi bir çelişki olduğuna 
inanıyor ve gelişmiş ülkelerin bu mesele-
ye daha fazla eğilmelerini istiyoruz. Yani 
hırs karşısında, biz ‘Kanaat’ kavramına 
dikkatleri çekiyoruz. Esasen bizim mede-
niyetimizin bize emrettiği de tam olarak 
budur... “Komşun aç iken, sen tok yatma-
yacaksın...” Bencillik, yani enaniyet, bizim 
kitabımızda kendisine yer bulamaz... Kü-
resel krizi elbette aşacağız ve aşıyoruz... 
Ama, eğer gereken dersleri çıkarmazsak, 
eğer gerçekleri görmeyi ertelersek, inanın 
bir sonraki krizin faturası çok daha ağır 
olacaktır.

Değerli arkadaşlarım...

Sizlere burada çok kısa olarak Türkiye 
ekonomisine ilişkin son gelişmeleri de 
aktarmak isterim... Hükümet olarak, gö-
revde bulunduğumuz son 8 yıl boyunca 
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ekonomide çok köklü yapısal reformlar 
gerçekleştirdik. Uyguladığımız başarılı 
politikalar sayesinde Türkiye ekonomisi 
krizlere karşı dirençli bir yapıya kavuştu 
ve bu sayede son küresel krizi en hızlı 
şekilde atlatan ülkeler arasında yer al-
dık. Ekonomide 2009 yılı son çeyreğinde 
başlayan büyüme eğilimi, 2010 yılı ilk 
yarısında da güçlenerek devam etti. 2010 
yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 11.7 oranında ar-
tan GSYH, ikinci çeyrekte ise yüzde 10.3 
oranında büyüdü. Böylece 2010 yılının 
ilk yarısında GSYH büyüme hızı yüzde 
11 olarak gerçekleşti. Bu oran, Türkiye 
ekonomisinin küresel krizden çıkış süre-
cinde dünyada en hızlı büyüyen ekono-
milerden birisi olduğunu ortaya koyuyor.

Aynı şekilde, kriz sürecinde artan işsiz-
liği de hızlı şekilde düşürmeye başladık. 
2010 yılı ilk yarısında işsizlik oranı geçen 
yılın aynı dönemine göre hızla geriledi 
ve Ağustos ayında kriz öncesi seviyesine 
yaklaşarak yüzde 11.4 oranında gerçek-
leşti. Önümüzdeki dönemde de bu eğili-
min ekonomik büyümeye paralel olarak 
devam edeceğini öngörüyoruz. 2008 yılı 
küresel finansal krizinin ana merkezi 
bankacılık ve finans sektörü. Bu açıdan, 
Türk Bankacılık sektörünün güçlü ser-
maye yapısı, düşük kredi, kur ve likidite 
riski, krizin ekonomi üzerindeki olumsuz 
yansımalarını sınırlandırdı ve küresel 
kriz karşısında ülkemizin dayanıklılığını 
artırdı. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke bankalarının sermaye yapıları küre-
sel krizin etkisiyle bozuldu, birçok banka 
iflas etti veya kamunun desteğiyle ayakta 

kalabildi. Ancak, küresel olumsuzluklara 
rağmen ülkemizde bankacılık sektörü 
herhangi bir devlet yardımı almadan güç-
lü sermaye yapısını devam ettirdi. Ülke-
lerin bankacılık sistemlerindeki sermaye 
yeterlilik oranı sıralamasında, Türkiye 
yüzde 20’nin üzerinde sermaye yeterliliği 
ile ilk sıralarda yer alıyor. 

Diğer yandan, bankacılık sektörünün ver-
diği krediler hızla büyüyor, karlılığı ar-
tıyor ve bankacılık sektörümüzün döviz 
kur riski bulunmuyor. Türkiye’ye inanan 
ve güvenen birçok yabancı yatırımcı ge-
rek bankacılık gerek reel sektörde krize 
rağmen kar oranlarını korudular. Türki-
ye, uyguladığımız sağlam ekonomi poli-
tikalar sayesinde, yatırım ve iş imkanları 
açısından ciddi bir alternatif olduğunu 
bu süreçte göstermiştir. Özellikle ulusla-
rarası yatırımcılar, iç ve dış piyasalarda 
arz edilen ülkemiz varlıklarına artan şe-
kilde talep gösteriyorlar. Ekonominin sağ-
lam temellerinin bir sonucu olan bu artan 
talep, ülkemizin risk priminin de tarihi en 
düşük seviyelere inmesini sağladı. Kredi 
derecelendirme kuruluşları da ülkemi-
zin küresel krize gösterdiği dayanıklılığa 
kayıtsız kalmadı ve ülkemizin kredi no-
tunu geçtiğimiz dönemde birbiri ardına 
artırdılar. Özetle, küresel krizin Türkiye 
ekonomisi üzerindeki etkilerinin kısa so-
luklu olmasında 2002-2008 dönemindeki 
reformlarımız etkili oldu. Krize güçlü bir 
bankacılık sistemi ile giren Türkiye, fi-
nans sisteminde zafiyet yaşamamış ve bu 
yolla özel sektörün üzerine kurulabilecek 
ilave baskı önlenmiştir.
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Bu noktada, ben Arap sermayesine, gerek 
doğrudan yatırım, gerek portföy yatırım 
olmak üzere davetimi burada bir kez daha 
yinelemek istiyorum. Küresel krizi başa-
rıyla ve hızla atlatan Türkiye, önümüzde-
ki dönemde yatırımlar noktasında cazibe-
sini daha da artırmış olacak; fırsatı erken 
değerlendirenler ise bu süreçten mutlaka 
kazançlı çıkacaktır. Yatırım noktasında 
her türlü desteği, her türlü kolaylığı gö-
receğinizi ben sizlere garanti ediyorum. 
Özellikle, Başbakanlığa bağlı olarak faa-
liyet gösteren Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansımız sizlere her aşamada rehberlik 
etmekten çekinmeyecektir. Ben sözlerime 
son verirken, bir kez daha Arap Banka-
lar Birliği’ne bu anlamlı ödül nedeniyle 
şükranlarımı sunuyorum. Dostluğumuz, 
kardeşliğimiz daim olsun; dayanışmamız 
hiç eksilmesin, sürekli artsın diliyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları, Hırvatistan 
Başbakanı Sayın Jadranka Kosor’u ülke-
mizde ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

NATO müttefikimiz Hırvatistan, Balkan-
larda barış, istikrar ve refahın yaygınlaş-
tırılmasına yönelik gayretlerimizde işbir-
liğine büyük önem verdiğimiz yakın bir 
dostumuzdur. Siyasi ilişkilerimizin mü-

kemmel düzeyde seyrettiği Hırvatistan’la, 
Avrupa’nın bütünleşmesi, bölgesel uyum, 
diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi 
yönünde ortak hedefleri paylaşmaktayız. 

Başbakan Sayın Kosor ile başbaşa ve 
heyetlerimizin katılımıyla, ikili ilişkile-
rimizin tüm yönlerini ele alan kapsamlı, 
yararlı ve verimli görüşmeler yaptık. 
Ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliği-

Hırvatistan Başbakanı Jadranka 
Koşor ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 26 Kasım 2010 
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mizin, ülkelerimizin gerçek olanaklarını 
yansıtacak düzeye yükseltilmesi yönünde 
ortak iradeyi paylaştığımızı gözlemledik. 
Kültür alanındaki işbirliğimizin daha da 
geliştirilerek sürdürülmesi hususunda 
mutabık kaldık. Avrupa Birliği ile eşza-
manlı katılım görüşmelerine başlayan ül-
kelerimizin, bu ortak hedef kapsamında 
yakın işbirliği içinde bulunması konusun-
da aynı yaklaşımı paylaştığımızı memnu-
niyetle gördük. 

Görüşmelerimizde, ülkelerimizi ilgilendi-
ren bölgesel ve uluslararası konularda da 
kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. 
Bu çerçevede, ortak coğrafyamızı oluş-
turan Balkanlardaki durumu ayrıntılı 
biçimde gözden geçirdik. Özellikle Bosna-
Hersek’teki gelişmeler hakkında karşılık-
lı fikir teatisinde bulunduk. Güneydoğu 
Avrupa’da kalıcı istikrarın sağlanmasına 
yönelik çabalara katkılarımızı artırmak 
ve bu amaçla aramızdaki diyalogu daha 
da geliştirmek konusunda görüş birliğine 
vardık. Bölgenin istikrar ve kalkınmasın-
da Türkiye ile Hırvatistan’ın ortaklaşa 
katkılarının önemi üzerinde durduk.

Görüşmede üzerine odaklandığımız 
önemli bir husus, iki ülke işadamları-
nın da katılımıyla ortak altyapı proje-
leri ve sosyal projeler geliştirilmesidir. 
Hırvatistan’la bu alandaki işbirliğinin 
bölgemizde ekonomik ve sosyal istikrarın 
güçlendirilmesine önemli bir katkı sağla-
yacağını değerlendiriyoruz. Türkiye-Bos-
na-Hersek-Hırvatistan üçlü danışma me-
kanizması çerçevesinde Bosna-Hersek’in 
kurucu unsurları arasında güven artı-

rımına, istikrarının güçlendirmesine 
desteğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca ekono-
mik kalkınmasına ve Avrupa-Atlantik 
yapılarıyla bütünleşmesine katkılarımızı 
devam ettireceğiz.

Sayın Başbakan Kosor’un bu ziyaretinin, 
Türkiye ile Hırvatistan arasında memnu-
niyet verici bir düzeyde gelişen ilişki ve 
işbirliğimize yeni bir ivme getireceğini te-
menni ediyorum. Uluslarımızın dostluğu 
ve ortaklığı için yararlı sonuçlar doğura-
cağına inanıyorum. Teşekkür ederim.
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Libya lideri, değerli dostum Sayın Kadda-
fi, saygıdeğer devlet ve hükümet başkan-
ları, AB kurumlarının saygıdeğer temsilci-
leri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyor, 3’üncü Av-
rupa Birliği-Afrika Zirvesi’ne katılmaktan 
ve sizlere hitap ediyor olmaktan duydu-
ğum büyük memnuniyeti ifade etmek isti-
yorum. Bu vesileyle, değerli dostum Libya 
Lideri Sayın Kaddafi’ye bizlere gösterdiği 
sıcak ve samimi misafirperverlikten dola-
yı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, 3’ün-

cüsü düzenlenen Avrupa Birliği – Afrika 
Zirvesi’ne de başarılar diliyor, zirvenin, 
Afrika kıtasının karşı karşıya kaldığı so-
runların çözümüne katkılar sağlamasını 
temenni ediyorum. 

Değerli katılımcılar…

Yeryüzünün bir bölgesinde medyana ge-
len küçük bir hadisenin, zincirleme bir 
reaksiyonla yeryüzünün çok farklı bölge-
lerinde hissedildiği görüyoruz. Küresel-

3. AB – Afrika Zirvesi

Libya | 29 Kasım 2010 
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leşme, değişimin ve etkileşimin hızını ar-
tırdığı gibi, paylaşma, dayanışma, işbirliği 
gibi kavramlara da yeni bir boyut kazan-
dırdı. Dünyanın herhangi bir bölgesinde-
ki savaş, çatışma, korsanlık, terör eylemi, 
istikrarsızlık artık başka bölgeleri de et-
kiliyor, hayatın tüm alanlarında önemli 
sonuçlar doğuruyor. Bunun yanında, gıda 
krizi, salgın hastalıklar, iklim değişikliği 
gibi meseleler, yerel ve bölgesel kalmıyor, 
küresel bir meseleye dönüşüyor. 

İyi olanın da küreselleştiği, kötü olanın da 
küreselleştiği, çok hızlı yayıldığı bir çağda 
yaşıyoruz. Karşılıklı etkileşim ve bağımlı-
lık giderek artıyor. Yaşadığımız son küre-
sel finans krizi, esasen, küreselleşmenin 
ciddiyetini ve küreselleşmeyle birlikte 
artan işbirliği ihtiyacını tartışmaya ma-
hal bırakmayacak derecede göz önüne 
serdi. Küresel krizin ardından, şunu artık 
çok net olarak görüyoruz: Sorunlar yerel 
olmadığı gibi, çözümler de artık yerel ola-
maz. Bugün dünyanın hiç bir bölgesi, ma-
ruz kaldığı devasa sorunlara karşı yalnız 
bırakılamaz, kendi haline terk edilemez. 
Sorunlar nasıl sınırları aştıysa, çözüm 
yolları da sınırları aşmak, ciddi bir işbirli-
ğiyle gerçekleşmek durumundadır.

Geçmişte ülke sınırları içinde refahı, istik-
rarı ve emniyeti muhafaza etmek müm-
kündü. Bugün ise refah, barış ve güvenlik 
sınırları aşan bir boyutta gerçekleşmek 
zorunda. Güven ve istikrar bölgesel dü-
zeyde tesis edilmezse tek tek ülkelerin 
güven ve istikrarı kalıcı hale getirmesi 
mümkün olmuyor. Öngörülü, uzak görüş-
lü liderlerin, dünyanın yaşadığı dönüşü-

mü iyi okuması, ülkesini ve halkını orta 
ve uzun vadeli risklere karşı hazırlıklı 
hale getirmesi, bugünün dünyasında esa-
sen liderliğin en önemli şartıdır. Türkiye 
olarak, yaşadığımız bazı tecrübelerden 
yola çıkarak, bölgesel işbirliği hususunda 
çevre ülkeleri, bölge ülkelerini, en başta 
da Avrupa Birliği’ni doğru kararlar alma 
yönünde her zaman teşvik ettik ve etmeye 
devam ediyoruz.

Küresel finans krizi karşısında Türkiye 
son derece dikkat çekici bir performans 
sergiliyor. Bugün başta bazı Avrupa ülke-
leri olmak üzere, gelişmiş ekonomilerde 
yaşanan sorunlara rağmen, Türkiye, aldı-
ğı tedbirler ve son dönemde gerçekleştir-
diği yapısal reformlarla krize direniyor ve 
rekor düzeyde büyüme kaydediyor. İşsiz-
liğin hızla düştüğü ülkemizde, sosyal poli-
tikalardan da asla taviz vermiyoruz. Geç-
mişte yaşanan onca ekonomik krizden 
aldığımız dersle, küresel finans krizini en 
az etkiyle atlatıyoruz. Şunu altını çizerek 
ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin son 
dönemde, bölgesinde uyguladığı “Komşu-
larla sıfır sorun” politikası, küresel krizin 
aşılmasında büyük pay sahibi olmuştur. 
Bölgemizin istikrarı için verdiğimiz mü-
cadele, siyasi alanda olduğu kadar ekono-
mik noktada da Türkiye’ye önemli avan-
tajlar sağlamıştır. Türkiye’nin küresel 
finans krizini başarıyla atlatıyor olması, 
barış yanlısı politikalarının, dayanışma-
nın ve paylaşmanın, işbirliğinin ne kadar 
hayati öneme sahip olduğunu tüm dünya-
ya gösterecek mahiyettedir. 



145

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

Bu noktada bir başka konu, maruz kaldı-
ğımız terör eylemleridir... Yaklaşık 30 yıl-
dır ülkemizin güney doğusundan, Kuzey 
Irak’tan ülkemize yönelen terör eylemle-
rini durdurmak noktasında uluslararası 
kamuoyuna yaptığımız çağrılar ne yazık 
ki yeterince karşılık bulmamıştır. Terö-
rün kaos istediğini, ırk, din, sınır tanıma-
dığını her fırsatta ifade etmemize rağmen, 
terörle mücadelede arzu ettiğimiz desteği 
maalesef göremedik. 11 Eylül saldırıla-
rıyla başlayan, Madrid ve Londra’yı da 
hedef alan terör eylemleri, haklılığımızı 
ispat etmiş, terör karşısında uluslararası 
dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu 
insanlığa bir kez daha göstermiştir. Böl-
gesel dayanışma ve işbirliğinin önemine 
işaret etmek bakımından, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik girişimlerini 
de burada zikretmek isterim...

Kafkasya ile, Türk dünyası ile, Ortadoğu, 
Balkanlar ve Afrika ile tarihi bağları bulu-
nan, bu coğrafyalarla çok kolay ve samimi 
ilişkiler tesis edebilen Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliği, Avrupa Birliği için böl-
gesel dayanışma noktasında çok önemli 
bir fırsattır. Her zaman ifade ediyorum... 
Avrupa’nın hemen yanı başında, Balkan-
larda, Kafkasya’da, Ortadoğu’da var olan 
her türlü olumsuzluk, doğrudan doğruya 
Avrupa’yı etkileyecektir ve nitekim etkile-
mektedir. Türkiye, bu bölgenin istikrara 
kavuşmasına, Avrupa Birliği ile daha 
sağlıklı iletişim kurabilmesine imkan 
sağlayacak kilit bir ülkedir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği, kısır tartışmalarla, 
öngörüsüz politikalarla, şahsi politik hırs-

larla daha fazla örselenmemeli, küresel 
bir vizyonla ele alınmalıdır.

Bu bağlamda, Afrika’nın refahı, istikrarı, 
huzur ve emniyeti de hiç kuşkusuz Av-
rupa için, Avrupa ülkeleri için, Avrupa 
halklarının geleceği için hayati derecede 
önemlidir. Kimi Afrika ülkelerinin karşı 
karşıya olduğu sorunlar, insanlık adına, 
vicdan adına, adalet adına bir an önce çö-
züme kavuşmalı, çözüm için gereken her 
türlü destek sağlanmalıdır.

Değerli dostlarım...

Türkiye olarak, Afrika kıtasındaki so-
runların çözümü noktasında samimi bir 
gayret içinde olduğumuzu, tarihi biriki-
mimizi bu yönde seferber ettiğimizi ha-
tırlatmak isterim. Afrika kıtasıyla siyasi, 
askeri, kültürel ve ekonomik ilişkilerimi-
ze ivme kazandırmak amacıyla Afrika’ya 
açılım planını oluşturduk. 2003 yılında 
“Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin 
Geliştirilmesi Stratejisi”ni hazırladık. 
2005 yılını ülkemizde “Afrika Yılı” ilan 
ettik. Yine 2005 yılında Afrika Birliği’nde 
gözlemci statüsü kazandık. Afrika Birli-
ği bizi 2008’de Stratejik Ortak ilan etti. 
Aynı yıl, Afrika Kalkınma Bankası, Afri-
ka Kalkınma Fonu ve Hükümetlerarası 
Kalkınma Otoritesi Uluslararası Ortak-
lar Forumu’na üye olduk. 2008 yılında 
İstanbul’da “Türkiye-Afrika İşbirliği 
Zirvesi” düzenledik. Zirve, ülkemiz ile 
Afrika ülkeleri arasındaki sürdürülebi-
lir işbirliği mekanizmasının önemli bir 
kilometre taşı oldu. 2013 yılında İkinci 
Türkiye-Afrika Zirvesi’ni düzenleyeceğiz. 
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Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi ikili plat-
formda da derinleştirmek için yeni diplo-
matik temsilcilikler açıyoruz. Temsilcilik 
sayımızın 2011 sonunda 30’u bulmasını 
hedefliyoruz. 

Elbette, Afrika’ya yönelik ilgimiz sadece 
ekonomik ve ticari hedeflerle sınırlı değil. 
Hastalıklarla mücadele, tarımsal gelişme, 
sulama, enerji ve eğitim alanlarında kal-
kınma işbirliğini de kapsayan bütüncül 
bir politika izliyoruz. Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığımız (TİKA), 
kıtanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gös-
teren büroları vasıtasıyla kalkınma ve 
kurumsal kapasite oluşumu projelerine 
destek veriyor. Afrika’daki çatışma ve 
krizlerle mücadele bağlamında, kıtada 
barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik 
uluslararası çabalara, BM Güvenlik Kon-
seyi üyeliğimizin de katkısıyla tam destek 
veriyoruz. Afrika’da halen görev yapan 
sekiz Birleşmiş Milletler Misyonundan 
altısına personel katkısı ve mali destekte 
bulunuyoruz.

Değerli katılımcılar…

Bugün Sudan’ın kritik bir dönemden geç-
tiğini hepiniz biliyorsunuz. Güney Sudan 
ve Abyei’deki referandumların barış için-
de gerçekleştirilmesi için elimizden gelen 
tüm gayreti göstermemiz gerektiği açık-
tır. Nihai tahlilde mühim olan, Sudan’da 
barış ve istikrarın hakim olmasıdır. 
Somali’nin durumu, kıtadaki en büyük 
sıkıntılardan biridir. Bu sorunun çözü-
mü için tüm bölge devletlerinin ve ulus-
lararası toplumun katkısı büyük önem 

taşıyor. Türkiye olarak, bu ülkede barış, 
istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik 
çabaları sürdürmekte kararlıyız. Nitekim 
bu amaçla 21-23 Mayıs 2010 tarihlerinde 
BM çerçevesinde düzenlenen İstanbul 
Somali Konferansına ev sahipliği yaptık.

Afrika ülkelerinin daha fazla yardımın 
ötesinde, ticarete, yatırıma, teknik ve 
bilimsel işbirliğine ihtiyacı vardır. Biz, 
Afrika ülkeleriyle donör ülke-yardım alan 
ülke ilişkisinin dışında, eşitlik temelinde 
ilişkiler kurulmasına önem veriyoruz. 
Afrika ülkelerinin dünyayla her anlam-
da bütünleşmesi, küresel ekonomiye 
tam anlamıyla entegre olması en önemli 
ilkemiz olmalıdır. Bu konuda Avrupalı 
dostlarımıza önemli rol düşmektedir. 
Afrika ile dayanışmanın güçlendirilme-
sinin dünyanın barışı, güvenliği, istikrarı 
ve kalkınması için izlenmesi gereken en 
önemli yollardan biri olduğuna inanı-
yorum. 3’üncü AB-Afrika zirvesinin, bu 
hedefleri gerçekleştirmede hayati öneme 
sahip olduğunu da burada vurgulamak is-
tiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Zirve 
toplantısının başarılı geçmesini, Avrupa, 
Afrika ve dünyamız için hayırlı sonuçlar 
doğurmasını temenni ediyorum. Zirve-
ye ev sahipliği yapan Libya ve Libya’nın 
değerli lideri Sayın Kaddafi’ye, gerek 
Afrika’nın refahı ve istikrarına yönelik 
değerli katkıları, gerek bizlere gösterdiği 
hüsn-ü kabulden dolayı bir kez daha te-
şekkürlerimi ifade ediyor, sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.
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Kıymetli kardeşim, Sayın Başbakan Gi-
lani, Türk ve Pakistan basınının değerli 
mensupları… Kadim dostumuz, kardeş 
ülke Pakistan’ın Başbakanı Sayın Gilani, 
davetimiz üzerine ülkemize resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmektedir. Sayın Gila-
ni ülkesinin kritik bir dönemecinde de-

mokratik Pakistan hükümetinin liderliği 
üstlenmiş müstesna bir siyaset adamıdır. 
Kendisi aynı zamanda bir kültür insanı 
olup, İstiklal Savaşımıza destek vermiş 
bir aileden gelmektedir. Sayın Gilani’yi 
Türkiye’de ağırlamak bizim için her za-
man bir onur olmuştur.

Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza 
Gilani ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 7 Aralık 2010 
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Bildiğiniz gibi Türkiye ile Pakistan arasın-
da, uluslararası ilişkilerde başka bir benze-
rinin görülmediği nitelikte, tarihi dostluk 
ve kardeşlik ilişkileri bulunmaktadır. Türk 
ve Pakistan halkları, iyi günde olduğu gibi 
zor zamanlarında da birbirlerine mutlaka 
destek vermişler, örnek bir dayanışma 
içinde olmuşlardır. Pakistan’da meydana 
gelen son sel felaketi de bu dostluğun en 
son ve somut örneklerinden birini teşkil 
etmiştir. Felaketin ardından Hükümetimiz 
ve halkımız imkânlarını seferber ederek 
hiç vakit kaybetmeden Pakistan’ın yardı-
mına koşmuştur. Türkiye, Pakistan’ı vuran 
sel felaketi akabinde anılan ülkeye yar-
dımda bulunan ilk ülkeler arasında yerini 
almıştır. 

İlk aşamada Hükümetimizce Pakistan afet-
zedelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 15.000.000 TL nakit yardımda bulu-
nulmuştur. Ayrıca, Başbakanlık, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve TRT’nin açtığı yardım 
kampanyaları sonucunda 201.150.000 TL 
yardım toplanmıştır. Sel bölgesine gıda, ça-
dır, battaniye, mutfak seti, ilaç ve Mevlana 
evleri gibi muhtelif malzemelerden oluşan 
toplam 10.000 ton insani yardım malze-
mesi bölgeye ulaştırılmıştır. Söz konusu 
malzemelerin değeri ulaşım masraf ları 
dahil 61.000.000 TL’ye ulaşmıştır. Bu mal-
zeme 15 kargo uçağı, 386 TIR ve 10 trenle 
(161 vagon) bölgeye intikal ettirilmiştir. 
Böylelikle ülkemiz tarafından Pakistan’a 
yapılan ayni ve nakdi yardımların toplamı 
76.000.000 TL’ye ulaşmıştır.

Afet bölgesinde ortaya çıkan salgın has-
talıklarla mücadelede kullanılmak üzere 

ülkemizce gönderilen ilaçları bölgeye taşı-
yan Genelkurmay Başkanlığımızca tahsis 
edilen C-130 tipi askeri kargo uçağı bölge-
de yaklaşık iki ay süreyle kalmıştır. Bu süre 
içerisinde insani yardımların Pakistan 
içindeki nakil ve dağıtımını sağlamıştır. 
Biri Sindh Eyaletindeki Khairpur’da, diğe-
ri ise Sindh Eyaleti sınırına yakın Belucis-
tan Eyaletindeki Dera Murad Jamali’de ol-
mak üzere 2 Sahra Hastanesi kurulmuştur. 
Her bir hastanede, 31’er kişilik toplam 62 
personelden oluşan sağlık ekibi görevlen-
dirilmiştir. Türkiye ve Türk milleti, kardeş 
Pakistan halkının yaralarının sarılması 
için her türlü dayanışmayı göstermeye ve 
tüm imkânlarını kullanmaya devam ede-
cektir.

Değerli basın mensupları…

Ülkelerimiz arasındaki mükemmel ilişki-
lerin bir göstergesi olarak bu sabah Sayın 
Cumhurbaşkanımız Sayın Gilani’ye Cum-
huriyet Nişanı tevdi etmişlerdir. Ayrıca sa-
yın Gilani öğleden sonra TBMM’ye hitapta 
bulunmuştur. Pakistan’la örnek ilişkileri-
mizin ve işbirliğimizin, her iki halkın ve 
bölgemizin yarar ve istikrarına katkı sağ-
layacak şekilde, daha da geliştirilmesi için 
geniş imkânlar mevcuttur. Bu imkânları 
sonuna kadar kullanmak arzusundayız. 
Bu amaçla, bugün, 2009 yılında Pakistan’a 
gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında imzala-
nan Ortak Siyasi Bildiri çerçevesinde ihdas 
edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 
ilk toplantısını gerçekleştirdik. Böylelikle 
ilişkilerimizde, atalarımızdan devraldığı-
mız dostluk ve kardeşlik mirasını yepyeni 
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bir içerik, dinamizm ve düzeye ulaştıraca-
ğımız yeni bir döneme girdik.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplan-
tısının tam katılımlı oturumu öncesinde 
değerli kardeşim Gilani ile baş başa bir 
görüşme gerçekleştirdik. Bu sırada Sayın 
Bakanlarımız da muhataplarıyla görev 
alanlarına giren konuları ayrıntılı şekilde 
ele aldılar. Bu görüşmelerin sonuçları hak-
kında Konsey toplantısı sırasında bizleri 
bilgilendirdiler. Görüşme ve toplantılarda 
ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkile-
rimizin, mükemmel seviyede olan siyasi 
ilişkilerimizle aynı düzeye çıkarılması 
gerektiği hususunda fikir birliğimizi teyit 
ettik. Bu bağlamda, ikili ticaret hacmimi-
zin 2012 yılı sonuna kadar 2 milyar ABD 
doları seviyesine çıkarılması yönündeki 
karşılıklı siyasi irademizi teyit ettik.

Esasen son dönemdeki karşılıklı gayretler-
le ekonomik işbirliği alanında belirgin bir 
ilerleme sağlanmıştır. Ticaret hacmimiz 
yükselmektedir. Sel felaketinin Pakistan 
ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilerin 
bu gidişatın önüne geçmesine izin verilme-
mesi noktasında kararlıyız. Zira ekonomik 
alanda işbirliğimizin artması Türkiye ile 
Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerini 
perçinleyecek, çok daha kapsamlı ve kalıcı 
temellere oturtacaktır. Hem Türkiye, hem 
Pakistan’da halkın refah seviyesinin yük-
seltilmesine katkıda bulunacaktır.

Kıymetli basın mensupları…

Türkiye, Pakistan’ın terörizm ve aşırıcılık-
la mücadelesini ve demokratikleşme süre-

cini güçlü bir biçimde desteklemektedir. 
Sel felaketinin etkilerinin bu mücadeleyi 
ve Pakistan’ın demokratikleşme sürecini 
sekteye uğratmaması hem Pakistan hem 
de bölgesi açısından kritik önemdedir. 
Kardeş Pakistan halkının esenlik ve huzu-
runu kendi barış ve huzurumuzdan ayrı 
tutmuyoruz. Bu nedenle de terörle mü-
cadelesinde Pakistan’a elimizden gelen 
desteği vermeye hazırız. Değerli kardeşim 
Başbakan Gilani’ye de bu hususu en açık 
şekilde vurguladım. 

Pakistan nüfusu, kültürü, coğrafi ko-
numu, insan kaynakları,  kurumları, 
demokrasisi, yetiştirdiği liderleri ve tabi-
atıyla Türkiye dâhil dostlarıyla dünyanın 
önemli potansiyele sahip egemen devlet-
lerinden biridir. Bu nedenle, Türkiye’nin 
Pakistan’a olan güveni ve inancı tamdır. 
Bunlara ilaveten, Sayın Başbakan Gilani 
ile, her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konularda da gö-
rüş alışverişinde bulunduk. Bir kez daha 
kardeşim Başbakan Gilani ve beraberin-
deki heyete ikinci ülkeleri olan Türkiye’ye 
hoş geldiniz diyorum. Ziyaretin geri kala-
nındaki temaslarının da yararlı geçmesi-
ni diliyorum. 
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Değerli basın mensupları… Tarihi dostu-
muz, müttefikimiz ve stratejik ortağımız 
Polonya’nın Başbakanı ve refakatindeki 
heyeti Türkiye’de misafir etmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Değerli 
Muhatabım ile bugün gerçekleştirdiği-
miz ve sıcak bir atmosferde geçen gö-
rüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi bütün 
yönleri ile ele aldık. Bölgesel ve ulus-
lararası konularda görüş alışverişinde 
bulunma ve işbirliği imkânlarını gözden 

geçirme fırsatını bulduk. Siyasi planda 
ilişkilerimizin izlediği çok olumlu se-
yirden duyduğumuz memnuniyeti dile 
getirdik.

Geçtiğimiz yıl Polonya’ya gerçekleştir-
diğim ziyaretle birlikte, ilişkilerimiz 
stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmıştı. 
Stratejik ortaklıkla birlikte Türkiye-
Polonya ilişkileri daha da gelişmiştir. 
Şimdi, bu ortaklığa yakışır şekilde siya-

Polonya Başbakanı Donald Tusk 
ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 8 Aralık 2010 
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si, ekonomik, kültürel, askeri ve diğer 
alanlarda işbirliği potansiyelinden aza-
mi ölçüde yararlanmamız konusunda 
mutabık kaldık. İlişkilerin geliştirilmesi 
için önem arzeden üst düzey ziyaretle-
rin son dönemde ivme kazanmasından 
duyduğumuz memnuniyeti belirttik. Üst 
düzey temasların daha sık aralıklarla ve 
düzenli olarak sürdürülmesi konusunda 
görüş birliğine vardık.

Polonya ile aynı değerleri paylaşan, 
benzer vizyonlara sahip ve NATO bün-
yesinde müttefik iki ülkeyiz. Bu ger-
çekten hareketle bölgesel ve küresel 
planda işbirliğimizi daha da geliştir-
memizin uluslararası ve bölgesel barış, 
istikrar ve refaha katkıda bulunacağı 
hususunda mutabık kaldık. AB içinde 
prestijli ve güçlü bir konuma yükselen 
Polonya’nın, AB üyeliğimize vermekte 
olduğu destek için değerli muhatabıma 
teşekkürlerimi ifade ettim. Bu desteğin 
özellikle Polonya’nın 2011 yılının ikinci 
yarısında üstleneceği AB Dönem Başkan-
lığı sırasında daha güçlü biçimde ortaya 
konulması yönündeki beklentimizi dile 
getirdim. Türkiye’nin, enerji güvenliği, 
Doğu Ortaklığı gibi Polonya’nın Dönem 
Başkanlığı öncelikleri arasında yer alan 
konularda yapabileceği katkılar hak-
kında değerli muhatabıma beklentimizi 
aktardım. 

Değerli Dostumdan bu konuda aldığım 
olumlu tepkiler beni ziyadesi ile mem-
nun etti. Keza, Polonya’nın Dönem Baş-
kanlığının öncelikli hedef leri arasında 
yer alan NATO-AB güvenlik işbirliği 

alanında yapıcı bir yaklaşım sergileye-
ceğimizi dile getirdim. Sorunların çözü-
münde muhataplarımızdan da aynı ya-
pıcı tutumu beklediğimizi vurguladım. 
Bu hususta da iyimserliğimizi arttıran 
bir yaklaşımın mevcudiyetini müşahede 
ettim. Uluslararası örgütlerde münhal 
pozisyonlar için Türkiye ve Polonya’nın 
birbirine verdiği desteğin, iki ülke ara-
sındaki işbirliği ruhunun tezahürü oldu-
ğu tespitini yaptık. 

Değerli basın mensupları…

Kalkınma hızı yüksek iki ülke olarak, 
ekonomik ve ticari konularda da işbirliği 
ilişkilerimizi derinleştirmemiz gerekti-
ğini vurguladık. Halihazırdaki durumun 
gerçek potansiyelimizi yansıtmadığı 
görüşüne vardık. Dış ticaret hacmimizi 
7 milyar dolara çıkarmak amacıyla eli-
mizden gelen gayreti gösterme iradesini 
ortaya koyduk. Bu konuda geçtiğimiz 
yıl mayıs ayındaki Polonya ziyaretimde 
değerli meslektaşım Başbakan Tusk ile 
mutabakata varmıştık. İki ülke girişimci-
lerinin karşılıklı olarak yatırım yapmala-
rının teşvik edilmesi gerekliliği üzerinde 
durduk. 

Yarın İstanbul’da Türk ve Polonyalı işa-
damları, İş Forumunda bir araya gelecek-
ler. Bu İş Forumunun ikili ekonomik ve 
ticari işbirliğinin ivme kazanması açısın-
dan çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin öne-
mine de değindik. 2014 yılında ilişkile-
rimizin 600. yıldönümü kutlamalarının 
ses getirici kültürel faaliyetlerle des-
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teklenmesi konusunda görüş birliğine 
vardık. İlgili Bakanlarımıza da bu yönde 
talimat verdik. 

Bugün değerli muhatabım Polonya Baş-
bakanı Donald Tusk ile gerçekleştirmiş 
olduğum görüşmeler son derece dostane 
atmosferde cereyan etmiştir. Aramızdaki 
ilişki ve işbirliğinin her alanda stratejik 
ortaklık düzeyine yakışır şekilde daha da 
geliştirilmesi konusunda güçlü bir siyasi 
irade ortaya konmuştur. Bundan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Değerli muha-
tabım Başbakan Donald Tusk ve berabe-
rindeki heyeti ülkemizde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları… Türkiye ve 
Suriye arasında tesis ettiğimiz Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin Baş-
bakanlar Eş Başkanlığındaki İkinci Top-
lantısını az önce tamamladık. Bu toplantı 
münasebetiyle değerli kardeşim, Suriye 
Başbakanı Sayın Naci Otri ile beraberinde-

ki kıymetli heyet üyelerini ülkemizde mi-
safir etmekten memnuniyet duymaktayız. 
Bugünkü toplantımızda Aralık 2009’da 
Şam’da gerçekleştirdiğimiz Konsey’in Bi-
rinci Toplantısı’ndan bu yana kaydedilen 
gelişmeleri değerlendirdik. Bu çerçevede, 
geçtiğimiz yıl imzaladığımız 51 anlaşma, 

Suriye Başbakanı Naci Otri ile 
Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 20 Aralık 2010 
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mutabakat muhtırası ve protokolün onay 
ve uygulama durumlarını ele aldık. Bugün 
ayrıca, Konsey çalışmaları kapsamında 
nihai hale getirilen anlaşmaları imzaladık. 

Öte yandan, toplantı sırasında taraf lar 
yakın gelecekte şu ortak işbirliği projele-
rinin uygulanmasını kararlaştırmışlardır: 
26 Ocak 2011 tarihinde Nusaybin-Kamışlı 
Ortak Gümrük Kapısı inşaatının temel 
atma töreninin yapılması, 2010 yılı sonu-
na kadar Asi Nehri üzerindeki Dostluk 
Barajının temel atma töreninin gerçek-
leştirilmesi, İki ülke arasında ticaret ve 
yatırımların artırılmasını kolaylaştırmak 
üzere Türkiye-Suriye Ortak Bankası kurul-
ması, 2011 yılı içinde Gaziantep ve Halep 
arasında hızlı tren servisi başlatılmasına 
ilişkin ortak bir proje geliştirilmesi, 2011 
yılı içinde iki ülkenin doğal gaz boru hattı 
şebekelerinin birbirine bağlanmasının ta-
mamlanması, Türk Eximbank tarafından 
Suriye Hükümetine Türk şirketlerince 
üstlenilenecek spesifik projelerin finans-
manında kullanılmak üzere 180 milyon 
Euro (250 milyon ABD doları) tutarında 
kredi açılması.

Konsey toplantımız çerçevesinde ayrıca 
dün ve bu sabah ilgili Bakanlarımız bir 
araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleş-
tirmişlerdir. Bu suretle, bütün alanların-
daki ilişkilerimiz ayrıntılı olarak gözden 
geçirilmiş, yeni işbirliği imkânları üze-
rinde durulmuştur. Gerçekleştirdiğimiz 
görüşmeler sonucunda, bir yıllık süre 
zarfında hemen her alanda işbirliğimizin 
ivme kazandığını tespit ettik. Konsey me-
kanizmasının her iki tarafça da titizlikle 

işletildiğini memnuniyetle müşahede et-
tik. Bu bakımdan, Konsey’de yer alan her 
iki ülkeden Bakan arkadaşlarıma özverili 
çalışmaları için huzurunuzda teşekkür 
etmek istiyorum.

Bu vesileyle ilk toplantımızdan bugüne 
kadar sağlanan bazı gelişmeleri zikretmek 
istiyorum: Üst düzey yetkililerin ve teknik 
heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinde yoğun 
bir artış yaşanmıştır. TİKA’nın Şam Ofisi 
Şubat 2010’da faaliyete geçirilmiştir. Gü-
venlik alanındaki işbirliğimiz tatminkâr 
bir şekilde sürdürülmüştür. İlişkilerimizin 
kapsamının daha da genişletecek bir an-
laşma imzalanması konusunda mutabakat 
sağlanmıştır. İkili ticaret hacmimiz 2009 
yılının ilk on ayında 1.4 milyar dolar sevi-
yesinden bu sene aynı dönemde 2.1 milyar 
dolara ulaşmıştır. Böylece, koyduğumuz 
5 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak 
bir hedef olmaktan çıkmıştır. Geçen yıl 
uygulamaya koyduğumuz karşılıklı vize 
muafiyeti sayesinde halklarımız yıllardır 
özlemini çektiği kaynaşmayı nihayet yaşa-
maya başlamıştır. Bu çerçevede, 2010 yılı 
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret 
eden Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 750 
bine yükselmiştir. Aynı dönemde, ülkemiz-
den Suriye’ye giden turist sayısı ise 1 mil-
yon 350 bini aşmıştır. Böylece, Suriye’den 
ülkemize gelen ziyaretçi sayısında geçen 
yıla kıyasla %90’dan fazla bir artış gerçek-
leşmiştir. Ülkemizden Suriye’ye gidişler 
%145 oranında artmıştır. Halklarımız ara-
sındaki bu kaynaşma, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin güçlenmesi ve halklarımıza mal 
edilmesi bakımından en sağlam teminatı 
oluşturacaktır. 
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Değerli basın mensupları…

Suriye ve Irak ile tesis ettiğimiz bu me-
kanizma, ülkemizin dâhil olduğu başka 
bölgesel işbirliği girişimlerine de ilham 
kaynağı teşkil etmiştir. Esasen nihai ama-
cımız, dostluk, kardeşlik, huzur ve refah 
ortamını dalga dalga tüm bölgemize yay-
maktır. Bunda da muvaffak olacağımıza 
yürekten inanıyoruz. Türkiye, Suriye, Lüb-
nan ve Ürdün arasında tesis ettiğimiz Yük-
sek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi bu 
inancımızın bir başka tezahürüdür. Dört-
lü İşbirliği Konseyi’nin zirve toplantısını 
da önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi 
öngörüyoruz. Bu konsey, katılmayı arzu 
eden diğer dost bölge ülkelerine de açıktır.

Değerli basın mensupları…

Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ko-
nular hakkında da istişarelerde bulunduk. 
Bu çerçevede, Sayın Başbakan Otri’ye, 
Kasım ayı sonunda Lübnan’a gerçekleştir-
diğim ziyaret hakkında bilgi verdim. Lüb-
nan Özel Mahkemesi bağlamında yaşanan 
gerginliğin giderilmesi için Suriye ve Suu-
di Arabistan arasında sürdürülen girişimi 
desteklediğimizi teyid ettim. Bildiğiniz 
gibi, Lübnan’ın siyasi birliğinin, egemenli-
ğinin ve istikrarının muhafaza edilmesine 
büyük önem atfetmekteyiz. Bu ülkedeki 
sorunların ve görüş ayrılıklarının milli 
mutabakat kapsamında diyalog yoluyla 
çözümlenmesini arzu ediyoruz. Bu gö-
rüşlerimi Kasım ayı sonunda Lübnan’a 
gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında da 
kuvvetli ifadelerle kamuoyu ve tüm siyasi 
gruplarla paylaşmıştım.

Irak’taki gelişmeler de görüşmelerde ele 
aldığımız öncelikli konulardan birini teş-
kil etmiştir. Ayrıca, Irak halkının biran 
önce huzur ve refaha kavuşması için, dost 
ve komşu ülkeler olarak, güvenlik ve is-
tikrarın tesis edilmesine destek vermemiz 
gerektiği hususunda mutabık kaldık. Irak-
lı siyasi grupların vardıkları mutabakat 
çerçevesinde, Irak Meclisi’nin toplanarak 
Meclis Başkanını ile Cumhurbaşkanı’nı 
seçmesinden duyduğumuz memnuniyeti 
ifade ettik. Ayrıca, Nuri Maliki’nin Hükü-
meti kurmakla görevlendirilmesi netice-
sinde, Irak’ta yaşanan siyasî tıkanıklığın 
aşılmasından da memnuniyet duyduk. 
Yeni hükümetin, siyasi gruplar arasındaki 
mutabakatı yansıtacak şekilde, kapsayıcı 
bir kompozisyonla bir an evvel kurulması 
temennisinde bulunduk. 

Bölgesel konular meyanında, Sayın Otri 
ile ele aldığımız bir diğer konu Orta Doğu 
Barış Süreci olmuştur. ABD’nin İsrail ve 
Filistinliler arasında doğrudan görüşme-
lerin başlatılmasına yönelik çabalarının, 
İsrail’in uzlaşmaz tutumu nedeniyle so-
nuçsuz kalmasını kaygıyla karşılıyoruz. 
Bu şartlar altında, barış yönünde bir açı-
lım sağlanması için uluslararası toplumun 
ve özellikle bölge ülkelerinin daha fazla 
çaba göstermesi gerekmektedir. Sayın Otri 
ile bundan sonra Filistinli kardeşlerimiz 
ve Arap Ligi ile dayanışma ve eşgüdüm 
halinde izleyebileceğimiz hareket tarzı 
hakkında istişarelerde bulunduk. Bugün-
kü toplantımızın halklarımız için hayırlı 
gelişmelere vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Teşekkür ederim.
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Kıymetli Devlet ve Hükümet Başkanları, 
Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer misafir-
ler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 11. Zirve 
toplantıları vesilesiyle sizleri medeni-
yetlerin beşiği İstanbul’da ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ediyor; he-
pinize en samimi duygularla hoş geldiniz 
diyorum.

Sizlerle EKO çerçevesinde, son olarak Ma-
yıs 2006’da Bakü’deki Dokuzuncu Zirve 

sırasında bir araya gelmiştim. Bu geçen 
zaman zarfında kurucu üyesi olduğumuz 
örgütün çalışmalarını yakından izlemeye 
devam ettim. Yarınki Zirve toplantısında 
örgütün dönem başkanlığını üstlenecek 
olmamızdan büyük memnuniyet duyuyor 
ve örgütün çalışmalarına şimdiye kadar 
verdiğimiz önemi bu vesileyle bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Bu çerçevede, iki 
yıla yakın bir süre EKO Dönem Başkanlı-
ğını yürütmüş olan İran Cumhurbaşkanı 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(EKO) 11. Zirvesi Akşam Yemeği

İstanbul | 22 Aralık 2010 
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Sayın Mahmud Ahmedinejad’a dönem 
başkanlıkları sırasındaki başarılı ve etkin 
çalışmaları için tebriklerimi sunuyorum. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, eşsiz jeo-stra-
tejik konumu ve Doğu ile Batı arasındaki 
birleştirici özelliği nedeniyle tüm dünyada 
dikkat çeken bir bölgesel ekonomik olu-
şum konumuna yükseldi. Örgütümüz, 8 
milyon kilometrekarelik bir alanda, 400 
milyonluk bir nüfusu temsil ediyor. Bu 
bölge, geniş tabi kaynakları ve dinamik iş-
gücü ile büyük bir kalkınma potansiyelini, 
muhteşem bir ekonomik potansiyeli barın-
dırıyor. Bu avantajlarımızı ülkelerimiz ve 
halklarımız için bir fırsata dönüştürmek 
noktasında EKO’nun önemli bir imkan ol-
duğuna inanıyorum.

2005 yılında, Astana’da düzenlenen Ba-
kanlar Konseyi Toplantısında “EKO 2015 
Vizyon Belgesi” kabul edilmişti. Bu belge 
kapsamında, işbirliğimizi güçlendirmek 
üzere ticaret, yatırım, ulaştırma, haber-
leşme, enerji, çevre, tarım ve sanayi gibi 
pek çok alanda 2015 yılına kadar gerçek-
leştirmek üzere hedefler tespit etmiştik. 
Şimdi, bu 11. Zirve’de, hedef lerimizin 
gerçekleştirilmesi yönünde kat edilen me-
safeye ilişkin bir durum değerlendirmesi 
yapacağız ve hedef tarihe kadar alınması 
gereken ilave önlemler konusunda en üst 
düzeyde irademizi sergileyeceğiz. Uma-
rım, yarın kabul edilecek İstanbul Bildi-
risi, örgütümüzün geleceğe dönük vizyo-
nuna zengin katkı sağlayacak ve işbirliği 
temelinde hedeflerimize ulaşmakta bize 
yol gösterecektir.

Kıymetli misafirler…

Bugüne kadar, küresel krizin aşılması 
konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak 
üzere bütün ülkeler çok ciddi bir gayret ve 
azimle çalıştılar. 2010 yılının ilk yarısın-
da küresel büyüme hızının beklentilerin 
üzerinde gerçekleşmesi hepimiz açısından 
sevindirici bir gelişme. Üstelik küresel ti-
caret hacminin de yıl ortasından itibaren 
kriz öncesi seviyelerine ulaştığını görü-
yoruz. Ne var ki, küresel ekonomik krizin 
tam anlamıyla sona erdiğini, zor günlerin 
geride kaldığını ifade etmenin şu an için 
erken olduğunu düşünüyorum. Küresel 
ekonomik canlanmanın itici gücünün 
EKO gibi örgütlerin üyelerinden oluşan 
gelişmekte olan ülkeler olduğu dikkat çe-
kiyor.

Türkiye, küresel ekonomik krizi en az 
etkiyle atlatan ülkelerden biri oldu. 8 yıl 
boyunca ekonomide gerçekleştirdiğimiz 
cesur yapısal reformlar ve kriz sürecinde 
uyguladığımız tedbirler, krizde Türkiye’yi 
çok farklı bir konuma taşıdı. 2009 son çey-
reğinden itibaren yüksek büyüme oranına 
ulaşan Türkiye ekonomisi, 2010 yılı ilk üç 
çeyreğinde büyüme oranlarıyla dünyada 
ilk sıralarda, Avrupa’da birinci sırada yer 
aldı. Mali disiplini ve para politikalarını 
tavizsiz uygulayarak, 2011 yılına çok daha 
büyük umutlarla giriyoruz. İhracatın hızla 
arttığı, turizm gelirlerinin yükseldiği, yatı-
rım ortamının daha da iyileştiği ülkemiz, 
katılım müzakerelerini yürüttüğü Avrupa 
Birliği’nin ülkelerinden daha iyi bir perfor-
mans sergiliyor. Bütçe açığı ve borç yükü 
noktasında Avrupa’nın birçok ülkesinden 
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iyi durumda olduğumuzu, bu alanlarda 
Maastricht Kriterleri’ni şimdiden yakala-
dığımızı hatırlatmak isterim.

Türkiye çok büyük bir özgüvenle geleceğe 
doğru ilerliyor. Açıkçası, EKO üyesi tüm 
ülkelerin de böyle bir özgüvene sahip 
olmasını, küresel ekonomide bugünkün-
den çok daha etkin olmalarını gönülden 
arzu ediyoruz. Hiç kuşkusuz, bölgemizin 
istikrarı, huzurun, barışın, işbirliği ve 
dayanışmanın daha da artırılmasından 
geçiyor. Bölgemizdeki tüm meseleleri geri-
de bıraktığımızda, barış, adalet ve huzuru 
pekiştirdiğimizde, kültürel ortak paydaları 
daha fazla işlettiğimizde, inanıyorum ki bu 
bölge dünyanın ekonomik cazibe merkezi-
ne, ekonomik güç merkezine dönüşecektir. 
Türkiye olarak, barış, huzur ve adaletin, 
ekonomik kalkınmada en önemli faktör ve 
itici güç olduğuna inanıyor ve bunun için 
çaba harcıyoruz. 8 yıl önce Hükümetimiz, 
dış politikada sıfır sorun ilkesini benimse-
di ve bunun gereklerini yerine getirdi. Bu-
gün, bu çabalarımızın çok ciddi ve yararlı 
sonuçlar verdiğine, bölgesel işbirliklerinin 
çok geliştiğine, bölge ülkelerinin hep bir-
likte kazandığına şahit oluyoruz.

Türkiye’nin mücadelesini verdiği sıfır 
sorun politikasının, EKO Bölgesinde de 
benimsenmesi, ülkelerimizin ve halkları-
mızın geleceği adına mutlaka yararlı so-
nuçlar doğuracaktır. Bizim ülkelerimiz, re-
fahı da, huzur ve istikrarı da, demokrasi ve 
evrensel insan haklarını da fazlasıyla hak 
ediyor. İnsanımıza en güzeli verebilecek 
potansiyele ziyadesiyle sahibiz. Yeter ki 
buna inanalım, yeter ki bu noktada özgü-

venimiz olsun. Sözlerime bu noktada son 
verirken, 11. EKO Zirve toplantısına başa-
rılar diliyor, bu organizasyona ev sahipliği 
yapmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
muzu yinelemek istiyorum. Bir kez daha 
tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşim Şeyh Hamad bin Casim 
el-Sani, çok değerli katılımcılar, değerli 
işadamları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Basra 
Körfezi’nin parlayan incisi, Ortadoğu’nun 
müreffeh ve huzurlu ülkesi kardeş Katar’ı 
ziyaret ediyor olmaktan, Türk ve Katarlı 
işadamlarıyla bir araya gelmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-

tiyorum. Bu sıcak coğrafyada bizleri aynı 
sıcaklıkla kucakladığınız, şahsıma ve he-
yetime misafirperverlik gösterdiğiniz için 
sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.

Bugün, oldukça geniş bir Türk işadamı he-
yetiyle Katar’ı ziyaret ediyoruz. Açıkçası, 
son dönemde işadamlarımızla yaptığımız 
ziyaretlerin en geniş katılımlısını gerçek-

Türkiye-Katar İş Forumu

Katar | 12 Ocak 2011 
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leştirdiğimizi burada dikkatlerinize sun-
mak istiyorum. Bu büyük ilgiyi, Türkiye 
ile Katar arasındaki işbirliği arayışının, da-
yanışma ve paylaşma arzusunun da somut 
bir ifadesi olarak görüyorum. Varolan iş-
birliği ve ticaretimiz, inşallah bu ziyaretle 
birlikte çok farklı bir boyut kazanacak, bu 
ziyaret inşallah ülkelerimiz arasında bir 
dönüm noktası teşkil edecektir.

Biz son dönemde, komşu ve çevre ülkelerle 
ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, böl-
gesel düzeyde ortak refah alanları oluştur-
mayı dış politikamızın ana gayelerinden 
biri hâline getirdik. Özellikle Ortadoğu, 
Körfez ve Kuzey Afrika gibi çevre bölge-
lerle olan ticaret hacmimizde hissedilir 
düzeyde artışlar meydana geldi. Gümrük 
kapılarımızdaki iş hacmi ve yoğunluğu 
giderek arttı. Tüm bunlara paralel olarak, 
sınır illerimizin ticarî yaşamında hatırı 
sayılır bir canlanma gözlemledik. İşte 
geçtiğimiz hafta da ifade ettim: Suriye sı-
nırımızdaki tüm illerimiz gibi, Gaziantep 
ilimiz de Suriye ile aramızdaki olumlu 
atmosferin somut neticelerini görüyor. 
Gaziantep’e gelen turist sayısı yıllık 1 mil-
yona yaklaşırken, Gaziantep, 1 milyar do-
ların üzerinde ihracat yapan iller arasına 
girdi. 

Türk dış politikasındaki bu hareketliliği 
biz ekonomik atılımlarla da destekledik. 
Küresel Finans Krizi sürecinde Türkiye 
tüm dünya ülkeleri arasında dikkate değer 
bir başarı sergiledi ve 2010 yılının ilk üç 
çeyreğinde dünya genelinde en fazla bü-
yüyen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye 
şu anda, yaklaşık 730 milyar dolar milli 

gelirle dünya sıralamasında ekonomik 
büyüklük olarak 17’inci sırada yer alıyor. 
Hükümet olarak bizim bir hedefimiz var: 
2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde 
Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına yükselt-
meyi hedefliyoruz. 2013 yılında inşallah 
milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor. 
2023’te bunu 2 trilyon dolara yükseltmeyi 
arzuluyoruz ve bunu da son derece kolay 
ulaşılabilir bir seviye olarak görüyoruz.

İhracatta aynı şekilde Türkiye son 8 yılda 
büyük başarı kaydetti. 36 milyar dolardan 
devraldığımız ihracatı 2008’de 132 milyar 
dolara yükselttik. Dünya ticaretinin küre-
sel krizden etkilendiği süreçte bile ihraca-
tımız 100 milyar doların üzerinde kaldı ve 
en son 2010’de 114 milyar dolar rakamını 
yakaladık. 2023’te ise, 500 milyar dolar 
ihracat, 500 milyar dolar ithalat hedefini 
önümüze koyduk. Yani 1 trilyon dolarlık 
bir dış ticarete ulaşmayı hedefliyoruz.

Eğitim, sağlık, ulaştırma, Ar-ge harcama-
larında aynı şekilde başarı grafiğimiz yük-
selerek devam ediyor ve bu alanlarda da 
Türkiye 2023’e büyük hedeflerle yürüyor. 
Hidrolik enerji potansiyelimizin tama-
mını kullanır hale gelecek, önümüzdeki 
12 yılda en az 3 nükleer enerji santralini 
inşa edeceğiz. Şu anda Türkiye, Asya ile 
Avrupa, Ortadoğu ile Avrupa arasında çok 
önemli bir enerji koridoru olma özelliğine 
sahip. Bölge ülkelerinde üretilen ham pet-
rol ve doğal gazı dünyaya ulaştıracak top-
lam 3 bin 300 km. ham petrol ve 1.600 km. 
doğal gaz transit boru hatları ile Türkiye 
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dünyanın önemli enerji dağıtım merkezle-
rinden biri haline gelecek.

Bir başka iddialı hedefimiz de turizmde... 
2002 yılında 8.5 milyar dolar olan turizm 
gelirimizi şu anda 22 milyar dolara çıkar-
mış durumdayız. Önümüzdeki 12 yılda 
bu geliri 50 milyar dolara ulaştıracağız. 
Bugün yıllık 28.5 milyon kişi olan turist sa-
yısı da aynı şekilde 2023 yılında 50 milyon 
turist rakamını aşmış olacak. İstanbul’u, 
üç kıtanın merkezinde yer alan bir finans 
merkezine dönüştürme çalışmalarımız 
hızla devam ediyor. Bunun yanında, GAP, 
DAP ve KOP gibi bölgesel projeleri tamam-
layarak Türkiye’yi tarımda da bir merkez 
haline getiriyoruz.

Türkiye içindeki bu başarılı performansı, 
bu başarı grafiğini uluslararası platform-
larda da etkin şekilde kullanma çabası 
içindeyiz. Türkiye, G-20 başta olmak üzere 
uluslararası ekonomik organizasyonlarda 
artık etkin şekilde yer alıyor ve küresel 
ticarette, küresel ekonomide belirleyici 
adımlar atıyor. 

Mesafelerin anlamını yitirdiği bir çağda 
yaşıyoruz değerli arkadaşlarım... Özellik-
le Katar ile Türkiye arasında biz hiç bir 
mesafenin olmadığına, iki ülkenin asla ve 
asla birbirine uzak olmadığına inanıyoruz. 
Zira, Katar ve Türkiye, ortak bir coğrafyayı 
olduğu kadar, ortak bir tarihi, ortak bir 
kültürü, ortak değerleri de paylaşıyorlar. 
Açıkçası, aramızdaki tek fark dil... Ama, 
dilimizdeki binlerce ortak kelimeye rağ-
men, biz asıl iletişim dilinin Gönül Dili 
olduğuna inanıyor, birbirimizle gönül dili 

üzerinden gayet güzel iletişim kurabilece-
ğimizi biliyorum. Sizler “merhaba” diyor-
sunuz, bizler de “merhaba” diyoruz. Sizler 
“selamun aleyküm” diyorsunuz, bizler de 
aynı ifadeyi kullanıyoruz. Siz “sabahü’l-
hayr” diyorsunuz, biz “hayırlı sabahlar” 
diyoruz...

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Diyece-
ğim odur ki, aramızdaki tek fark olan dil 
farkı da esasen teferruattan öte bir fark 
değildir. Katar’la Türkiye arasında ticaret 
ve ekonomik işbirliği son dönemde, yoğun 
gayretlerimiz neticesinde önemli mesafe 
kaydetti. Ama biz, bunun potansiyeli yan-
sıtmadığına, birbirine bu kadar yakın iki 
ülkenin her alanda çok daha fazla işbirliği 
içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Biz 
iktidara geldiğimizde Katar’la karşılıklı 
ticaret hacmimiz, dikkatinizi çekiyorum, 
yaklaşık 25 milyon dolar seviyesindeydi. 
2008 yılında bu rakam 1.2 milyar dolar 
seviyesini geçti. Küresel krizin etkisiyle 
ve Katar inşaat sektöründe yaşanan yavaş-
lamaya bağlı olarak 2009 yılında ticaret 
hacmimizde gözle görülür bir düşüş mey-
dana geldi ve bu rakam 375 milyon dolar 
seviyesine geriledi. Bu yıl da benzer bir 
rakam bekliyoruz. Oysa biz bu durgunluğu 
en kısa sürede tersine çevirebilecek, iki 
ülke ticarî ilişkilerini dengeli bir şekilde 
üst seviyelere çıkarabilecek güce ve irade-
ye sahibiz.

Küresel finans krizinden asgari düzeyde 
etkilenmiş, krizin etkilerini artık neredey-
se tamamen geride bırakmış bir ülke ola-
rak, biz Katar’la 2008 rakamlarını da aşan, 
çok daha yüksek hedefleri gözüne kestiren 
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bir işbirliği arzuluyoruz. Burada özellikle 
müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye’nin 
tecrübesini vurgulamam gerekiyor. Bakı-
nız... Müteahhitlerimizin yurtdışında üst-
lendikleri proje tutarı 2002 yılında sadece 
2.4 milyar dolardı. 2007 ve 2008 yıllarında 
bu rakam 24’er milyar dolar olarak zirve 
yaptı. Küresel krizin etkisiyle tüm dünya-
da iş hacmi düşerken, bizim müteahhitle-
rimiz 2010 yılında da 14 milyar dolar iş 
hacmi seviyesini yakaladılar. 2002’de 127 
olan proje sayısının da küresel finans kri-
zine rağmen 2010’da 303 proje rakamına 
ulaşabildiğini memnuniyetle görüyoruz. 
Sadece 2002-2010 arasındaki 8 yılda üstle-
nilen iş hacmi ise, dikkatinizi çekiyorum, 
133 milyar dolar. Dünyanın en büyük 225 
müteahhitlik firması arasında 2003 yılın-
da Türkiye’den sadece 8 firma vardı. 2010 
yılında ise 33 firma ile listede, Çin’den son-
ra ikinci sırada yer aldık.

Katar 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği 
yapacak. Müteahhitlik sektöründe olduğu 
kadar futbol başta olmak üzere sporda da 
büyük başarılara imza attığımızı eminim 
hepiniz biliyor ve takip ediyorsunuz. Özel-
likle uluslararası spor organizasyonları 
noktasında Türkiye son dönemde büyük 
gelişme kaydetti. En son, Dünya Basketbol 
Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Formu-
la yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam 
ediyoruz. UEFA ve Şampiyonlar Ligi or-
ganizasyonlarını aynı şekilde İstanbul’da 
ağırladık. 2005 yılında İzmir’de ÜNİVER-
SİAD Oyunlarına ev sahipliği yapmıştık. 
Şimdi, 15 gün sonra, Erzurum’da Dünya 
Üniversite Kış Oyunlarına ev sahipliği 
yapıyoruz. 3 bin 500 sporcuyu ağırlaya-

cağımız bu büyük organizasyon için Er-
zurum kentimizde kış sporlarına yönelik 
devasa boyutta yatırımlar gerçekleştirdik. 
Şu anda hızla ülke genelinde stadyumla-
rımızı, spor salonlarımızı bir bir yeniliyor, 
altyapımızı güçlendiriyoruz. 

Sadece büyük şehirlerimizde değil, Anado-
lumuzun muhtelif kentlerinde dahi Avru-
pa’daki futbol standartlarında stadyumlar 
inşa ettik, ediyoruz. Kayseri Kadir Has Sta-
dımız bunun en güzel ve en güncel örneği 
olarak karşımızda duruyor. Trabzon’da 
aynı şekilde deniz üzerine bir stad inşa 
ediyoruz. Bu ziyaretimden hemen son-
ra, Galatasaray’ın Türk Telekom Arena 
Stadı’nın açılışını gerçekleştireceğiz. 

2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’da 
yeni stadyumlar inşa edilmesi, mevcut 
stadyumların modernleştirilmesi, Katar’ın 
Dünya Kupası’na sağlam bir altyapıyla ev 
sahipliği yapmasına Türk firmalarının, 
müteahhitlerimizin büyük katkılarda bu-
lunacaklarına inanıyorum.

Katarla sadece müteahhitlik sektörün-
de değil, her alanda daha güçlü işbirliği 
istiyoruz. Hâlen üyelik müzakerelerini 
sürdürdüğümüz AB’yle aramızda 15 yıl-
dır gümrük birliği anlaşması bulunuyor. 
Diğer bir deyimle, Türkiye’de üretim ya-
pan firmalara 500 milyonu aşan zengin 
Avrupa pazarına gümrüksüz, tarifesiz ve 
kotasız mal satma imkânı bulunuyor. Bir 
Katar firması için Türkiye’de yatırım yap-
mak, çok daha ucuz maliyetle Avrupa’da 
yatırım yapmak anlamına gelecektir. İşte 
bu nedenle, Katarlı şirket ve işadamlarını 
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ülkemizin potansiyelinden, geniş pazarın-
dan ve yatırım imkânlarından daha fazla 
yararlanmaya davet ediyoruz.

Kapımızın sizlere her zaman açık olduğu-
nu, Katarlı yatırımcılara her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isti-
yorum. Özellikle, bizzat bana bağlı olarak 
çalışan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansımız, her türlü bilgi ihtiyacınızı kar-
şılamak, Türkiye’ye yatırım noktasında 
her türlü kolaylığı sağlamak üzere her 
an yanınızda, yanıbaşınızda olacaktır. 
Katar’da uygulanmakta olan ekonomik 
kalkınma ve yatırım projelerini de yakın-
dan takip ediyoruz. Bu kapsamda, karde-
şimiz Katar’ın ekonomik açıdan yeniden 
yapılanma çalışmalarında ülkemizin, 
özelleştirme, küçük ve orta ölçekli işletme-
cilik başta olmak üzere her alanda bilgi ve 
tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu 
bildirmek istiyorum.

Katar’da son dönemde yaşanan ekonomik 
gelişmelerin de etkisiyle turizm alanında 
altyapı ihtiyacının arttığını görüyoruz. 
Tanınmış otel zincirlerinin Katar’da yeni 
oteller açmayı planladığını biliyoruz. 
Gerek otellerin inşası, gerek işletilmesi 
konusundaki deneyimlerimizi de Katar’la 
paylaşmaya hazırız.

Değerli kardeşlerim...

Biz Katar’ı Körfez’in parlayan bir incisi 
olarak görüyoruz. Alteslerinin dirayetli 
önderliği, kardeşimiz Katar’ı Ortadoğu’da 
barış ve istikrarın sağlanması, bölge halk-
larının refah düzeyinin yükseltilmesinde 

önemli bir ülke hâline getirdi. Tüm bu 
çabalarınızı takdirle izliyoruz. Bölgenin 
refahı için, istikrar için, kalkınma için 
birlikte hareket edebileceğimiz çok sayıda 
alan var. Bugün, geniş katılımlı bir işadamı 
heyetiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, 
Katar’ın bizim gözümüzdeki yerini, konu-
munu da açık ve somut olarak ispat ediyor.

Başta da ifade ettiğim gibi, bu ziyaretin iki 
ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm nok-
tası olmasını temenni ediyorum. Türkiye 
ile Katar’ın, her alandaki tecrübelerini 
bölge için, insanlık için kullanmalarını 
diliyor, bu hedef doğrultusunda çalışacağı-
mızı, daha çok çalışacağımızı ifade ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları... Lübnan Baş-
bakanı, kıymetli kardeşim Saad Hariri 
Lübnan’daki son gelişmeler hakkında 
tarafımıza bilgi vermek, eşgüdüm ve 
istişarelerde bulunmak üzere ülkemize 
bir çalışma ziyareti gerçekleştirmek-
tedir. Sözlerimin başında kendisini ve 

değerli heyetini Ankara’da ağırlamaktan 
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi, Türkiye Lübnan’ın huzur, 
istikrar ve refah içinde kalkınmasına 
büyük önem atfetmektedir. Bu tavrı-

Lübnan Başbakanı Saad Hariri 
ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 14 Ocak 2011 
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mız hem halklarımız arasında var olan 
dostluk ve kardeşlik bağlarından, hem 
de Lübnan’ın bölgesel barış ve istikrar 
bakımdan taşıdığı hayati önemden kay-
naklanmaktadır. Bu meyanda, 2006 yı-
lında yaşanan savaş ve sonrası dönemde 
Lübnan’ın karşı karşıya kaldığı muhtelif 
sorunların ve istikrarsızlık tehditlerinin 
bertaraf edilmesi için Lübnan’a tam des-
tek verdik. Her zaman Lübnan Devleti-
nin ve halkının yanında yer aldık. 

BM İstikrar Gücü UNIFIL’de sürdürdü-
ğümüz kuvvet katkısının yanı sıra, ulu-
sal uzlaşı hükümeti kurulması sürecinin 
başarıyla sonuçlanması için tüm ilgili 
taraf lar nezdinde yoğun çaba harcadık. 
Son olarak Kasım ayında Lübnan’a ger-
çekleştirdiğim ziyaretin temel amacı da 
Lübnan’a desteğimizi teyit etmek, tüm 
Lübnanlı siyasi gruplara birlik ve bütün-
lük mesajı vermekti. Tabiatıyla, 2009 
parlamento seçimlerini takiben uzun 
bir süre sonra büyük gayretlerle Sayın 
Hariri’nin Başbakanlığında kurulan Ulu-
sal Uzlaşı Hükümeti içindeki 11 bakanın 
istifa etmesi ile ortaya çıkan bunalımı 
üzüntüyle karşılıyoruz. 

Yakın tarihte büyük acılar ve yıkımlar 
yaşamış olan Lübnan halkının yaraları 
henüz tam olarak sarılamamıştır. Hal 
böyleyken, ülkenin yeniden siyasi istik-
rarsızlığa sürüklenmesine müsaade edi-
lemez. Bölgemizdeki diğer ihtilaf larda 
da kritik gelişmelerin vuku bulduğu bir 
sırada Lübnan’da ortaya çıkacak bir is-
tikrarsızlığın bölge üzerinde de olumsuz 
yansımaları olması kaçınılmaz olacaktır. 

Bu çerçevede, Lübnan’daki Hükümet 
bunalımının diyalog ve uzlaşıyı ön plana 
çıkaran demokratik ve katılımcı yöntem-
lerle çözümlenmesi için tüm ilgili taraf-
ların çabalarını artırmaları gereklidir. 
Tarafların tam bir sorumluluk bilinciyle 
hareket etmesine ve Lübnan’ın ortak çı-
karlarının her türlü mülahazadan üstün 
tutmalarına ihtiyaç vardır. 

Lübnan Özel Mahkemesi ile ilgili husus-
ların Lübnan içinde ve dışında ayrışma 
ve çatışmaya yol açmayacak, yıkıcı de-
ğil, yapıcı bir yaklaşımla ele alınması 
zorunludur. Bu konuda hiç bir tarafta 
hak ve hukukunun çiğnendiği yolunda 
mağduriyet hissi yaratmayacak bir for-
mül bulunmaya çalışılmalıdır. Bunun da 
yolu kamplaşma değil, diyalogdur. Mah-
kemeyle ilgili zıtlaşmanın Lübnan’ın iç 
huzurunun sağlanması ve komşularıyla 
ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde 
kaydedilen gelişmeleri geri çevirmesine 
izin verilmemelidir. Bu bağlamda, Suudi 
Arabistan ve Suriye arasında yürütülen 
diyalog da devam ettirilmelidir. 

Bulunduğumuz noktada, bölge ülkeleri-
nin ve uluslararası toplumun önde gelen 
aktörlerinin Lübnan’daki hükümet bu-
nalımının süratle giderilmesi için ortak 
çaba ortaya koymaları gerekmektedir. 
Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde 
üzerimize düşeni yapmayı ve gerekli tüm 
girişimler içinde aktif biçimde yer alma-
yı sürdüreceğiz. Teşekkür ederim.



Recep Tayyip ERDOĞAN

166

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Değerli Başkanı, değerli yöneticileri, oda 
ve borsalarımızın değerli başkanları, yö-
neticileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Ukrayna ziyaretimizle eş zamanlı gerçekle-
şen TOBB Eğitim Semineri’ne katılmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Gün boyunca Kiev’de resmi temaslarda 
bulunduk. Cumhurbaşkanı Sayın Yanuko-
viç ile, Başbakan Sayın Azurov ile birebir 
ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Tür-
kiye Ukrayna İş Konseyi’nde yine Türk ve 
Ukraynalı işadamlarıyla bir araya geldik. 
Ukrayna’nın en köklü üniversitesi olan 
Taras Şevşenko Üniversitesi’nde şahsıma 
tevdi edilen fahri doktora ünvanını aldım 
ve orada, öğretim görevlilerinin, öğrenci-
lerin katıldığı törende bir konuşma yapma 
fırsatımız oldu.

Ziyaretimizde tabii olarak iki ülkenin 
ekonomik ilişkileri öne çıktı. Ukrayna, dış 
ticaretimizde önemli yer tutan bir ülke. 
2002 yılında, Türkiye ile Ukrayna arasın-
daki dış ticaret hacmi, sadece 1 milyar 304 
milyon dolar seviyesinde idi. Küresel kriz 

öncesinde, 2008 yılında dış ticaret hacmi-
miz, 6 kattan fazla artarak 8 milyar 300 
milyon dolar seviyesine yükseldi. Küresel 
kriz sürecinde keskin bir düşüş yaşadık; 
ancak, 2010 ile birlikte yükseliş trendi 
başladı ve 2010’un ilk 11 ayı itibariyle dış 
ticaret hacminde 4.5 milyar doları aşmış 
bulunuyoruz.

Bugünkü temaslarımız sonrasında da açık-
ladım: Ukrayna ile birlikte, dış ticarette 
önümüze çok büyük hedefler koyduk: İn-
şallah, önümüzdeki 5 yıl içinde dış ticaret 
hacmini 25 milyar dolara, önümüzdeki 
10 yıl içinde de 50 milyar dolara yükselt-
meyi hedefliyoruz. 2002-2008 arasındaki 
6 yılda 6 kattan fazla artış kaydedildiğini 
hesaba katarsanız, 10 yılda 10 katlık bir 
artış hiç de imkansız değildir. Ukrayna ile 
ilişkileri her alanda güçlendirerek, işbirli-
ğini daha da pekiştirerek, inşallah 10 yıl 
içinde 50 milyar dolar rakamını yakalamış 
olacağız.

Tabii beni ziyadesiyle gururlandıran 
bir başka nokta da, işadamlarımızın 
Ukrayna’da gerçekleştirdikleri yatırımlar... 
Şu anda Ukrayna’da 400’den fazla Türk 
firması faaliyet gösteriyor. Ukrayna’ya yö-

TOBB Kiev Eğitim Semineri

Kiev, Ukrayna | 25 Ocak 2011 
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nelen yatırımlarımızın miktarı bir milyar 
doları aşmış durumda. 2012’de Polonya ile 
birlikte organize edilecek Avrupa Futbol 
Şampiyonası hazırlıkları aşamasında Türk 
müteahhitlerin daha fazla iş yüklenmesi 
konusunda yetkililer nezdinde telkinleri-
miz oldu. Yine, işadamlarımızın karşılaştı-
ğı sorunları dile getirdik. Özellikle gümrük 
kapılarında yaşanan sorunların aşılması 
için Sayın Devlet Başkanı ve Sayın Başba-
kan nezdinde girişimlerimiz oldu.

Bugün önemli imzalar da attık. Türkiye ile 
Ukrayna arasında, Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi’nin kurulmasını karara bağla-
dık. Aynı şekilde, Serbest Ticaret ve Vize 
Muafiyeti konularında müzakereleri bu-
gün başlattık. Ben inanıyorum ki, bugün 
Ukrayna’ya gerçekleştirdiğimiz resmi zi-
yaret, iki ülkenin ilişkilerinde, özellikle de 
ekonomik ve ticari ilişkilerde bir dönüm 
noktasını teşkil edecektir. Karadeniz’in iki 
önemli ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna, 
her alanda daha fazla işbirliği yapacak ve 
bölgenin parlayan yıldızları olarak kendi 
halkları yanında bölgenin de refahını 
artıracaklardır. Tabii, Ukrayna ile ticare-
timizi bu boyutlara taşıyan, Ukrayna’daki 
yatırımlarıyla yüzümüzü ağartan tüm işa-
damlarımızı da burada tebrik ediyor, ken-
dilerine ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Değerli başkanlar...

Dünyada ağır şekilde seyreden küresel 
krize rağmen Türkiye ekonomisi 2010 
yılında son derece başarılı bir performans 
sergiledi. İlk üç çeyrekteki büyüme oran-

ları beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti 
ve bu oranlarla büyümede dünyada ilk 
sıralarda, Avrupa’da ise ilk sırada yer al-
dık. 4’üncü çeyrek büyüme oranı Mart ayı 
sonunda açıklanacak... Ancak, görünen o 
ki, 4’üncü çeyrek rakamları da beklentile-
rimizi karşılayacak ve Türkiye, 730 milyar 
dolarlık bir milli gelir rakamına ulaşmış 
olacak. Enflasyonda son 42 yılın en düşük 
oranını, yüzde 6.4 oranını yakaladık. Gös-
terge faiz oranları aynı şekilde yüzde 6.86 
ile tarihinin en düşük oranlarını gördü. 
İhracatta 114 milyar dolarla kriz öncesi 
rakamlara çok yaklaştık. Turizmde, turist 
sayısı ve turizm geliri olarak 2010 yılı tüm 
zamanların rekorunu elde ettiğimiz bir 
yıl oldu. Merkez Bankası rezervlerimiz 
şu an itibarıyla 82 milyar dolara ulaşmış 
durumda. Uluslararası Para Fonu’na olan 
borcumuzu da yine şu an itibariyle 5.7 
milyar dolara kadar indirdik.

Burada özellikle bir hususun altını çiz-
mekte yarar görüyorum: 2011 bütçemizi 
Aralık ayı içinde hazırladık, TBMM’de 
müzakerelerini yaptık ve yasalaştırdık. 
2011 Bütçesi, sosyal bir bütçe olmanın, 
yatırımı, üretimi, istihdam ve ihracatı 
teşvik eden bir bütçe olmanın ötesinde, 
seçim yılı olmasına rağmen disiplinden 
taviz vermeyen bir bütçe olarak hazırlan-
dı. Bizim dönemimizdeki tüm seçimlere 
olduğu gibi, bu genel seçimlere de tam bir 
mali disiplin içinde giriyoruz. Nitekim, 
4.5 aylık bir süre kalmış olmasına rağmen, 
özellikle iş dünyasının bu disiplini takdir 
ettiğini, mali disiplin konusunda hükümet 
politikalarına güvenlerinin tam olduğunu 
görüyoruz.
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Esasen, bu karşılıklı güvenin oluşması, bi-
zim de hedeflerimizi çok daha uzun vadeli 
olarak belirlememizi sağlıyor. Şu anda, 
Haziran ayındaki seçimleri değil, 4 yıl son-
ra yapılacak genel seçimleri de değil, 12 
yıl sonrasını, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılını, 2023 yılını hedeflemiş durumdayız. 
Bu çerçevede önümüze son derece somut 
ve gerçekleşebilir hedefler koyduk... Milli 
gelirde 8 yılda 3 kattan fazla artış sağladık. 
Şu anda, 2023 yılında 2 trilyon dolarlık bir 
hedefi önümüze koyduk. Bu da 12 yılda 3 
katlık bir artış anlamına geliyor ki, başa-
racağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. 82 
milyonluk bir nüfusa ulaşacağımız varsa-
yıldığında, kişi başına düşen milli geliri-
miz de 12 yıl sonra 25 bin dolara ulaşmış 
olacak. Bugün dünyanın 17’inci büyük 
ekonomisi olan Türkiye, inşallah hedefle-
rimiz doğrultusunda o gün dünyanın en 
büyük ilk 10 ekonomisi arasındaki yerini 
alacak.

Eğitim, sağlık, istihdam, ulaştırma, enerji, 
bilişim, Ar Ge, savunma sanayii gibi alan-
larda aynı şekilde gerçekçi hedeflerimiz 
var. 8 yılda 13 bin 600 kilometre bölün-
müş yol inşa ettik; bunu 15 bin kilometre-
ye tamamlayacak, ardından 2023’e kadar 
bir 15 bin kilometre daha inşa edeceğiz. 
Demiryollarını iki kat artırarak 22 bin ki-
lometre seviyesine çıkartacak, dünyanın 
en büyük 10 limanından birini inşallah 
Türkiye’ye inşa etmiş olacağız. 3 Nükleer 
santralin kurulması, okullaşma oranının 
yüzde 100’e ulaşması, her bir vatandaşın 
sağlık sigortası şemsiyesi altına alınması 
yine hedeflerimiz arasında. 8 yılda yapı-
lanlar dikkate alındığında, 12 yılda bu 

iddialı hedeflerin tamamına ulaşacağımız 
çok net olarak görülecektir.

Tabii, 8 yıl öncesinde bizim üzerine basa 
basa ifade ettiğimiz bir husus var. Biz, 
istikrar ve güven diyerek bu yola çıktık. 
8 yıl boyunca istikrar ve güvenden taviz 
vermedik ve Türkiye’ye ekonomide, dış 
politikada, sosyal yaşamda bu başarıları 
yaşattık. Türkiye’nin yakaladığı bu ivme-
nin, bu istikrar ve güven zemininin bozul-
maması için bugün de azami bir hassasiyet 
içindeyiz. Populizm, istikrar ve güvenin en 
büyük, en ciddi düşmanıdır değerli arka-
daşlarım... Bunu biz yakın geçmişimizde 
çok acı tecrübelerle yaşadık. Populizmin 
Türkiye’yi nasıl hedeflerinden uzaklaştır-
dığını, ekonominin dengelerini nasıl alt 
üst ettiğini o koalisyon dönemlerinde çok 
ağır bedellerle yaşadık. Kaynağı belirsiz 
her populist harcama, faizlerin ve enflas-
yonun yükselmesinden yatırım ortamının 
bozulmasına, güvenin zedelenmesinden 
istikrarın kaybolmasına kadar son derece 
yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

Biz 8 yıl boyunca milletimize, işverenle-
rimize, girişimcilerimize böyle bir fatura 
ödetmekten hassasiyetle kaçındık. Başa-
rıyı da esasen bu disiplinin üzerine inşa 
ettik. İşte onun için, biz, Hükümet olarak, 
ne seçim sürecinde, ne de sonrasında, 
bu disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin yakaladığı büyüme ivmesinin 
geriye gitmesine asla müsade etmeyeceğiz. 
Aynı hassasiyeti işadamlarımızdan, giri-
şimcilerimizden, yatırımcılarımızdan da 
görmenin memnuniyeti içindeyiz. 
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Açıkçası, bu noktada iş çevrelerinden 
daha fazla destek beklediğimizi de burada 
ifade etmek istiyorum... Güven ve istikrar 
ortamının zedelenmesi, takdir edersiniz 
ki en önce işadamlarını etkileyecek, en 
önce iş çevrelerine zarar verecektir. Popilst 
söylemlerin iş çevrelerinde satın alınma-
dığını, dikkate alınmadığını, kaale alınma-
dığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Ama, en az popülizm kadar tehlikeli olan, 
en az popülizm kadar güven ve istikrar 
zeminini tehdit eden, iç politikayı dizayn 
etmeye yönelik tahriklere de sizlerin dik-
katlerini çekmek isterim.

Seçim öncesinde, seçmenin tercihini et-
kilemeye dönük, milli hassasiyetleri kaşı-
yarak iç politikayı dizayn etmeye dönük 
girişimler olduğunu görüyoruz. Terör 
örgütü ile o malum çetelerin işbirliği ve 
iletişim içinde seçim öncesinde yeniden 
taşeronluk yüklendiklerine dair işaretler 
alıyoruz. Elbette güvenlik güçlerimiz ve 
yargı bu noktada üzerlerine düşeni yerine 
getireceklerdir. Ama, milletimizin de, iş 
dünyasının da bu tezgahları görmesini, bu 
tezgahların bozulması noktasında demok-
rasiye daha fazla omuz vermelerini ben 
özellikle rica ediyorum.

8 yıl boyunca biz şu anlayışla çok sık karşı-
laştık: AK Parti hükümetten uzaklaştırılsın 
da, Türkiye’ye ne olursa olsun... Bu hükü-
met yıpransın da, ekonomiye ne olursa 
olsun. AK Parti kaybetsin de, Türkiye, 
vatandaş, işadamı nasıl bir fatura öderse 
ödesin... Bu çarpık anlayışın karşısında 
durmak eminim ki en az benim kadar, 
hükümetimiz kadar, bu anlayış karşısında 

fatura ödemesi mukadder olan kesimlerin 
de sorumluluğudur.

Ekonomide tarihi rekorları hep birlikte 
elde ettik değerli arkadaşlarım. Türkiye’yi 
Avrupa Birliği ile müzakere eden bir 
ülke konumuna hep birlikte yükselttik. 
Türkiye’de demokratikleşme adına büyük 
reformları hep birlikte gerçekleştirdik. 
2023 hedeflerini de işte böyle hep birlikte 
yakalayacağız. Türkiye her şeyin en iyisini, 
en güzelini hakediyor ve bunu inşallah 
hep birlikte başaracağız. Ben, bir kez daha, 
Ukrayna’da sizlerle buluşmaktan, sizlere 
hitap etmekten büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. Eğitim 
Seminerinizin başarılı geçmesini diliyo-
rum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, 
değerli oda ve borsa başkanlarımıza başarı 
dileklerimi iletiyor, Türkiye’de buluşmak, 
görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Çok değerli konuklar, değerli hocaları-
mız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlı-
yor; Başbakanlık İstanbul Dolmabahçe 
Ofisimizde sizlerle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Başta Dünya Sinir Cerrahları Derneği 
Başkanı Sayın Bilek, Genel Sekreter Sa-
yın Filho, Onursal Başkan Sayın SAMİ, 
değerli hocamız, yüzyılın Beyin Cerrahı 
seçilen Sayın Gazi Yaşargil olmak üzere 
tüm konuklarımıza; ülkemize, İstanbul’a, 
Başbakanlık Ofisimize hoş geldiniz di-

Uluslararası Asya–Anadolu 
Sinir Cerrahları Dostluk 

Toplantısı

İstanbul | 20 Şubat 2011 
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yorum. İstanbul’da düzenlenen 1’inci 
Asya–Anadolu Sinir Cerrahları Dostluk 
Toplantısının başarıyla sonuçlandığını 
umuyorum. Ayrıca, İstanbul’daki toplan-
tıya ev sahipliği yapan Türk Nöroşirürji 
Derneği’nin değerli yöneticilerine de 
başarılı organizasyonlarından dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. Umarım keli-
meyi doğru telaffuz etmişimdir. Zira, bu 
dalda 6 yıl eğitim gören asistanların, ilk 
1 yıllarını kelimeyi doğru telaffuz etmek-
le geçirdikleri şeklinde latife yapıldığını 
duydum. Ben, Türkçeye en yakın çeviri-
sini, sinir cerrahisi kavramını izninizle 
kullanmak isterim.

Yurtdışından gelen çok değerli konuk-
larımızın, İstanbul’da iyi vakit geçirmiş 
olduklarını, İstanbul’un güzelliklerini, 
gizli hazinelerini bir nebze olsun tenef-
füs edebildiklerini ümit ediyorum. İs-
tanbul, 2010 yılında Avrupa’nın Kültür 
Başkenti olarak seçildi ve bir yıl boyunca 
çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Şunu bütün içtenliğimle söylemeliyim 
ki, İstanbul, kadim tarihi, renkli kültürü 
ve zengin medeniyetiyle, tüm zamanla-
rın bir kültür ve hoşgörü başkenti olmayı 
ziyadesiyle hak ediyor. Bir dönem Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığını da yap-
tığım İstanbul, geçmiş ile geleceği, Doğu 
ile Batı’yı, Asya ile Avrupa’yı aynı anda 
ziyaretçilerine cömertçe sunan eşsiz bir 
şehirdir. 

Son dönemde yaptığımız çok büyük 
ölçeklerdeki yatırımlarla, İstanbul’un 
çehresini ciddi şekilde değiştirdik. Bir 
yandan tarihi muhafaza ederken, tarihi 

eserleri, gizli kalmış hazineleri açığa 
çıkarırken, diğer yandan modern bir şe-
hir, modern bir altyapı inşa etmek için 
çok yoğun çalıştık. İstanbul, öncelikle 
bir tarih ve kültür şehridir. Çok sayıda 
medeniyetin İstanbul’da iz bıraktığını, 
adeta zaman tünelinde seyahat ettiği-
nizi İstanbul’un hemen her sokağında 
hissedebilirsiniz. Nitekim, 10 milyona 
yaklaşan ve her yıl artan turist sayısı da 
İstanbul’un bu vasfını teyit eder. İstan-
bul aynı zamanda bir ticaret ve finans 
şehridir. İstanbul’u merkez alarak 2 saat-
lik uçak yolculuğu çerçevesinde çizeceği-
niz bir daire, Asya, Avrupa ve Afrika’dan 
dünya nüfusunun önemli bir kısmını 
içine alacaktır. Ayrıca son dönemde, 
İstanbul’un uluslararası finans merkezi 
olması için planlamalar yaptık ve bunla-
rı da uygulamaya başladık.

Burada ben İstanbul’la ilgili özellikle 
iki hususa da dikkat çekmek istiyorum. 
İstanbul,  kültür turizmi noktasında 
dünyanın ilgisini üzerinde topladığı ka-
dar, Sağlık Turizmi ve Kongre Turizmi 
noktasında da artık çok daha fazla ilgi 
görüyor. Son dönemde sağlık alanında 
yaptığımız büyük yatırımlar ve köklü 
reformlarla, İstanbul başta olmak üzere 
birçok ilimizi uluslararası sağlık mer-
kezlerine dönüştürmeye başladık. Temiz 
havasıyla, termal sularıyla, modern has-
taneler ve eğitimli sağlık personelimizle 
artık dünyada sağlık hizmetlerinde daha 
fazla tercih ediliyoruz. Yine Kongre Tu-
rizmi noktasında son dönemde büyük 
atılımlar yaptık. Bu alanda alt yapıyı 
güçlendirdik. Uluslararası ölçekte kong-
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re merkezlerini İstanbul’a kazandırdık. 
Harbiye Kongre Merkezi’ni, bir kongre 
vadisine dönüştürdük ve bölgemizin en 
büyük kongre merkezlerinden birini, 
İstanbul Kongre Merkezi’ni burada inşa 
ettik. Başta NATO zirvesi, IMF-Dünya 
Bankası Yıllık Toplantısı ,  Dünya Su 
Kongresi olmak üzere önemli organizas-
yonları başarıyla tamamladık. 

Açıkçası, İstanbul’un, 2017’de yapılacak 
Dünya Beyin Cerrahisi Kongresi için son 
derece uygun, elverişli ve her açıdan 
isabetli bir şehir olduğuna inanıyoruz. 
Hükümet olarak, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu noktada, Harbiye 
Kongre Merkezinin ücretsiz tahsisi da-
hil her türlü desteği sağlayacağımızdan 
emin olmanızı isterim. Ayrıca, Sinir Cer-
rahisi Derneğimiz de İstanbul’da gerçek-
leştirdiği başarılı uluslararası organizas-
yonlarla bu konuda kendisini ispat etti. 
6’ıncı Karadeniz Ülkeleri Sinir Cerrahisi 
Kongresi, 1’inci Ortadoğu Ülkeleri Sinir 
Cerrahisi Sempozyumu, Türk-Kore Sinir 
Cerrahları Dostluk Toplantısı başarıyla 
tamamlandı. Eylül ayında da 9’uncu Asya 
Sinir Cerrahisi Kongresi yine İstanbul’da 
yapılacak.

Biz, tarihi ve kültürel zenginliğimizle, 
güçlü kongre altyapımızla, çok değer-
li  bilim adamlarımızla ,  en önemlisi 
de Türk misafirper verliğiyle ,  2017 
Kongresi’ni burada gerçekleştirmekten, 
kongreye ev sahipliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyacağız. Esasen, tek ba-
şına İstanbul, bütün güzellikleriyle, bü-
tün zenginliğiyle bu kongreye farklı bir 

boyut kazandırmak için hazırdır. Eylül 
ayında Brezilya’da yapılacak oylamada 
İstanbul’un tercih edilmesini gönülden 
arzuladığımızı belirtmek istiyorum.

Ben bir kez daha tüm konuklarımı -
za hoş geldiniz diyorum; kendilerini 
İstanbul’da ağırlamış olmaktan büyük 
heyecan duyduğumuzu, tekrar ağırla-
maktan daha da memnun olacağımızı 
ifade etmek istiyorum. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Avrupa 
Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliğimizin 
yeni kançılarya binasının açılışı vesilesiyle 
siz Brüksel’deki dostlarımızla bir araya gel-
mekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bizimle bu heyecanı 
paylaşan çok değerli dostlarımıza, sivil top-
lum temsilcilerine de bu vesileyle şükranla-
rımı sunuyorum.

Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilci-
liğimiz 1964 yılından bu yana Brüksel’de 
AB kurumları nezdinde Türkiye’yi tem-
sil ediyor. Daimi temsilciliğimiz esasen 
Türkiye’nin AB katılım sürecini bütün 
safhalarıyla yaşayan bir kurumumuz. Yurt-
dışındaki diğer tüm temsilciliklerimizden 
farklı olarak, Avrupa Birliği Daimi Temsil-
ciliğimiz, klasik diplomasinin gerektirdiği 
temsil etme ve çıkarları savunma görevleri-
nin ötesinde, somut bir hedefe doğru yürü-
me ve o hedefi gerçekleştirme misyonunu 
yerine getiriyor. 

İlk olarak 1963 Ortaklık Anlaşması’nda 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı te-
laffuz edilmişti. 42 yıl sonra, 3 Ekim 2005 
tarihinde ise katılım müzakereleri başlatıl-
dı ve Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de “ka-
tılım” hedefi açık ve net biçimde teyit altına 
alındı. Tabii şunu tüm samimiyetimle ifade 
etmeliyim… Türkiye’nin, 2005 yılına kadar, 
42 yıl boyunca AB üyesi olmamasının, hat-
ta müzakerelere dahi başlayamamasının 
gerekçeleri vardı. Gerekli şartların yerine 
getirilmemiş olması, demokratikleşme 
yönünde somut adımların atılmaması, eko-
nomide, dış ve iç politikada, demokratikleş-
mede aksamaların yaşanması, Avrupa Bir-
liği için bir gerekçe oluşturuyordu. Ancak, 
2005 yılından itibaren, Türkiye tüm bu ge-
rekçeleri ortadan kaldırdı, gerekli kriterleri 
güçlü şekilde sağlamaya, gerekli reformları 
kararlı şekilde gerçekleştirmeye başladı. 

Bugün, Avrupa Birliği’nin öne sürdüğü 
gerekçelerin artık hızla ortadan kalktığı 
bir Türkiye var. Bugün, hızla büyüyen 
ekonomisine paralel olarak, bölgede etkin-
liğini artıran, demokratik standartlarıyla 
merkezinde bulunduğu coğrafyaya örnek 

Avrupa Birliği Daimi Temsilcilik 
Binası Açılış Töreni

Brüksel, Belçika | 1 Mart 2011 
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olan bir Türkiye var. Türkiye’nin üyelik için 
samimiyetle çaba harcadığı, reformlarını 
gerçekleştirdiği, Avrupa kurumlarına hızla 
uyum sağladığı bir süreçte, ne yazık ki Av-
rupa Birliği tarafından isteksizlik sinyalleri 
almak bizi ziyadesiyle rahatsız ediyor. 

Biz, Avrupa Birliği tarafındaki olumsuz 
sinyalleri açıkçası birkaç liderin populist 
politikalarına bağlıyor, meseleyi böyle de-
ğerlendirmek istiyoruz. Zira Türkiye’nin 
ekonomik ve diplomatik alanda güçlen-
diği, bölgede değişimin itici gücü olduğu 
bir süreçten geçiyoruz. Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye en fazla ihtiyaç duyduğu ve ge-
lecekte de bu ihtiyacın kat kat artacağı bir 
döneme giriyoruz. 

Bölgesindeki tüm ülkelerin güvenini ka-
zanmış, bölge ülkelerinin muhabbetini elde 
etmiş bir ülke olarak Türkiye, her kesimle, 
her yönle, her tarafla diyalog kurabiliyor. 
Tunus, Mısır ve Libya’daki olaylar karşı-
sında geç tepki veren, ortak bir dil oluş-
turamayan bir Avrupa görüntüsü ortaya 
çıkarken, Türkiye, çok iyi tanıdığı bölge 
halklarına demokrasi, insan hakları ve iti-
dal çağrısını cesaretle dile getirmiştir. Uzun 
soluklu, uzun vadeli düşünmesi gereken bir 
Avrupa’nın Türkiyesiz olamayacağı bugün 
daha açık ve daha net şekilde görülüyor.

Ben, Avrupalı dostlarımızdan, Avrupalı 
liderlerden, kendi ülkeleri ve Avrupa adına 
daha vizyoner olmaları gerektiğini burada 
bir kez daha tekrarlamak durumunda-
yım. Evrensel değerleri benimseyen ve 
kendi halkları için olduğu kadar küresel 
haklar için de mücadele eden bir Avrupa, 

Türkiye’yi dışarıda tutarak başarıya ula-
şamaz. Türkiye ve AB tartışması aslında, 
AB’nin geleceği tartışmasıdır. 

Dünyada güç dengelerinin kaydığı, tarihin 
yeniden yazıldığı, insanların daha fazla 
demokrasi ve özgürlük için sokaklara 
döküldüğü bir dönemde, AB, geleceğini 
daha fazla güç, daha fazla refah, daha fazla 
güvenlik ve daha fazla çeşitlilik üzerine 
kurmak istiyorsa, Türkiye imkânından ya-
rarlanmalıdır.

Açılışını yaptığımız bu bina, Türkiye’nin 
Brüksel’de AB nezdinde güçlü bir şekilde 
varolma ve tüm güçlüklere rağmen katı-
lım hedefini gerçekleştirme inancının ve 
kararlılığının somut abidesidir. Büyük bir 
ülke olan Türkiye, AB üyeliği gerçekleşti-
ğinde gerek personel kapasitesi gerek fiziki 
imkânlarıyla böyle büyük bir Daimi Tem-
silciliğe ihtiyaç duyacaktır. Bu binayı satın 
almamızın arkasında da bu öngörümüz yat-
maktadır. Bu bina, Türkiye’nin Brüksel’de 
her zamankinden daha görünür olacağının, 
sesini daha çok duyuracağının ve daha çok 
çalışacağının delilidir. 

Daimi Temsilcilik binamızın satın alınma-
sında ve hizmete hazır hale getirilmesinde 
emeği geçen Sayın Bakanlarımıza, Daimi 
Temsilcilerimize, Dışişleri Bakanlığımızın 
ve Daimi Temsilciliğimizin değerli men-
suplarına teşekkür ediyorum. Temsilcilik 
binamızın hayırlı olmasını diliyor, katıldığı-
nız için bir kez daha sizlere teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.



175

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

Çok değerli misafirler, Değişim Liderleri 
Zirvesi’ni onurlandıran saygıdeğer Devlet 
ve Hükümet Başkanları, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; Değişimin kenti 
İstanbul’da, Değişim Liderleri Zirvesi’nde 
sizleri ağırlamaktan çok büyük mem-
nuniyet duyduğumuzu ifade etmek isti-
yorum. Toplantıyı tertip eden İstanbul 
Üniversitesi ve Türkiye Gelecek Araştır-
maları Vakfı TÜGAV’a ve Kamu Diplomasi 
Koordinatörlüğü’ne teşekkür ediyorum. 

Bu vesileyle şu anda aramızda bulunan 
Bosna-Hersek’ten Irak’a ve Malezya’ya, 
Ukrayna’dan Kosova ve ABD’ye kadar 
sadece kendi ülkelerinde değil, çok daha 
geniş ölçekte pozitif dönüşüme önder-
lik eden değerli dost ve mevkidaşlarıma 
da Türkiye’ye, İstanbul’a hoşgeldiniz 
diyorum. Konuşmamın hemen başında, 
Japonya’da yaşanan deprem ve Tsunami 
faciasından dolayı, dost ülke Japonya’ya bir 
kez daha başsağlığı ve geçmiş olsun dilekle-
rimi iletiyor, bir an önce felaketin yaralarını 
sarmalarını temenni ediyorum.

Değişim Liderleri Zirvesi

İstanbul | 14 Mart 2011 
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Değerli dostlarım...

Değişim Liderleri Zirvesi toplantısı için, 
öyle sanıyorum ki, bundan daha uygun bir 
zaman ve İstanbul’dan daha uygun bir me-
kan bulunamazdı. Zira, İstanbul, bu geniş 
coğrafyada merkezi bir konumda bulundu-
ğu gibi, içinden geçtiğimiz değişim sürecini 
anlamak ve analiz etmek için de adeta bir 
klavuz olma özelliğini taşımaktadır.

Sadece Ortadoğu’yu değil, Balkanları, 
Kaf kasya’yı, Kuzey Afrika’yı, Akdeniz’i 
anlamak için de İstanbul’a bakılması, 
İstanbul’un iyi anlaşılması gerektiği ka-
naatindeyim. Şuradan caddeye adımınızı 
atıp, yarım saat kadar sokaklarda dolaş-
tığınızda, tarih öncesi çağlara, milattan 
önceki uygarlıklara ait eserleri görürsünüz. 
Hristiyanlığın Avrupa’ya akışına, İslam me-
deniyetinin şekillenmesine şahitlik etmiş 
mimari eserlerle karşılaşırsınız. Yurtların-
dan edilmiş Musevilere kucak açmış olan 
bu şehrin, her etnik gruba, her inanca, her 
renge ev sahipliği yaptığını bizzat şehri 
teneffüs ederek anlayabilirsiniz. Yine bu şe-
hirde, tarihe şahitlik ettiğiniz, zaman içinde 
yolculuk yaptığınız gibi, bugünü, Avrupa’yı, 
demokrasiyi, evrensel değerleri ve geleceği 
de görebilirsiniz.

Yüzyıllar boyunca bu coğrafyada bir baş-
kent olarak merkezi konumda bulunan 
İstanbul, bugün de dünyanın kültür ve 
hoşgörü başkenti; değişimin, dönüşümün, 
demokrasinin ve finansın uluslararası mer-
kezi konumuna yükselmiştir. Şunu burada 
özellikle vurgulamak istiyorum: Türkiye, 
halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan, 

demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev-
letidir. Bir asırlık parlamenter sistem ve 
demokrasi deneyimi, bugün Türkiye’yi,” 
Islam ile demokrasi yan yana olabilir mi” 
tartışmalarının tam da merkezine konum-
landırmıştır.

Türkiye, mevcut rejimiyle, demokrasi tec-
rübesiyle, bugün ulaştığı ileri demokratik 
standartlarla, değişimi yöneten iradesiyle, 
islam ile demokrasİ’nin yan yana olabile-
ceğini tüm dünyaya başarılı şekilde gös-
termiştir. Şu anda Türkiye, Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerini kararlı şekilde 
yürüterek, Avrupa’da halki müslüman bir 
ülke olabilir mi sorusunun, bu noktadaki 
tereddütün ve en önemlisi de ön yargının 
kırılması için çaba sarf etmektedir.

İnsan her yerde insandır değerli dostlarım... 
Aynı şekilde, insan hakları da evrensel nite-
lik taşır... Demokrasi, insan hakları, özgür-
lükler, belli bir kesimin, belli bir zümrenin, 
kavmin, ırkın imtiyazı asla ve asla olamaz. 
Kuzey’in demokrasiyi hakettiği, Güney’in 
henüz demokrasiye hazır olmadığı şek-
lindeki bir bakış açısı, en az ırkçılık kadar 
tehlikelidir. Demokrasiyi, bazı toplumlar 
için hak görüp, diğer bazıları için ise henüz 
erken demek; ön yargıların ardına sığınıp, 
bazı toplumların demokrasiye hazır olma-
dığını söylemek adaletsizliktir ve bugün 
yaşadığımız bir çok sorunun temelinde de 
işte bu adaletsizlik yatmaktadır. 

Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ortadoğu’da 
son dönemde yaşanan ve yüksek sesle 
dile getirilen değişim talebi, Batı’dan, 
Kuzey’den gerekli desteği bulamamıştır. 
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Irak’ın “demokratikleştirilmesi” için Ulus-
lararası toplum tarafından ortaya konan iş-
tiyak, Ortadoğu’dan, Kuzey Afrika’dan yük-
selen değişim ve demokrasi taleplerinden 
ne yazık ki esirgenmiştir. Petrol, demokrasi 
ve insan hakları noktasında bir kriter asla 
olamaz.

Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya baktıkla-
rında, sadece petrol görenler, sadece pazar 
görenler, sadece piyasa görenler, çok büyük 
bir yanılgı içinde oldukları kadar, toplum-
ların vicdanında da telafisi zor yaralar 
açmakta, adalet duygusunu ciddi şekilde 
tahrip etmektedirler. Yaşanan ve etkileri ha-
len devam eden son küresel krizi iyi analiz 
etmek, iyi okumak ve gerekli dersleri çıkar-
mak zorundayız. Son küresel finans krizi, 
ekonomik kalkınmanın eşitlik ve adalet 
duygusunu kenara itmesinin, dışlamasının 
bir neticesidir.

Küreselleşme diyoruz... Dünyanın artık 
her köşesine televizyon yayınları ulaşıyor. 
İnsanlar, televizyon ekranlarından, lüks ya-
şamları, sınırsızca tüketimi, sınırsızca yapı-
lan harcamaları seyrediyorlar. Sermayenin 
küreselleştiği, dünyanın küresel bir köye 
dönüştüğü böyle bir çağda, refahın, adale-
tin, barış ve demokrasinin küreselleşmeme-
si, insanlık adına acı sonuçlar doğuracaktır 
ve nitekim doğuruyor da... Nasıl ki, adalet-
siz kalkınma küresel krizleri tetikliyorsa, 
biliniz ki, demokrasi taleplerine duyarsız 
kalmak da küresel sosyal ve siyasal krizleri 
tetikleyecek; tıpkı küresel finans krizinde 
olduğu gibi, küresel sosyal ve siyasal krizin 
de faturası ağır olacaktır.

Değerli katılımcılar…

Takdir edersiniz ki, değişim olumlu yönde 
olabileceği gibi, olumsuz yönde de sey-
redebilir. İşte onun için, Lider, değişime 
hükmedebilen, değişimi kontrol edebilen, 
değişime istikamet çizen kişidir. Lider, aynı 
zamanda, değişen, değişime ayak uyduran 
kişidir. Değişimin gerisinde kalan, dünya-
nın gittiği istikametin, halkının gerisinde 
kalan lider, öncü olmaktan çıkar ve bir za-
lime dönüşür. Her lider, değişimin önünde 
durulmayacağını, değişime set çekilemeye-
ceğini görmek durumundadır. 

Toplumun değişim taleplerine kulak tıka-
yan, toplumun arzu ve taleplerine duyarsız 
kalan her lider, değişim rüzgarı karşısında 
er ya da geç yenilgiye uğrayacaktır. Esasen 
lider, toplumdaki değişimi iyi okumalı; li-
derliğini, bu değişimin olumlu yönde şekil-
lenmesinde göstermelidir. Burada, 13’üncü 
yüzyılda yaşamış, ama mesajı çağları aşarak 
bugünlere ulaşmış, sınırları aşarak evrensel 
nitelik kazanmış Mevlana Celaleddin’in 
şu sözlerini hatırlatmak isterim... Diyor ki 
Mevlana: 
 
Her gün bir yerden göçmek ne iyi, 

Her gün bir yere konmak ne güzel, 

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş

Dünle beraber gitti cancağızım, 

Ne kadar söz varsa düne ait, 

Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım. 

Evet... Mevlana’nın da ifade ettiği gibi, düne 
ait her şey, dünle beraber gitti... Şimdi yeni 
şeyler söyleme zamanı. Şimdi, insanların, 
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demokrasi, hak, refah taleplerini karşıla-
ma zamanı. Bugün, sanal tehditlerle, sanal 
tehlikelerle insanları korkutma, sindirme, 
değişimi erteleme değil; derhal değişim 
sürecini başlatma zamanı. Değişim ta-
leplerini şiddetle bastırmanın mümkün 
olmadığını da burada hatırlatmakta fayda 
görüyorum... Kendi halkına, kendi kardeşi-
ne, kendi milletine şiddet uygulayanlar, o 
şiddetin bumerang gibi geri döneceğini de 
hesaba katmak durumundadırlar.

Osmanlı İmparatorluğu’nun gönül mimar-
lığını yapmış olan Şeyh Edebali, “insani 
yaşat ki, devlet yaşasin” diyor... Devletini, 
iktidarını ayakta tutabilmek için, silahının 
namlusunu kendi halkına çeviren, en önce 
kendi devletini ve kendi iktidarını hedef 
almıştır. İnsanın olmadığı yerde, devlet de 
varolmayacak; insanın yücelmediği yerde 
devlet de yücelmeyecektir.

Türkiye olarak, bölgemizdeki değişimi 
büyük bir dikkatle izliyoruz. Hiç kimse-
nin, hiç bir ülkenin içişlerine karışmıyor, 
gerektiğinde sadece tavsiyelerimizi dile 
getiriyor, yaşadığımız tecrübelerden yola 
çıkarak bölge liderlerine samimi ve yapıcı 
eleştirilerimizi yöneltiyoruz. Biz en başta 
şunu söylüyoruz... Tarihin, kültürün ve 
inançların büyük oranda ortak olduğu bu 
coğrafyada, her hangi bir ülkenin sorunu, 
sınırları aşarak tüm bölgenin sorunu ha-
line gelebiliyor. Filistin sorunu Filistin’i, 
Lübnan sorunu Lübnan’ı, Irak sorunu 
Irak’ı aşarak, bir Ortadoğu meselesine, hat-
ta kimi zamanlarda küresel bir meseleye 
dönüşmüştür. 

Türkiye olarak, kendi refah ve istikrarımız 
için, bölgesel refah ve istikrarın elzem 
olduğunu biliyor ve tüm bu coğrafyada, 
barış, adalet, uluslararası hukuk, refah 
ve istikrar çabalarını cesaretle yürü-
tüyoruz. Sadece bölgesel ölçekte değil, 
küresel ölçekte de yoğun gayretlerimiz 
var. Medeniyetler Ittifaki Projesi, kültür-
ler, medeniyetler arasındaki ön yargıları 
gidermek amacıyla, İspanya ile birlikte 
yürüttüğümüz önemli bir projedir. Aynı 
şekilde, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, 
medeniyetlerin tanışması, kaynaşması, 
aradaki duvarların yıkılması adına son 
derece önemli bir süreçtir. Tarihin sona 
erdiği tezi, en son, Ortadoğu ve Afrika’da-
ki değişim hareketleriyle çürütülmüştür. 
Medeniyetler çatişmasi tezi de, Türkiye 
ve İspanya’nın ortak gayretleriyle, en çok 
da Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ile 
çürütülecektir.

Küresel finans krizi bize, ülkeler arasında-
ki çok önemli bir eksikliği işaret etmişti... 
Dayanışma olmaksızın, paylaşma olmak-
sızın, ortak sorunlara ortak çözümler üret-
meksizin, tehditleri geride bırakamayız. 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki sorunları 
da ancak birlikte hareket ederek, ortak 
çözüm önerilerini ortaklaşa uygulama pla-
nına geçirerek çözebiliriz. Elbette, Tunus, 
Tunuslularındır, Mısır, Mısırlılarındır. 
Libya, Bahreyn, Cezayir, Ürdün, Yemen ha 
keza... Her ülkenin kendine has şartları 
olabilir... Her ülke, tarihinden ve toplum-
sal yapısından dolayı değişimi farklı şekil-
lerde yaşayabilir. Bizler, buralarda, değişi-
mi kontrol etmek değil, değişime yardımcı 
olmak, istikamet tavsiyesinde bulunmakla 
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mükellefiz. Bizim tavsiyelerimiz de elbette, 
evrensel değerlerden, evrensel insan hak-
larından yola çıkan tavsiyeler olacaktır.

Ülkeleri, halkları kendi kaderlerine terket-
mek, gelişmeleri uzaktan izlemek, suyun 
akış yönüne göre tavır belirlemek takdir 
edersiniz ki bencillik olacaktır. Bugün çev-
re sorunlarıyla, iklim meseleleriyle, tek bir 
ülkenin mücadelesinin yeterli olmadığını, 
başarı için küresel mücadelenin şart oldu-
ğunu artık daha iyi biliyoruz. Aynı şekilde, 
değişimi arzu eden toplumların çıkış yolu 
bulmaları için de ortak bir tavır belirle-
mek durumundayız. Yani dünyayı birlikte 
değiştirmek, değişimin istikametini hep 
birlikte, uzlaşmayla, hoşgörüyle, paylaşım 
ve dayanışma temelinde belirlemek duru-
mundayız. Dışardan yapılacak müdahale-
lerin, özellikle askeri yöntemlerin, çözüme 
katkı sağlamadığını, sorunu çok daha de-
rinleştirdiğini ne yazık ki başka örnekler-
de gördük ve yaşadık. Dolayısıyla, Libya’ya 
veya bir başka ülkeye yapılacak bir NATO 
müdahalesini, bir askeri operasyonu son 
derece faydasız görüyor, faydasız olması-
nın ötesinde tehlikeli sonuçlar doğurabile-
ceği kaygısını taşıyoruz. Libya’da şiddetin 
sona ermesi, kardeş kavgasının bitirilmesi 
için herkes elinden geleni yapmalıdır. 
Ancak, Libya halkının kendi istikametini 
çizmesine izin verilmeli, değişimin tabii 
mecrasında akması sağlanmalıdır.

Değerli dostlarım...

Değişimin önündeki bir başka engele, 
küresel boyut arzeden bir başka tehdide 
de burada dikkatlerinizi çekmek isterim... 

Terör, bugün artık tek tek ülkelerin mese-
lesi olmaktan çıkmış, uluslararası boyut 
kazanmış, küresel bir tehdide dönüşmüş-
tür. Terörle mücadelede ülkelerin yalnız 
bırakılması, telafisi güç yaralara sebebiyet 
vermiştir. Newyork’u, Londra’yı, Madrid’i, 
Moskova’yı, İstanbul ve Türkiye’nin diğer 
bazı kentlerini vuran terör, temelde aynı 
kökten, aynı fikirden, tedhiş ve kaostan 
beslenmektedir. “Benim teröristim kötü-
dür, senin teröristin iyidir” anlayışı artık 
terkedilmelidir. Teröre karşı ortak bir du-
ruş, ortak bir tavır sergilenmesi noktasın-
da geç kalınmıştır. 

Burada bir sitemimi sizlerle paylaşmak 
durumundayım... Türkiye’de son 8 yılda, 
her alanda çok büyük bir değişim kaydet-
tik. Türkiye ekonomisi istikrarlı şekilde 
büyüdü ve milli gelirimizi 8 yılda 3 kat 
artırdık. Yapısal reformlarımız sayesinde 
küresel finans krizini en az etkiyle atlattık. 
Belirlediğimiz 2023 hedef leriyle şimdi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 
yer almak için çalışmalarımızı yoğunlaştı-
rıyoruz. Bu 8 yıllık süreçte, teröre karşı yo-
ğun mücadele verdik. Bölücü terör örgütü 
ve ülke içindeki kanunsuz örgütlenmelere 
karşı cesur bir duruş sergiledik. Terörü, 
salt güvenlik tedbirleriyle değil, ekono-
mik, siyasi, kültürel reformlarla minimize 
etmek için başarılı bir performans sergile-
dik. Yine bu süreçte, ileri demokratik stan-
dartlara ulaşma, hak ve özgürlükleri en 
modern anlamda yerleştirme noktasında 
da dünyanın takdirle izlediği reformları-
mız oldu. Ancak, zaman zaman, bazı kasıtlı 
ve artniyetli kampanyalarla, Türkiye’deki 
değişim hareketine, reform mücadelesine 
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gölge düşürülmek istendiğine de şahit 
oluyoruz. En son, ülkemizde basın özgür-
lüğü noktasında başlatılan tartışmaların, 
uluslararası platformlara taşındığını, bu 
platformlarda da gerçek dışı haberler ve 
yorumların Türkiye aleyhine sistematik 
bir karalama kampanyasına dönüştürül-
düğünü görüyoruz.

Biz, uluslararası çevrelerin, uluslararası 
basının, Türkiye’de yaşananları doğru ola-
rak analiz etmelerinin güçlüğünü biliyo-
ruz. Zira gelişmiş ülke ve demokrasilerde, 
darbelere, vesayete çanak tutan bir medya 
olmadığını biliyoruz. Tamamen yargının 
tasarrufu altında gerçekleşen bir takım 
operasyonların, basın özgürlüğünün kısıt-
lanması olarak lanse edilmesi Türkiye’ye 
yapılacak en büyük haksızlıktır. Son 8 
yılda Türkiye’de basın özgürlüğü çok ileri 
standartlara kavuşmuş, yaptığımız reform-
larla, attığımız cesur adımlarla, yazılama-
yanlar, konuşulamayanlar, tartışılamayan-
lar artık gündeme taşınır hale gelmiştir. 
Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere, 
Türkiye üzerine çalışan, Türkiye üzerine 
raporlar hazırlayan, Türkiye’yi takip eden 
çevrelerin, meselelerin özüne hakim ola-
rak görüş beyan etmelerinin daha hakka-
niyetli olacağı inancındayım. 

Elbette biz, hakkımızdaki yapıcı eleştirile-
ri dikkate alıyor, bu eleştirilerin gereğini 
de samimiyetle yerine getiriyoruz. Ancak, 
adalet duygusunun zedelenmemesi için, 
eleştirilerin hakkaniyetli olmasını, art 
niyetten, ön yargıdan, kasıtlı kampanyalar-
dan arınmış olmasını da önemsiyoruz.

Çok değerli misafirler...

Bugün tüm dünya tarihi hadiselere tanık-
lık ediyor... Değişim, tarih boyunca olduğu 
gibi, bugün de tüm hızıyla devam ediyor. 
Değişimin, demokrasi, insan hakları ve 
hukukun üstünlüğü istikametinde olması 
için, bizlere, tüm dünya liderlerine büyük 
sorumluluk düşüyor. İstanbul’daki bu 
zirvenin, başta Balkanlar, Kafkasya, Orta-
doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere, küresel 
ölçekte değişime ilham verici sonuçlar 
ortaya koymasını temenni ediyorum. Tüm 
katılımcılara, tüm misafirlerimize bir kez 
daha Türkiye’ye ve İstanbul’a hoşgeldiniz 
diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyo-
rum. Zirveyi tertip eden İstanbul Üniver-
sitesi ve Türkiye Gelecek Araştırmaları 
Vakfı’na bir kez daha teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum...
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Çok değerli katılımcılar, değerli arkadaş-
larım, yurt dışında Türkiye’yi büyük bir 
gururla temsil eden sevgili Dış Ticaret 
Müşavirleri, Hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Birinci 
Dış Ticaret Müşavirleri Toplantısı’nın ülke-

mize, milletimize, özellikle de ekonomimi-
ze hayırlar getirmesini diliyorum. 

Konuşmamın hemen başında, 2007 yılında 
kaybettiğimiz, ismi de bu salona verilen 
değerli kardeşimiz Hazine Müsteşarlığı 

Birinci Dış Ticaret Müşavirleri 
Toplantısı

Ankara | 25 Nisan 2011 
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Kontrolörler Kurulu Başkanı Hikmet Esen’i 
rahmetle yad ediyorum. Yine konuşmamın 
başında, Dış Ticaret Müşavirlerimizi bir 
araya getiren, başta Ankara ve İstanbul ol-
mak üzere çeşitli şehirlerde toplantılar yap-
malarını sağlayan, Dış Ticaretten Sorumlu 
Devlet Bakanlığımıza ve Dış Ticaret Müs-
teşarlığımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Toplantı süresince, birikimlerini, deneyim-
lerini, özellikle de gözlemlerini müşavirle-
rimizle paylaşacak olan DEİK, TİM, İGEME, 
İhracatçı Birlikleri, TÜSİAD, MÜSİAD, 
TUSKON ve diğer tüm kurum ve sivil top-
lum örgütlerine de teşekkür ediyorum.

Biz, son üç yıldır Büyükelçilerimizle bir 
araya geliyor, çeşitli kentlerde yapılan 
toplantılarda bir yandan Türkiye’nin dış 
politikasını değerlendirirken, bir yandan 
da büyükelçilerimizin deneyimlerini pay-
laşmalarına zemin hazırlıyoruz. Çok sami-
mi bir ortamda gerçekleşen bu toplantılar, 
merkez ile çevre arasındaki politika birliği-
ni güçlendirirken, yurtdışındaki heyecanın 
Ankara’ya, Ankara’daki vizyonun da büyü-
kelçiliklerimize yansımasını sağlıyor.

Büyükelçiler düzeyinde gerçekleştirdiği-
miz toplantıların bir benzerinin bugün 
Dış Ticaret müşavirlerimizle gerçekleştiri-
liyor olmasını son derece önemli, anlamlı 
ve heyecan verici buluyorum. Dış Ticaret 
Müşavirlerimiz, bulundukları ülkelerde 
gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışı-
yor; Türkiye’nin tanıtımına olduğu kadar, 
ekonomisine de çok önemli katkılar sağlı-
yorlar. Gerek ihracatımızın rekor seviyelere 
ulaşmasında, gerek uluslararası doğrudan 
yatırımlarda rekorları elde etmemizde Dış 

Ticaret Müşavirlerimizin büyük katkısı var. 
Aynı şekilde, müteahhitlik hizmetlerinde 
dünyada Çin’den sonra ikinci sıraya yüksel-
memizde, turizm gelirlerimizin artmasın-
da, yurtdışı yatırımlarımızın, ticaretimizin 
dünyanın en uzak ülkelerine, bölgelerine 
yayılmasında da müşavirlerimiz önemli 
katkı sahibi. 

Biliyorsunuz, dış politikada bugün, yumu-
şak güç, kaba güçten çok daha fazla önem 
arz ediyor. Bölgenizde ve dünyada etkin-
liğiniz, artık ordularınızla, silahlarınızla, 
tankla, tüfekle değil, ekonomik gücünüzle, 
diplomatik, kültürel etkinliğinizle ölçülü-
yor. Türkiye olarak biz, son 8.5 yılda, dış 
politikada bu yumuşak güç boyutuna özel-
likle ağırlık verdik. Tarihimizin, kültürü-
müzün ve medeniyetimizin bize sağladığı 
eşsiz birikimden ilham alarak, bölgesel ve 
küresel ölçekte, süreçlere etki etmek için, 
her denklemde çözüme katkı vermek için 
yoğun mücadele sergiliyoruz. Her zaman 
ifade ediyorum: Bizim Türkiye olarak, hiç 
bir ülkenin egemenliğinde gözümüz yok. 
Biz, bölgemizde, dünyada rol kapmak, şov 
yapmak; kan, gözyaşı, zulüm üzerinden 
çıkar sağlamak gibi bir yanlışın içinde asla 
olamayız. Bunu, Libya konusunda da ifade 
ettim: Biz, bölgemizdeki ülkelere baktı-
ğımızda, yerin altındakileri değil, yerin 
üstündekileri, insanı, gönüllerdekini görü-
yoruz. Medeniyetler İttifakı Projemiz, işte 
bu tavrımızın bir örneğidir.

Küresel Kriz sürecinde, başta G-20 Platfor-
mu olmak üzere, hırsla kazanmaya, sınırsız 
harcamaya karşı uyarılarımız bu tavrımızın 
bir örneğidir. Bölgemizde, çatışmaları, an-
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laşmazlıkları, husumetleri gidermek için, 
barış için sarf ettiğimiz gayretler bunun 
örneğidir. Biz, ulaşabildiğimiz her yere, 
dünyanın her köşesine, Türkiye’nin barış, 
kardeşlik, dayanışma ve paylaşma mesajla-
rını iletiyoruz. Bunun yanında, KIZILAY’la, 
TİKA’yla, Yunus Emre Enstitüleriyle, 
TRT’yle, Dış Türkler Başkanlığımızla, 
Türkiye’nin yumuşak gücünü, Türkiye’nin 
barış mesajlarını tüm dünyaya iletiyoruz. 
Dış Ticaret Müşavirliklerimiz hiç kuşkusuz, 
Türkiye’nin en önemli güç enstrümanların-
dan birini oluşturuyor.

Kızılay’la, TİKA’yla, ihtiyaç sahiplerine 
yardım elimizi uzatıyoruz. Yunus Emre 
Enstitüleri’yle Türkçe öğretiyoruz. TRT ile 
dünyaya Türkçe ulaşıyoruz. Dış Türkler 
Başkanlığımızla soydaşlarımıza, vatandaş-
larımıza ulaşıyor, onların dertlerine çözüm 
üretiyoruz. Kültür temsilciliklerimiz, din 
müşavirliklerimiz, eğitim müşavirlikleri-
miz aynı şekilde bulundukları ülkelerde 
bizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Dış 
Ticaret Müşavirliklerimizle de, ekonomi 
gibi son derece önemli bir alanda, hem 
Türkiye’nin, hem de faaliyette bulunduğu-
muz ülkenin çıkarlarını gözetiyoruz.

2002 yılsonunda Türkiye’nin ihracatı he-
pinizin bildiği gibi 36 milyar dolar seviye-
sinde idi. Bunu, 2008 sonunda 132 milyar 
dolara kadar yükselttik. Tüm dünyada dış 
ticaret hacmi daralırken, bizde de bir mik-
tar gerileme oldu ancak, 2010 yılını 114 
milyar dolar gibi oldukça yüksek bir rakam-
la kapatmayı başardık. Dış ticaretimizin ya-
pısı önemli ölçüde dönüşüme uğradı. İhraç 
mallarımız, ihracat yaptığımız ülkeler çe-

şitlendi. Dış ticaretin yanında, Türkiye’nin 
işadamları gerçekten çok başarılı, takdiri 
fazlasıyla hak eden bir performans sergi-
lediler. Bugün İstanbul’dan, Londra’dan, 
Frankfurt’tan kalkan ve uzak ülkelere giden 
hemen her uçağın içinde, elinde çantasıyla, 
ürün örnekleriyle, sunumlarıyla bir Türk 
işadamına rastlamak mümkün... Kimsenin 
gitmediği, girmediği, giremediği ülkelere 
Türk işadamları rahatça giriyor, son de-
rece sıcak bir atmosferde iş görüşmeleri 
yapıyor. Ben aynı şekilde, Genel Başkan 
yardımcılarımız, Bakan arkadaşlarımız, 
milletvekillerimiz yine aynı şekilde, ülkeler 
arasında ticareti, yatırımı artırmak için 8.5 
yıldır adeta mekik dokuyoruz. Her koldan, 
her kurumumuzla, her girişimcimizle çok 
büyük bir heyecan içinde şu anda kolları-
mızı dünyaya uzatıyor, dünyayı kucaklıyo-
ruz. Bu heyecandan, bu hareketlilikten hiç 
kuşkusuz müşavirlerimiz de etkileniyor ve 
onlar, bu heyecanı bizzat ve yerinde hisse-
diyorlar.

Şimdi değerli arkadaşlarım... Biliyorsu-
nuz, Hükümet olarak Türkiye’ye bir 2023 
vizyonu belirledik, bazı hedefler koyduk, 
bu hedefleri açıkladık ve şu anda hedefle-
rimize ulaşmak için de yapacaklarımızı, 
takvimimizi süreç içinde ortaya koyuyoruz. 
2002’den bugüne kadar, 8 yılda Türkiye üç 
kat büyüdü. 230 milyar dolarlık milli geliri-
ni 736 milyar dolara yükseltti. Önümüzdeki 
12 yılda Türkiye ekonomisini 3 kat daha 
büyütüp, 2 trilyon dolar milli gelire ulaş-
mayı hedefliyoruz. Kişi başına milli geliri 
aynı şekilde önümüzdeki 12 yılda 2.5 kat 
artırıp, nüfusun da artacağını göz önünde 
bulundurarak, 25 bin dolara yükselteceğiz. 
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Bu hedefler içinde dış ticaretimiz önemli 
bir yer tutuyor. İhracatımızı 36 milyar do-
lardan, 2008 sonuna kadar üç kattan fazla, 
yaklaşık 4 kat artırarak 132 milyar dolara 
çıkarmıştık. Önümüzdeki 12 yıl içinde de 
4 katlık bir artışla, ihracatımızı 500 milyar 
dolara yükselteceğiz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar 
Birliği ile de koordinasyon halinde, bu he-
defimizin gerçekleşebileceğine dair projek-
siyonunu ortaya koydu. Meselenin aktör-
leri, bunun imkânsız olmadığını görüyor, 
bunu gerçekleştirmek için, 500 milyar do-
lara ulaşabilmek için şimdiden heyecanla 
çalışıyorlar. İşte bu noktadan itibaren, Dış 
Ticaret Müşavirlerimizin yükü de önemli 
ölçüde artıyor. Biraz önce Bakanımız da ifa-
de etti.2009 yılında 115 olan kadro sayımız, 
135 ilave kadro ile 250’ye çıktı. Yurt dışı 
teşkilatımızda, 2002 yılında 59 ülkede, 69 
merkezde toplam 83 müşavir görevli iken; 
bugün 89 ülkede, 137 merkezde, 187 ticaret 
müşavirimiz görev yapıyor. Aynı şekilde 
destek personeli sayımız 2002’de 54 iken, 
bugün 174’e ulaşmış durumda. En kısa 
sürede yapacağımız atamalarla yurtdışında 
görev yapan ticaret müşaviri sayımızı bu yıl 
içinde 205’e çıkartacağız.

Bu konu bizler için çok çok önemli… 
Sizler… Son derece stratejik bir görevde 
bulunuyor, Büyükelçiliklerimizle birlikte 
Türkiye’nin kalkınmasına en önemli deste-
ği sağlıyorsunuz. Alışkanlıkları bir kenara 
bırakıyoruz değerli arkadaşlarım. Bildik 
parametreleri bir kenara bırakıyoruz. Özel-
likle belli saatler arasındaki mesai mefhu-
munu aklımızdan çıkarıyoruz. Bulunduğu-

muz ülkelerde, devletimizin, milletimizin 
ağırlığını, vakarını, büyüklüğünü en güzel 
şekilde temsil ederken, beraberinde, adeta 
bir özel sektör temsilcisi gibi, girişimci gibi, 
bir tüccar gibi, yatırımcı, araştırmacı, gibi 
çalışmamız gerekiyor.

Bakın burada şu anekdotu sizlerle paylaş-
mak istiyorum. İktidarımızın ilk zamanla-
rı... Çeşitli temaslar için ABD’nin New York 
şehrine gittik. Çok yoğun temaslar, toplantı-
lar, görüşmeler ardından, Türkiye’ye dönüş 
için havaalanına geçiyoruz. New York’ta on 
yıllardır şoförlük yapan bir vatandaşımız 
aynen şu ifadeleri kullandı: Ben yıllardır 
New York’ta şoförlük yaparım... Yüzlerce 
misafire burada şoförlük yaptım. Uçaktan 
inenler, ilk önce, nerede yenir, nerede içilir, 
nerede alışveriş yapılır diye sordular. Siz ise 
uçaktan indiğiniz anda çalışmaya başladı-
nız, günlerdir, ara bile vermeden, oradan 
oraya koşturdunuz. Biz bugüne kadar bura-
da böyle bir heyet görmedik dediler. Çünkü 
bizim gerçekten çalışmamız gerekiyor. Bi-
zim, on yılların ihmalini telafi etmemiz, on 
yılların kaybını yerine koymamız, bununla 
da yetinmeyip 500 milyar dolar hedefine 
ulaşmamız gerekiyor.

Biz hepimiz milletin hizmetkârlarıyız de-
ğerli arkadaşlarım. Millete hizmette bıkkın-
lık, yorgunluk olmayacağı gibi, milletin bize 
emanet olarak teslim ettiği bu makamlarda, 
o emaneti heba etmek, o emanetin hakkını 
vermemek de olmaz. Hangi ülkede görev 
yaptığınızın hiç bir önemi yok… Asya’nın 
derinliklerinde olabilirsiniz, Afrika’nın 
uzak ülkelerinde bulunabilirsiniz. Amerika 
Kıtası’nda, Avrupa’da, Avustralya’da görev 
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yapıyor olabilirsiniz… Şu ülke sıcakmış, 
bu ülke soğukmuş… Halkı Müslüman’mış, 
Hristiyan’mış, Musevi’ymiş… Yoksulmuş, 
zenginmiş… Bunların da hiçbir önemi yok. 
Küreselleşen, sermayenin artık sınır tanı-
madığı, sermayenin renginin olmadığı bir 
dünyada yaşıyoruz. Her bir müşavirimiz, 
bulunduğu ülkede, zekâsını, engin biriki-
mini, tecrübesini ortaya koyarak, fırsatları 
görecek ve fırsatların değerlendirilmesinde 
işadamlarımıza rehberlik edecek. Bulun-
duğunuz her ülkede, araştırdığınız, gayret 
ettiğiniz zaman, Türkiye’yi ilgilendiren, 
Türkiye’ye katkı sunacak fırsatları eminim 
ki bulabilirsiniz. 

Bakın ben, bu ülkenin başbakanı olarak, 
gittiğim her ülkede, Devlet Başkanları, 
Başbakanlar nezdinde, Türkiye’nin, Türk 
işadamlarının. Oradaki yatırımlarımızın 
peşinde koşuyorum. Gittiğim her ülkeden 
yatırımcıyı buraya, Türkiye’ye çekmek için 
çaba sarf ediyorum. Bir kamyoncu kardeşi-
mizin karne meselesini, kendimize mesele 
ediniyoruz. Bir yatırımcımızın bulunduğu 
ülkedeki en küçüğünden en büyüğüne 
kadar her meselesini mesele ediniyor ve 
o ülkenin yetkilileri nezdinde çözümünü 
takip ediyoruz. Ben Başbakan olarak ülkem 
adına oralarda iş takibi yapıyorsam, bizim 
müşavirlerimiz de bunu yapmalılar ve ya-
pıyorlar. 

Öte yandan, Türkiye’de valilere, kayma-
kamlara, belediye başkanlarına her zaman 
çizmelerini giymelerini, kollarını sıvama-
larını, ellerine kazma kürek alıp işlerin 
başına geçmelerini tavsiye ediyorum. Eğer 
valiler, kaymakamlar, belediye başkanları 

bunu yapıyorsa, bizim yurtdışındaki tem-
silcilerimiz de, kendi iş alanlarında böyle 
bir gayretin içinde olmalılar. Ünlü şairimiz 
Fuzuli’nin çok güzel bir dizesi var… Diyor 
ki Fuzuli:
 
Aşk imiş her ne var âlemde, 

Gerisi kîlü kâl imiş ancak. 

Yani: âlemde sadece aşk vardır, gerisi de-
dikodudan ibarettir. Aşkla çalıştığınızda, 
işinize gönlünüzü verdiğinizde, yüreğinizi 
ortaya koyduğunuzda, eminim ki bugün-
künden çok daha başarılı işlere, daha güzel 
sonuçlara imzalarınızı atacaksınız.

Değerli arkadaşlarım… 

Ülke, millet sevdanızı işinize aksettirerek 
Türkiye’yi bugünlere taşıdınız, daha fazla-
sını yapacağınızı biliyorum. Ankara hiçbir 
zaman sizin için engelleyici olmayacaktır… 
Biz ufkunuzu açacağız, engelleri ortadan 
kaldıracağız, sizi aşan sorunlarda derhal 
devreye girip çözüm üretmeye çalışacağız. 
Biz sizlerden büyük işler beklerken, sizlerin 
de bizi, tıkandığınız her noktada zorlamanı-
zı istiyorum. Bakın çok güzel bir ivme yaka-
ladık.2010 yılını, yüzde 8.9 oranında bir bü-
yüme ile kapattık. Küresel krizin dünyada 
halen ağır seyrettiği bir dönemde, biz, kendi 
kaynaklarımızla, kendi imkânlarımızla kri-
zi aşıyor, her alanda rekorlar kırıyoruz.

Bu süreci kesintiye uğratmayacağız. Açık-
çası, bizimle aynı vizyonu taşımayan, 
aynı ufka bakmayan, şurada yaşadığımız 
heyecanı maalesef bizimle paylaşmayan, 
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paylaşamayan bir muhalefetimiz var. Ama 
biz bunu da engel olarak görmüyoruz ve 
görmeyeceğiz. Şu anda, seçimlerin hemen 
öncesinde, muhalefet partilerinin bir kısmı, 
siyaset tarihimizin belki de en popülist söy-
lemleriyle, en olmayacak vaatleriyle ortaya 
çıkmış durumdalar. Neyse ki bu vaatler, 
bu söylemler para piyasalarında dikkate 
alınmıyor. Dikkate alınmış olsa, muhalefet 
ciddiye alınmış olsa, sadece söylemler bile 
faizleri çok yüksek seviyelere taşıyabilirdi 
ki, dediğim gibi neyse ki ciddiye alınmıyor-
lar. Ülke içindeki istikrar ve güven ortamını 
sarsmaya, huzuru bozmaya yönelik eylem-
leri de milletimiz ibretle izliyor. Sizler de 
görüyorsunuz, yaşıyorsunuz… 

Dünyanın her yerinde, siyasi partiler, se-
çime giderlerken, ortaya proje koyarlar, 
sorunlara karşı çözüm önerilerini tartış-
maya açarlar, ülkenin geleceğine ilişkin bir 
vizyon açıklarlar. Bizde ise, muhalefetin 
adeta kazanımlardan rahatsızlık duyduğu-
nu, istikrar ve güven ortamını bozmak için 
eline geçen her fırsatı değerlendirdiğini gö-
rüyoruz. Bakıyorsunuz, CHP, geçmişte sağ 
partilere dahi rahmet okutacak bir üslupla, 
popülist söylemlerle ekonominin üzerine 
adeta benzinle gidiyor. MHP bir yanda, 
BDP bir yanda, bakıyorsunuz, tahrikle, 
kışkırtmayla, ayrımcılığı körükleyen söy-
lemlerle, huzur ve istikrar ortamını sabote 
etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Böyle 
bir muhalefet, Türkiye’nin hayrına bir mu-
halefet değildir. Yapıcı değil, yıkıcı, tahrip 
edici, kışkırtıcı bir dil ve üslup kullanan 
muhalefet, Türkiye’nin vizyonunu hazme-
dememiş bir muhalefettir. Biz bunlara aldır-
mayacağız, aldanmayacağız, bunlara takılıp 

kalmayacağız… Biz büyük düşünüyoruz, 
2023 gibi büyük hedefler belirliyoruz ve 
o hedeflere ulaşmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Sizlerden de, hiçbir soru işareti 
taşımadan, Türkiye’nin büyük vizyonuna 
sahip çıkmanızı, bu büyük vizyonu gururla, 
onurla taşımanızı rica ediyorum.

Türkiye’de güzel şeyler oluyor, sizlerin saye-
sinde, sizlerin emekleriyle, daha güzel geliş-
meler olacak ve inşallah Cumhuriyetimizin 
Kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde 
Türkiye dünyanın en büyük 10 ülkesi ara-
sında yerini alacak. Ben bir kez daha, gay-
retlerinizden, emeklerinizden dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum. Görev yaptığınız ülke-
lere döndüğünüzde, o ülkelere bizlerin se-
lamını, barış, mutluluk, refah dileklerimizi 
iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Birinci 
Dış Ticaret Müşavirleri Toplantısı’nın başa-
rılı şekilde geçmesini diliyor, Dış Ticaretten 
Sorumlu Bakanlığımıza, Müsteşarlığımıza 
şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Ülkemizi ziyaret etmekte olan 
kardeş Filistin’in değerli Devlet Başkanı 
Sayın Mahmud Abbas’la, son derece yararlı 

ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. 
Görüşmelerimizde öncelikle ikili ilişkileri-
mizi gözden geçirdik. Gücünü ortak tarihi-
mizden ve halklarımız arasındaki sarsılmaz 
bağlardan alan ilişkilerimizin önümüzdeki 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas ile Görüşme Sonrası Ortak 

Basın Toplantısı

Ankara | 24 Haziran 2011 
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dönemde her alanda daha da geliştirilmesi 
hususundaki kararlılığımızı yineledik. Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’nın içinden geçmekte 
olduğu değişim ve dönüşüm süreci ışığında 
güncel gelişmeleri beraberce değerlendir-
me fırsatı bulduk. 

Maalesef, bu bölgeler, çok uzun yıllar istik-
rarsızlık, gözyaşı ve kan coğrafyası oldu, 
öyle anıla geldi. Biz, bu bölgenin yeniden 
istikrar ve barış coğrafyası olmasını arzu 
ediyor, bu yönde çaba gösteriyoruz ve tüm 
taraflardan da bu yönde çaba göstermele-
rini bekliyoruz. Hiç şüphesiz, Orta Doğu’ya 
barış ve huzurun yeniden hâkim olması 
ancak bölgesel sorunların temelinde yatan 
Filistin-İsrail ihtilafının adil ve kalıcı bir 
biçimde çözülmesiyle mümkündür. 

Bu çerçevede şunu özellikle ifade etmek 
istiyorum: Başkenti Doğu Kudüs olan ba-
ğımsız ve yaşayabilir bir Filistin devletinin 
kurulması, bu sorunun çözümünün temel 
şartıdır. Türkiye, Filistin davasını kendi 
milli davası olarak kabul etmiş ve daima 
Filistinli kardeşlerinin yanında yer almıştır. 
Filistinli kardeşlerimize karşı tarihi, insani 
ve vicdani sorumluluğumuz bulunuyor, 
bunun şuuruyla hareket ediyoruz. Türkiye 
geçmişte olduğu gibi Filistin davasını tüm 
platformlarda savunmaya; Filistinli kardeş-
lerinin hak ettikleri özgür ve insanca ya-
şama kavuşmaları yönünde elinden gelen 
desteği vermeye devam edecektir. 

Sayın Abbas’la bugün gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde, kendisine, Türkiye’nin, ba-
rış sürecinin canlandırılması çabalarına 
ve Filistin halkına desteğinin süreceğini 

ifade ettim. Filistinlilerin vazgeçilmez 
haklarının tanınması ve Filistin devletinin 
kurulması için Türkiye’nin desteğine gü-
venebileceklerini vurguladım. Birleşmiş 
Milletler’e üye olma konusundaki azim ve 
kararlılıklarını bizim de aynı kararlılıkla 
destekleyeceğimiz taahhüdünde bulun-
dum. Bu bağlamda, Filistin Ulusal Yönetimi 
tarafından 2009 yılında yürürlüğe konulan 
ve müstakbel Filistin Devleti’nin kurumsal 
altyapısının oluşturulmasını öngören ve 
Türkiye’nin de destek verdiği iki yıllık pla-
nın başarıyla uygulanmış olmasını takdir 
ettiğimizi kaydettim. 

Batı Şeria’daki ekonomik ve güvenlik orta-
mının son aylarda hızla geliştiğini görüyo-
ruz. Bu durum, Filistinli kardeşlerimizin, 
siyasi ve ekonomik kısıtlamalara tabi kal-
madıkları takdirde başarabileceklerini orta-
ya koymuştur. Maalesef Gazze Şeridi’nde bu 
iyimser tabloyu göremiyoruz. Gazze Şeridi, 
İsrail’in uyguladığı insanlık dışı, hukuk dışı 
abluka nedeniyle aynı ölçüde gelişim göste-
remedi. Bölgede 1.5 milyon insan halen en 
temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Söz 
konusu bu insanlık dışı, yasadışı ablukanın 
biran evvel sonlandırılması gerekir. Biliyor-
sunuz, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı 
sonrasında konutlar yıkılmış ve altyapı 
büyük ölçüde tahrip edilmişti. Gazze’nin 
yeniden imarı için başta inşaat malzemesi 
olmak üzere, Gazze halkının acilen ihtiyaç 
duyduğu ürünlerin bölgeye girişine izin 
verilmelidir. 

Öte yandan, Kudüs’e ilişkin gelişmeleri de 
yakından izliyoruz. Binyıllar boyunca farklı 
din, dil ve etnik kökenden halkların barış 
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içinde bir arada yaşadığı Kudüs şehrinde 
bugün ne yazık ki insanlığa yakışmayan 
bir manzara mevcut. Kudüs bütün insanlık 
için, tarihi önemi haiz bir sembol şehir-
dir. Bizler, İslam dünyasının ve diğer iki 
semavi dine mensup halkların en kutsal 
mekânlarının yer aldığı Kudüs’ün kültü-
rel kimliğinin, statüsünün ve demografik 
dokusunun muhafaza edilmesine büyük 
önem atfediyoruz.

Değerli basın mensupları…

Görüşmelerimizde Filistin davasının yanı 
sıra, Filistinli kardeşlerimiz arasında varı-
lan uzlaşı konusu üzerinde de durduk. Varı-
lan uzlaşının, Filistinli kardeşlerimizin hak 
ettikleri özgür ve insanca yaşama imkânına 
kavuşmalarına hizmet edeceğine inanıyor 
ve büyük memnuniyet duyuyoruz. Onun 
için bu uzlaşının pekiştirilmesi yönünde 
elimizden gelen yardımı sağlamaya hazır 
olduğumuzu ve Filistin’de artık kardeş 
kanı aktığını görmek istemediğimizi Sayın 
Abbas’a ifade ettim. Bu gelişmenin, demok-
ratik değişim ve dönüşüm sürecine girmiş 
bulunan Orta Doğu bölgesinde adil, kap-
samlı, sürdürülebilir barış ve istikrarın tesi-
si bakımından doğru yönde atılmış, önemli 
bir adım oluşturduğunu düşünüyorum. 

Bu bakımdan, uluslararası toplumun tüm 
üyelerinin önyargısız bir yaklaşım sergile-
yerek, Filistin’de adil ve şeffaf seçimlerin 
gerçekleştirilmesi suretiyle tamamlanacak 
olan bu süreci teşvik etmesi elzemdir. Fi-
listinli kardeşlerimizin, kapsayıcı ve de-
mokratik meşruiyeti yüksek bir hükümet 
kurulması çabalarına bundan böyle de 

katkı sağlamaya hazır olduğumuzu Sayın 
Abbas’a teyit ettim.  

Değerli basın mensupları…

Son olarak şunları ifade etmek istiyorum: 
Türkiye, Filistin’e karşı tarihi, insani ve 
vicdani sorumluluğunun bilinci içinde 
Filistinli kardeşlerinin barış ve reform ça-
baları ile Filistin’in toplumsal ve ekonomik 
kalkınmasına yönelik yardımlarını arttı-
rarak sürdürecektir. Bu itibarla, Dost ve 
kardeş Filistin halkının lideri Sayın Abbas 
ve beraberindeki heyetin değerli üyelerini 
ülkemizde görmekten duyduğumuz mutlu-
luğu yineliyor, Başkan Abbas’ın ziyaretinin 
Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişmesine, bölgede barış ve istik-
rarın kurulmasına katkıda bulunmasını di-
liyorum. Hepinizi içtenlikle selamlıyorum.
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Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin 
değerli Başkanı, çok kıymetli Mütevelli 
Heyet üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyor, ülkemize, dünyanın en 
güzel şehirlerinden olan İstanbul’umuza 
hoş geldiniz diyorum. Dünyaca tanınmış 
bilim adamları, sanatçılar ve politika-
cılardan oluşan seçkin üyelere sahip 
Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin Mü-
tevelli Heyet toplantısının ülkemizde ya-
pılıyor olmasından büyük memnuniyet 
duydum. Şahsen üyesi bulunduğum bu 
değerli bilim ve sanat kuruluşunun yö-
netiminde yer alan Prof. Dr. Zehra Neşe 
Kavak’ı da, bu vesileyle bir kez daha kut-
luyorum. 

Dünyanın barış, huzur, refah içinde bir 
yer haline gelebilmesi için bilim adam-
larına, sanatçılara ve politikacılara çok 
önemli görevler düşüyor. Biz Türkiye 
olarak, gerek bölgemizde, gerekse bütün 
dünyada insanların kardeşçe yaşaması, 
kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, 
hiç kimsenin acı çekmemesi için elimiz-
den geleni yapıyoruz. Ortadoğu, Afrika, 
Balkanlar, Kafkasya başta olmak üzere, 

yakın coğrafyamızda yaşanan insanlık 
dramlarının bir an önce sona erdirilmesi 
için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün dünya, bilim ve sanat insanları-
nın çabalarıyla, her zamankinden çok 
daha fazla imkânlara, hayat kalitesinin 
her zamankinden çok daha yüksek ola-
bileceği güçlü bir altyapıya sahip. Buna 
karşılık, Batıdaki bir büyük şehrin tü-
kettiği enerji miktarının, Doğu’da bir 
ülkenin tamamının ihtiyacı olan enerji 
miktarından fazla olduğu bir çarpıklıkla 
karşı karşıyayız. Aynı çarpık durum, gıda 
tüketimi için de, sağlık hizmetleri için 
de, eğitim için de geçerli. Hâlbuki dün-
yada insanlığın sahip olduğu imkânlar, 
adil dağıtımın ve adaletle yönetimin 
sağlanabilmesi halinde, herkese yetecek 
düzeydedir. Üstelik hem dünyadaki ka-
dim inançların, hem de büyük kitleleri 
etkileyen fikir ve felsefe akımlarının da 
özünde bunlar yer alıyor. 

İnsanlığın tamamına yakınına benzer 
ahlaki ve vicdani telkinlerde bulunuldu-
ğu halde, dünyanın bu derece sorunlu bir 

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi 
Mütevelli Heyet Üyelerini Kabul

İstanbul | 26 Haziran 2011 
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yer haline gelmesinin değerlendirmesini 
doğru şekilde yapmak zorundayız. Ben, 
Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nin, 86 
ülkedeki 700 üyesiyle, bu değerlendir-
meye önemli katkılar sağlayabileceğine, 
sorunlardan çıkış yolları üretme konu-
sunda önemli bir rol üstlenebileceğine 
inanıyorum. Mütevelli Heyet toplantını-
zın başarılı ve verimli geçmesini temen-
ni ediyor, ülkemize ve İstanbulumuza 
bir kez daha hoş geldiniz diyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Anavatan’dan gönül dolusu sevgilerimizi 
iletiyorum.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 37’nci yıldönü-
mü vesilesiyle yarın düzenlenecek tören-
lere de katılmak üzere 61’inci Hükümetin 
Başbakanı olarak ilk ziyaretimi Kuzey Kıb-

rıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmiş 
bulunuyorum. Bu ziyaret vesilesiyle Cum-
hurbaşkanı Sayın Eroğlu ile son derece 
kapsamlı ve verimli görüş alışverişinde bu-
lunduk. Kendileriyle önceki hafta Cenevre 
toplantısı öncesinde Ankara’da yine çok 
yararlı bir görüşme yapmış ve etraflı bir 
değerlendirmede bulunmuştuk. Bugünkü 
görüşmede Cenevre’deki toplantı ve son-

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda 
Ortak Basın Açıklaması

Lefkoşa, KKTC | 18 Temmuz 2011 
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rasında gelinen aşama hakkında Cumhur-
başkanı Sayın Eroğlu’nun görüşlerini alma 
imkânını buldum. 

Biliyorsunuz, Ada’da üç yıldır devam eden 
Birleşmiş Milletler müzakere sürecinin 
nihai aşamasına girilmiş durumda. Biz 
de, bu kritik dönemde Türk tarafı olarak 
soruna adil ve kalıcı bir kapsamlı çözüm 
hedefine bir an önce ulaşılabilmesi için 
neler yapabileceğimizi değerlendirdik. 
Diğer yandan KKTC’nin sağlam bir eko-
nomik yapıya kavuşturularak, müreffeh 
bir geleceğe taşınması yolunda atılmaya 
devam edilen adımları da geniş şekilde 
ele aldık. Bir hususun altını çizmekte ya-
rar görüyorum: Türk tarafı, Kıbrıs’ta adil, 
kalıcı ve kapsamlı bir çözüm hedefine ula-
şılabilmesi için, bugüne kadarki süreçte 
üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi 
ve getirmeye de devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu, 7 Tem-
muz’da BM Genel Sekreteri’yle Cenevre’de 
yapılan üçlü görüşmede bir kez daha 
çözüm yönündeki irade ve kararlılığını 
güçlü biçimde ortaya koydu, süreçten so-
nuç alınabilmesi için önemli açılımlarda 
bulundu. İkili görüşmelerimizde, Türkiye 
ile KKTC arasında kapsamlı müzakerele-
re ilişkin tam bir görüş birliğinin mevcut 
olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. 
Hedefimiz, Kıbrıs’ta taraf ların mutabık 
kaldıkları iki kesimlilik, siyasi eşitlik, eşit 
statüyü haiz iki Kurucu Devleti içeren 
yeni bir federal ortaklık kurulması teme-
linde bir çözümdür. Hükümetim, şimdiye 
kadar olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Sayın 
Eroğlu’nun liderliğinde Kıbrıs Türk tarafı-

nın çözümün bir an önce hayata geçirilme-
si yolundaki yapıcı çabalarına tam destek 
vermeye devam edecektir. 

Biz, bu konuya geniş bir vizyondan, geniş 
bir perspektiften bakıyoruz. Kıbrıs’ta Çö-
züm hedefine ulaşılması Ada’daki iki tara-
fın menfaatine olacağı gibi, Doğu Akdeniz 
bölgesinin tümü için de yeni perspektifler 
getirecek, yeni ufuklar açacak ve uluslara-
rası barışa önemli bir katkı teşkil edecektir. 
Bununla birlikte, Kıbrıs meselesinin ancak 
karşılıklı mutabakata dayalı bir çözüm ile 
halledilebileceği açıktır. Rum tarafının da 
harcanan samimi çabalara aynı iyi niyet-
le karşılık vermesi, gerekli siyasi iradeyi 
göstermesi halinde, inanıyoruz ki, çözüm 
hedefine ulaşılması hiç de zor olmaya-
caktır. Bunu başarabilirsek, AB açısından 
da mevcut çarpık durumun giderilmesi 
ve kapsamlı çözümle birlikte Kıbrıs’ta 
kurulacak yeni ortaklığın 2012’nin ikinci 
yarısında dönem başkanlığını deruhte 
etmesi mümkün olabilecektir. Bu hedefe 
ulaşılabilmesi için kapsamlı çözüm an-
laşmasının referandumlara sunulması ve 
onay süreçlerinin de tamamlanarak yeni 
ortaklık devletinin dönem başkanlığı sıra-
sında hayata geçirilmiş olması gerekir. Bu 
da ancak yıl sonuna kadar mevcut süreçte 
anlaşmaya varılmasıyla mümkün. 

Bizim arzumuz Kıbrıs’ta yeşerecek barış 
ortamının, bölgesinin çok daha ötesinde, 
çok daha büyük ve kapsamlı bir barışın, 
kalkınmanın, işbirliğinin yolunu açması-
dır. 2012’nin ikinci yarısında Kıbrıs Türk-
lerinin de yeralacağı ve bunun sonucunda 
Türkiye’nin de muhatap kabul edeceği bir 
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dönem başkanlığı hem Türkiye-AB ilişki-
lerinde yeni bir olumlu ivme yakalanma-
sına, hem de Avrupa’nın siyasi ve stratejik 
açılardan daha etkin bir konuma yüksel-
mesine katkı sağlar. Çözüm yolunda tüm 
tarafların sorumluluğu bulunduğuna ve 
elden gelenin en iyisinin yapılması gerek-
tiğine inanıyorum. Türkiye, anavatan ve 
garantör olarak Yunanistan’la da bu konu-
da işbirliğine her zaman hazırdır. Bu vesi-
leyle, Kıbrıs Rum tarafını barış yönünde 
cesur adımlar atmaya çağırıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Burada bir hususu daha hatırlatmakta 
yarar görüyorum: Kıbrıs Rumlarının bir 
anlaşma olsa bile Türkiye’nin taahhütleri-
ni yerine getirmeyeceğinden endişe ettik-
lerini duyuyoruz. Çok açık, çok net olarak 
söylüyorum: Bunlar mesnetsiz kaygılar-
dır. Türkiye güçlü, saygın ve sözlerinin ar-
kasında duran bir devlettir. Annan Planı 
döneminde nasıl söz verdiysek şimdi de 
iki tarafın özgür iradeleriyle bulacakları 
bir çözüme saygı gösterecek ve Türkiye 
olarak çözüm noktasında üzerimize düşe-
ni harfiyen yerine getireceğiz. Bu bakım-
dan, Türkiye’nin samimiyetinden kimse-
nin şüphesi olmasın. Ancak Rumların da 
artık dar kalıplardan çıkarak meseleye 
daha geniş bir vizyonda bakmalarının 
zamanının geldiğini düşünüyorum. Gü-
ney Kıbrıs’ta meydana gelen son üzücü 
kazadan sonra KKTC’nin uzattığı yardım 
elinin geç de olsa tutulmuş olması gele-
cekteki işbirliği için umut taşıyor. 

Kıbrıslı Türklerin Rumları gördüğü gibi 
Rumların da Kıbrıslı Türkleri aynı Ada’yı 
paylaşan ortaklar olarak görebilmeleri 
gerekir. Bu olduğu takdirde, kalıcı bir uz-
laşıya varmak çok daha kolay olacaktır. Bu 
noktada KKTC’ye uygulanan kısıtlamalara 
da değinmek istiyorum. Bakınız, Türk ta-
rafının çözüm ve uzlaşma için gösterdiği 
son derece samimi gayretlere rağmen, 
KKTC’ye uygulanan kısıtlamalar halen 
sürdürülüyor. Doğrusu, KKTC’ye karşı 
haksız ve hukuksuz bir şekilde sürdürülen 
bu kısıtlamaları iyi niyet ve insafla bağ-
daştırmak mümkün değildir. Rum tarafını 
bunu bir kez daha düşünmeye davet edi-
yorum. Büyüyen ve gelişen Türkiye, nasıl 
olsa Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında 
durmaya devam edecek ve onları hiçbir 
şekilde ezdirmeyecektir. Burada önemli 
olan bir işbirliği ve ortaklık ruhuna sahip 
olunup olunmadığıdır. 

Değerli kardeşlerim…

Kuzey Kıbrıs’a dönük olarak büyük proje-
ler üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz Mart 
ayında temelini attığımız, Ada’nın tümünü 
yeşertebilecek boruyla su taşıma projesini, 
inşallah, önümüzdeki dönemlerde diğer 
cesur projeler izleyecek. Bu sudan arzu et-
tikleri takdirde Rumlar da yararlanabilir. 
Biz, planlamalarımızı bunu da göz önün-
de tutarak yapıyoruz. Yine aynı şekilde, 
Ada’ya Türkiye’den elektrik getirmek için 
de çalışmaları başlatmış durumdayız. Bun-
dan da Ada’nın tamamının istifade etmesi 
mümkündür. Bizim vizyonumuz diyalog 
ve işbirliğine dayanıyor. Bizler, gelecek 
nesillere dönük bir sorumluluk bilinciyle 
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hareket ediyoruz. Bir garantör ve anava-
tan olarak Kıbrıs’ın tümünü kucaklamak 
arzusundayız. Bunun tüm bölgede barış 
ve istikrara da katkıda bulunacağına ina-
nıyoruz.

Bakınız, değerli kardeşlerim, zaman za-
man “Kapsamlı çözüme ulaşılamazsa ne 
olacak” türünden sorulara muhatap kalı-
yoruz. Öncelikle şunun bilinmesini istiyo-
ruz: Bizim öncelikli hedefimiz, karşılıklı 
mutabakata dayalı bir kapsamlı çözüm 
hedefine ulaşılmasıdır. Bunu bütün sami-
miyetimizle, can-ı gönülden arzuluyoruz. 
Ancak, bu noktada şunu da ifade etmek 
isterim: Çözüm konusunda ilerleme olsun 
olmasın biz, KKTC ekonomisinin sağlık-
lı biçimde geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk 
halkının layık olduğu kalkınma düzeyine 
ulaşabilmesini sağlayacak adımları KKTC 
Hükümetiyle birlikte atacağız. KKTC’nin 
ekonomik açıdan güçlü kılınması daima 
önceliğimiz oldu. Mali yönetimin daha et-
kili kılınması, yapısal sorunların aşılması, 
KKTC’ye sağlanan kaynakların daha rasyo-
nel kullanılması ve Kıbrıs Türk tarafının 
güçlenerek kendi ayakları üzerinde dura-
bilmesi ortak hedefimizdir. 

Ne mutlu ki, KKTC Hükümeti’yle birlikte 
bu yolda aldığımız tedbirler artık sonuç 
vermeye başladı. Bugün Türkiye’de eko-
nomi alanında geldiğimiz parlak seviye-
lere ulaşırken edindiğimiz tecrübelerden 
KKTC’nin yararlanması gerektiğini düşü-
nüyoruz. Hükümet olarak, bu yönde KKTC 
Hükümeti ile elbirliğiyle çalışmayı sürdü-
receğiz. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refa-
hının artması, rekabet edebilir bir noktaya 

gelmesi için gerekli tüm desteği sağlamaya 
devam edeceğiz. Yarın açılışını yapaca-
ğımız yatırım projelerine kısa zamanda 
birçok yeni ve büyük proje eklenecektir. 
KKTC’nin çehresini değiştirecek yeni ve 
büyük altyapı projeleri de uzak olmayan 
bir vadede gerçekleşecektir.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Kıbrıs Türk halkı bugünlere 
çok zor koşullar altında verdiği kararlı 
mücadelenin sonunda ulaştı. Milli dava 
etrafında birlik ve beraberlik, değerleri-
ne bağlılık, çoğulcu toplum yapısı Kıbrıs 
Türküne bu zorlu mücadelede güç veren 
en önemli unsurlar oldu. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bu sayede demokratik 
yapısıyla bizlere gurur veren bir noktaya 
gelebildi. Bugün, geçmişten gelen bu ruhu 
muhafaza ederek, milli ve manevi değerler 
etrafında bütünleşerek Kıbrıs Türkünün 
altından kalkamayacağı bir güçlük bulun-
mayacağına inanıyorum. Türkiye olarak, 
ahdi ve tarihi sorumluluklarımızın bilin-
ciyle her koşulda ve her manada siz Kıbrıs-
lı Türk kardeşlerimizin yanında durmaya 
devam edeceğiz. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en içten duygularımla selamlıyor, hoş gel-
diniz diyorum. Ülkemizi ziyaret etmekte 
olan kardeş Ürdün’ün Başbakanı Maruf 
Bahit’le son derece yararlı ve kapsamlı gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerde, 
Türkiye-Ürdün ikili ilişkilerini ayrıntıla-
rıyla değerlendirdik. İlişkilerimizin daha 

da geliştirilmesi için önümüzdeki dönem-
de atılabilecek adımlar üzerinde durduk. 
Belirtmek isterim ki, tarihi, kültürel ve 
insani bağlarımız bulunan Ürdün’le ilişki-
lerimizde son yıllarda önemli ilerlemeler 
sağlandı. Mevcut ilişkilerimizi her alanda 
çeşitlendirmeyi, daha ileri seviyelere ta-
şımayı ortak hedefimiz olarak görüyoruz. 
Sayın Bahit’le yaptığımız görüşmede, ülke-

Ürdün Başbakanı Maruf Bahit’le 
Ortak Basın Açıklaması

İstanbul | 23 Temmuz 2011 
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lerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası güncel gelişmeler hakkında 
fikir alışverişinde de bulunduk. 

Türkiye ve Ürdün; bölgesinde etkin ko-
numda bulunan, istikrarı, ılımlılığı temsil 
eden iki ülke olarak, bölgemizde barış 
ve istikrarın egemen kılınması yönünde 
ortak bir hedef gözetiyor. Bu çerçevede İs-
rail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen 
gelişmeleri değerlendirdik. Ürdün, Kudüs 
bağlamındaki özel konumu ve Filistin’e 
coğrafi olarak komşu olması nedeniyle 
kilit bir role sahip. Ürdün’ün bölgedeki 
sorunların çözümüne katkısı fevkalade 
önem taşıyor. Şunu özellikle belirtmek 
isterim: Türkiye ve Ürdün’ün bölgemizde-
ki sorunlara bakışları birebir örtüşüyor. 
Filistin meselesinin çözümü noktasında, 
güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşa-
yan, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin 
devletinin kurulmasını temel aldığımızı, 
bu yönde desteğimizin sürdüğünü bir kez 
daha teyit ettik. 

Bu bağlamda, Filistinli kardeşlerimiz ara-
sında sağlanan uzlaşıdan duyduğumuz 
memnuniyeti dile getirdim. Bu gelişme, 
demokratik değişim ve dönüşüm süreci-
ne girmiş bulunan Orta Doğu bölgesinde 
adil, kapsamlı, sürdürülebilir barış ve 
istikrarın tesisi bakımından doğru yönde 
atılmış, önemli bir adımdır. Bu bakımdan, 
uluslararası toplumun tüm üyelerinin, me-
seleyi önyargısız bir şekilde ele alması, bu 
sürecin Filistin’de adil ve şeffaf seçimlerin 
gerçekleştirilmesi suretiyle tamamlanma-
sını teşvik etmesi elzemdir. Yine bu çerçe-

vede, Filistinli kardeşlerimizin Birleşmiş 
Milletlere üye olma konusundaki azim ve 
kararlılıklarını bizlerin de aynı kararlılıkla 
desteklediğimizi vurguladık. Öte yandan, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan 
değişim ve demokratikleşme sürecini et-
raflıca değerlendirme imkânı bulduk. Bu 
bağlamda, Ürdün’ün uygulamaya koydu-
ğu reformları takdirle izlediğimizi değerli 
dostum Sayın Bahit’e ifade ettim. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün gerçekleştirdiğimiz yararlı görüş-
melerin, bölgemizin istikrarına ve iki 
ülkenin halkları arasındaki dostluğun 
pekişmesine olumlu katkılar sağlayaca-
ğına eminim. Bu vesileyle, dost ve kar-
deş Ürdün’ün Başbakanı Sayın Bahit ve 
beraberindeki heyetin değerli üyelerini 
ülkemizde görmekten mutluluk duydu-
ğumuzu ifade etmek istiyorum. Başbakan 
Bahit’in ziyaretinin Türkiye ile Ürdün 
arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine 
ve bölgemizdeki barışı, istikrarı, refahı 
güçlendirmesini diliyorum. Hepinizi iç-
tenlikle selamlıyorum.
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Değerli kardeşim, Filistin Ulusal Yönetimi 
Başkanı Sayın Mahmud Abbas, saygıdeğer 
Büyükelçiler, değerli katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, Filistin’in haklı dava-
sı açısından tarihi bir anı yaşadığımız bu 
kardeşlik buluşmasından bütün Filistinli 
kardeşlerimi selamlıyorum. Bütün Filistin 
halkını ve Filistin davasına gönül veren 

herkesi burada yürekten selamlıyorum. 
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ve 
Berekatüh Filistin’in gözü yaşlı annelerini 
selamlıyorum. Filistinli babaları selamlı-
yorum. Filistinli çocukları selamlıyor, her 
birinin gözlerinden öpüyorum. 

İstanbul’dan Gazze’ye insanî yardım götü-
rürken 31 Mayıs 2010 sabahı uluslararası 
sularda, uluslararası hukuka da insanlık 

Filistin 2. Büyükelçiler 
Konferansı

İstanbul | 23 Temmuz 2011 
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hukukuna da aykırı bir şekilde İsrailli 
askerler tarafından katledilen 9 vatanda-
şımızı, 9 kardeşimizi; İbrahim Bilgen’i, Ali 
Haydar Bengi’yi, Cevdet Kılıçlar’ı, Çetin 
Topçuoğlu’nu, Necdet Yıldırım’ı, Fahri 
Yaldız’ı, Cengiz Songür’ü, Cengiz Akyüz’ü 
ve hayatının ilkbaharında şehit olan Fur-
kan Doğan’ı rahmetle, özlemle yâd ediyor, 
bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. 
O fedakâr kardeşlerimizin hatıralarını, 
mesajlarını ve maruz kaldıkları katliamı 
unutmadık, unutmayacağız. 

Sözlerimin başında şu gerçeği bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum: İsrail, 
uluslararası hukuka ve her türlü insani de-
ğerlere aykırı bu yasadışı eylemden dolayı 
resmen özür dilemedikçe, hayatlarını kay-
beden vatandaşlarımızın yakınlarına taz-
minat ödemedikçe, Gazze’ye yönelik am-
bargoyu kaldırmadıkça iki ülke arasındaki 
ilişkilerin normalleşmesi düşünülemez. 
Zulüm üzerinden siyaset yapanlar, zulüm-
lerinin ebedi, güçlerinin mutlak olduğunu 
zannedenler er geç yüreklerindeki kin 
ve nefrete yenileceklerdir. Hiçbir inanç, 
hiçbir düşünce sistemi masum insanların 
hunharca, barbarca katledilmesini maruz 
görmez ve göstermez. 

Bizim kitabımız Kur’an-ı Kerim “Kim bir 
canı öldürürse, bütün insanları öldürmüş 
gibi olur. Kim de bir canı yaşatırsa, bütün 
insanları yaşatmış gibi olur” (Maide Suresi 
32. Ayet) diyor. Aynı yaklaşımı İncil, “Adam 
öldürme, zina etme, hırsızlık yapma, yalan 
yere tanıklık etme, annene babana saygı 
göster ve komşunu kendin gibi sev” (Mat-
ta 19’uncu Bölüm, 19’uncu Ayet) diye 

ifade ediyor. Tevrat ise “adam öldürme-
yeceksin!” (Mısır’dan Çıkış Bölümü’nün 
13’üncü ayeti) diye emrediyor. Öyleyse 
Filistin halkına reva gördüğünüz zulmü 
ne ile izah ediyorsunuz? Öyleyse masum 
insanlara kurşun atmayı ne ile izah ediyor-
sunuz? Çocuklara ilaç ve gıda götüren bir 
gemi dolusu merhamet elçisine nasıl silah 
doğrultuyor ve nasıl kurşun sıkıyorsunuz? 

Değerli kardeşlerim…

Şunu biliniz ki Filistin davası, ayaklar 
altına alınmak istenen insanlık onurunu 
dik tutma ve ayağa kaldırma mücadele-
sidir. O yüzden bu dava sadece Filistin’in 
ve Filistinlilerin değil, adaletten, hak ve 
özgürlükten yana olan, hangi inanca sahip 
olursa olsun insani değerleri savunan her 
insanın davasıdır. İsrail-Filistin meselesi 
onlarca yılın meselesidir ve sadece Orta-
doğu için değil, küresel barış içinde hayati 
bir meseledir. Bölgemizde yaşanan olaylar, 
Orta Doğu’daki sorunların merkezinde 
İsrail-Filistin ihtilafının yattığı gerçeğini 
gölgeleyemez. Gelinen aşamada ulusla-
rarası camianın dikkati, ağırlıklı olarak 
Libya, Mısır ve Suriye’deki gelişmelere 
odaklanmış olabilir. Ancak biz, Filistinli 
kardeşlerimizin haklı davalarının göz ardı 
edilmesine müsaade edemeyiz. Zira Filis-
tin davası, Türkiye’nin davasıdır. Filistinli 
kardeşlerimizin bütün dertleri bizim der-
dimizdir. 

Filistinlilerin 60 yılı aşkın bir süredir 
kendi devletlerine kavuşamamış olmaları 
insanlık adına asla kabul edilebilir bir 
durum değildir. Aradan geçen sürede ara 
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sıra barış ışığı yansa da maalesef her defa-
sında bu ışığı karartan bir sabotaj mutlaka 
vuku bulmuştur. Ama artık statükonun 
sürdürülemeyeceği anlaşılmıştır. Kin, 
nefret ve çatışma siyasetinin çıkmaz sokak 
olduğu bizatihi bu çıkmaz sokağa girenler 
tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. 
Uluslararası sistemin belirli devletlere suç 
işleme ayrıcalığı, uluslararası hukuku çiğ-
neme imtiyazı sağlamak ve bu devletleri şı-
martmak suretiyle insanlığın meselelerine 
çözüm bulamadığı ve bulmayacağı artık 
aşikârdır. Bir yandan güvenlik kavramına 
vurgu yapan, diğer yandan, kalıcı barış ve 
istikrar ortamının hakim olması için adım 
atmaktan imtina eden bir İsrail, açık söylü-
yorum, sadece İsrail-Filistin meselesi için 
değil, uluslararası barışın önünde de engel 
olmaya devam edecektir. Bu sürdürülebilir 
ve tahammül edilebilir bir mesele değildir. 

Bakınız, Orta Doğu ve Kuzey Afrika halk-
ları baskıcı ve otoriter yönetimlere karşı 
açıkça tavır almışlardır. Bu gelişmelerden 
ve otoriter rejimlerin akıbetinden en çok 
ders çıkarması gereken İsrail yönetimidir. 
Anayasal demokrasinin bir seçenek değil, 
adeta bir zaruret olarak ortaya çıktığı bir 
dönemde, İsrail’in güvenlik saikiyle Fi-
listin halkını kendi demokratik devletini 
kurma hakkından mahrum bırakması asla 
kabul edilemez. Bölge halkları yıllardan 
beri süregelen eziyetlerin artık sona er-
mesini istiyor. Artık yeter diyor. Sokaktaki 
masum insanlar, kadın ve çocuklar insan-
lık dışı muamelelere maruz kalmaktan, 
en temel haklarının dahi çiğnenmesinden 
bıkmıştır. Bölgedeki herkes barış ve huzur 
içinde yan yana yaşamayı ve yeni nesille-

rin ümitle geleceğe bakabileceği bir dünya-
dan başka bir şey istemiyor. Tek istedikleri 
barış, yegâne arzuları huzur ve sükûnet…

Değerli kardeşlerim…

Akdeniz havzası ve Orta Doğu’daki geliş-
meler bizi her zaman doğrudan ilgilendir-
miştir. Yeni bölgesel şartlar yeni fırsatlar 
kadar muhtemel tehditleri de beraberinde 
getiriyor. Şimdi sadece bölge halkları de-
ğil, bütün insanlık çok çetin bir sınavla 
karşı karşıyadır. Demokrasi ve özgürlük 
talepleri acaba bölge halklarını birleştirici 
bir rol mü oynayacak, yoksa bu talepler 
daha ayrıştırıcı sonuçlar mı doğuracak? 
Bu hayati sorunun cevabını düşünmeden 
bölgedeki gelişmelerin seyrini anlaya-
mayız. Bu vesile ile birkaç hususa dikkat 
çekmek istiyorum: Bölgedeki gelişmelerin 
asla ayırıcı, bölücü, kin ve nefret duygu-
larını tetikleyici mecralara çekilmemesi 
gerekir. Demokrasi ve adalet taleplerinin 
meşru zeminde yürümesi geleceğin güven 
ve emniyet içinde şekillenmesini sağla-
yacak tek yoldur. Etnik, mezhebi ve dini 
ayrılıkların ortaya çıkması veya ülkelerin 
toprak bütünlüğünün zarar görmesi, za-
manın ruhuna ve halkların iradesine ve 
adalet duygusuna aykırıdır. 

Keza, Orta Doğu’nun içinden geçmekte 
olduğu demokratik dönüşüm sadece bölge 
halkları tarafından üstlenilmeli, dış müda-
halelerden kesinlikle uzak durulmalıdır. 
Ne yazık ki, kardeşlerimizin kanı akıtılma-
ya devam ediyor ve şiddet olayları tehlikeli 
boyutlara ulaşıyor. Şiddete derhal son 
verilmelidir. Sivil halka zarar verilmesinin 
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engellenmesi için bütün tedbirler alınmalı 
ve halkların meşru talepleri ivedilikle kar-
şılanmalıdır. Türkiye olarak azami hassa-
siyet gösteriyor, Orta Doğu’nun artık biran 
evvel gerilim, ihtilaf ve kriz coğrafyası ol-
maktan çıkması için bütün gücümüzle kat-
kı vermeye çalışıyoruz. Bölgede sükûnetin 
yeniden tesis edilmesi için gayretlerimizi 
daima sürdüreceğiz. Şurası açıktır: Bölge-
nin köklü meselelerine çözüm bulunması 
asla belirli ülkelerin tek başına üstesinden 
gelebileceği bir durum değildir. Sorunla-
rın çözümü, kesinlikle bölge ülkelerinin 
ortak çabaları sayesinde mümkün olabilir. 

AK Parti Hükümeti olarak 9 yıldır her plat-
formda bölgesel işbirliği için verdiğimiz 
mücadelenin büyüklüğünü ve öncülüğü-
müzü en iyi Filistinli kardeşlerimiz biliyor. 
İsrail-Filistin Meselesi kasıtlı olarak uzun 
seneler dünyaya sadece “Filistin melesi” 
olarak anlatılmıştı. Bu tanımlamanın yan-
lış olduğu, meselenin tek taraflı olmadığı 
ve esasen bir İsrail-Filistin meselesi olduğu 
bu dönemde bütün dünyaca anlaşılmıştır. 
İsrail-Filistin meselesinin gerçekçi, kap-
samlı ve kalıcı bir çözüme ulaştırılabilmesi 
için Kudüs’ün statüsünün ve çok kültürlü 
sosyal dokusunun muhafaza edilmesi ge-
rekir. Kudüs, tarih boyunca farklı din, dil 
ve etnik kökenden halkların barış içinde 
bir arada yaşadığı bir şehir olmuştur. Bu 
sebeple, Kudüs bugünkü eziyetten ve cefa-
dan kurtulmadığı sürece, ne Orta Doğu’da 
ne de ötesinde gerçek anlamda huzur ve 
istikrar tesis edilemez. Kudüs’ün statü-
sünü, dokusunu ve demografik yapısını 
değiştirecek tek taraflı uygulamalar, zaten 
karmaşık ve çok boyutlu olan bu sorunun 

içinden çıkılmaz bir hal almasına neden 
olmaktadır. 

Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim faaliyet-
lerinin genişleyerek sürmesi, Arapların 
dini ve kültürel mirasına yönelik müdaha-
leler, Filistinlilerin evlerinden çıkarılma-
ları ve özellikle yerleşimciler tarafından 
şiddete maruz kalmaları, ikamet haklarına 
ve dolaşım özgürlüklerine getirilen kısıtla-
malar, Kudüs’teki Filistin kurumlarının iş-
leyişine izin verilmemesi gibi uygulamalar 
asla kabul edilebilir değildir. İsrail, Doğu 
Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu ka-
bul etmeli ve iki halkın barış içinde bir ara-
da yaşamalarını mümkün kılacak şartların 
ortaya çıkmasına izin vermelidir. Bütün ta-
raflar uluslararası hukuka ve birbirlerinin 
haklarına saygı göstermeli, birbirlerinin 
endişelerini anlamaya çalışmalı ve bu or-
tak soruna ortak bir çözüm geliştirmelidir. 

Az önce de söylediğim gibi Türkiye Fi-
listin davasını her zaman kendi davası 
olarak görmüş ve öyle sahip çıkmıştır. Bu 
çerçevede, Türkiye olarak, İsrail-Filistin 
meselesinin iki devletli çözüm temelinde, 
başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, ege-
men ve yaşayabilir bir Filistin devletinin 
kurulmasıyla çözülmesini arzu ediyor; bu 
anlayışla çözüme elimizden gelen bütün 
katkıyı sağlıyoruz. Filistinli kardeşleri-
miz özlemini çektikleri devletlerine artık 
kavuşmalıdır Barış sürecinin önündeki 
en büyük engel olan Yahudi yerleşim fa-
aliyetleri biran evvel sonlandırılmalıdır. 
Toprakları, köyleri ve hatta aileleri bölen 
ve Filistin’de normal bir ekonomik hayatın 
oluşabilmesini engelleyen Batı Şeria’daki 
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Filistinlilerin dolaşımı üzerindeki kısıtla-
malar süratle kaldırılmalıdır. Gazze bugün 
insanlığın yürek yarası olmuştur. Mızrak 
çuvala sığmıyor. Artık Gazze’de ne olup 
bittiğini, Gazze’nin maruz kaldığı zulmün 
boyutlarını bütün insanlık biliyor. Gazze 
Şeridi’nde yaşayan 1.5 milyon insan halen, 
İsrail’in uyguladığı insanlık dışı abluka 
nedeniyle temel ihtiyaçlarını, gıda ve ilaç 
ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. 

Bu yasa dışı, hukuk dışı, insanlık dışı 
ablukanın, yani kuşatmanın biran evvel 
kaldırılarak Gazze halkının acilen ihtiyaç 
duyduğu ürünlerin bölgeye girişine izin 
verilmelidir. Binlerce televizyonun oldu-
ğu, internet üzerinden dünyanın birbirine 
entegre olduğu ve her toplumun yekdi-
ğerinden an be an haberdar bir dünyada 
hâlâ ‘Gazze için ablukayı kaldırın” demek 
zorunda kalmak ne büyük bir trajedidir. 
Bu trajedi er geç son bulacaktır. Bu acılar 
er geç dinecektir. Daha açık söylüyorum, 
Gazze’deki trajedi karşısında sızlamayan 
vicdan artık vicdan değildir. İsrail vicdan-
larda açtığı bu yarayı tarihe ve insanlığa 
anlatamaz. İster insani yönden bakın, is-
ter güvenlik boyutuyla ele alın, isterseniz 
olaya uluslararası ilişkiler perspektifinden 
bakın. Ortada her akıl sahibinin kabul 
etmesi gereken bir gerçek vardır. Çocuk-
ların, kadınların, sivil ve masum insanla-
rın hunharca katledilmesinden daha acı, 
daha büyük bir gerçek yoktur. Her gün 
bu insanlık dramıyla karşı karşıya kalan 
Gazze halkının sıkıntılarının biran evvel 
giderilmesi için tüm uluslararası camianın 
harekete geçmesi gerekiyor. Gemilerle 
gıda götüren insanlar hangi insani değer-

ler için hayatları pahasına denize açılıyor-
larsa uluslararası örgütlerin de insanlığın 
vicdanı adına harekete geçmesi gerekiyor. 
Başta BM ve ABD olmak üzere, uluslara-
rası çevreler İsrail’in tek taraflı, şımarık 
uygulamalarına prim vermeye, bu insanlık 
dışı uygulamalarına gözlerini kapamaya 
devam ederse, açık söylüyorum, bu suçun 
bir faili olarak anılmaktan kurtulamazlar. 

Kıymetli kardeşim Filistin Ulusal Yönetimi 
Başkanı Sayın Abbas, değerli Büyükelçi-
ler…

İsrail-Filistin meselesinde elbette uluslara-
rası camiaya büyük bir sorumluluk düşü-
yor. Ancak şu gerçeği de ben sizlerle pay-
laşmakta fayda görüyorum. İsrail-Filistin 
meselesinin çözümü konusunda uluslara-
rası çevrelere yaptığımız çağrıların daha 
güçlü yankılanması ve muhatap bulabil-
mesi için evvela Filistinlilerin kendi içle-
rinde birlik olmaları gerekiyor. Evet, mut-
laka ama mutlaka birlik olmaktan geçiyor 
tarihi düğümün çözümü. Tarihe geçmenin 
yolu da birliği, beraberliği tesis etmektir. 
Filistinliler kendi aralarında barışı sağla-
yamadıkça, kendi içlerinde bölündükçe 
ne Filistin’in ne de Filistin davasına destek 
veren Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerin 
çağrıları yeterince rağbet göremez. Her 
fırsatta ifade ediyorum: Kardeşler arasın-
da hesaplaşma olmaz, kardeşler arasında 
helalleşme olur. 

Evet, Filistinliler arasındaki bölünmüş-
lüğün aşılmış olması bizi ziyadesiyle 
memnun etmiştir. Böylece Filistinli kar-
deşlerimiz, davalarına karşı uluslararası 
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çevrelerin elindeki son kozu da almış, 
Filistinlilerin barış görüşmelerindeki 
konumu çok daha kuvvetlenmiştir. Önü-
müzdeki süreçte öncelikli mesele, teknok-
ratlardan oluşacak uzlaşı hükümetinin 
kurulmasıdır ve şimdi bütün enerjimizi 
bunun en kısa zamanda gerçekleştirilmesi 
için harcamalıyız. Uzlaşı hükümetinde 
hangi yetkilinin Başbakanlık görevini üst-
leneceği meselesinin halen çözüme kavuş-
turulamamış olmasını endişeyle izliyoruz. 
Bu konuda en kısa zamanda bir fikir birliği 
sağlanması, sizler de takdir edersiniz ki 
Filistin davası için de hayırlı bir gelişme 
olacaktır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, 
bundan böyle de, uzlaşının pekiştirilmesi 
ve uzlaşı hükümetinin biran evvel oluştu-
rulması için elinden gelen katkıyı sürdür-
meye devam edecektir. 

Filistinli kardeşlerimize, itidalle hareket 
etmelerini ve sağlanan uzlaşının fırsat 
kollayan güçler tarafından bozulmasına 
izin vermemelerini bir kez daha telkin edi-
yorum. Temennimiz 2007 yılında sağla-
nan Mekke Anlaşmasından sonra yapılan 
hataların tekerrür etmemesidir. Filistin’de 
kardeşler arasında ayrılık yaşanmasına ve 
kardeşkanı dökülmesine artık kimsenin 
tahammülü yoktur. Bu husus, özellikle 
Eylül’de yapılacak Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kurul toplantılarından önce daha bü-
yük bir önem kazanmıştır. Türkiye, biliyor-
sunuz, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e üye 
olma konusundaki azim ve kararlılığını da 
aynı kararlılıkla destekliyor ve Filistinlile-
ri destekleyeceklerini henüz açıklamamış 
olan ülkelere de gerekli telkinlerde bulu-
nuyor. 

Bu vesileyle, Filistin Ulusal Yönetimi tara-
fından 2009 yılında yürürlüğe konulan ve 
müstakbel Filistin Devleti’nin kurumsal 
altyapısının oluşturulmasını öngören, iki 
yıllık planın başarıyla uygulanmış olma-
sını takdir ettik. Batı Şeria’daki ekonomik 
ve güvenlik ortamının son aylarda hızla 
geliştiğini görüyoruz. Bu durum, Filis-
tinli kardeşlerimizin, siyasi ve ekonomik 
kısıtlamalara tabi kalmadıkları takdirde 
kendi ayakları üzerinde durabildiklerini 
göstermesi bakımından son derece an-
lamlıdır. Ancak, şu hususun altını bir kez 
daha çizmek istiyorum: Sağlanan uzlaşı ve 
Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birliğin 
sürdürülmesi, partiler ve şahıslar üzeri 
bir meseledir. Bu kritik dönemin Filistin-
lilerin birlik ve beraberlik içinde hareket 
etmeleri halinde aşılabileceği konusunda 
hiç kimsenin şüphesinin olmaması gere-
kir. 

Değerli kardeşlerim…

Filistinli kardeşlerimize uluslararası 
alanda verdiğimiz desteğin yanı sıra ikili 
ilişkilerimizin geliştirilmesini de önemsi-
yoruz. Ekonomik alanda karşılıklı menfaat 
sahaları oluşturmaya ve Filistin halkının 
sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı 
olmaya çaba harcıyoruz. İşadamlarımızı 
Filistin’de yatırım yapmaları ve Filistinli 
muadilleriyle de ortak projeler geliştir-
meleri yönünde teşvik etmeyi sürdürüyo-
ruz. Öte yandan, halklarımız arasındaki 
kardeşlik bağlarının daha da pekişmesi 
noktasında faaliyetlerimizi artırmayı arzu 
ediyoruz. Bunun en güncel örneği de Bü-
yükelçiler Konferansına eşzamanlı olarak 
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İstanbul’da düzenlenen Dördüncü Filistin 
Kültür Haftası’dır. Filistin’in güvenliğinin 
sağlanması ve Filistin Devleti’nin kurum-
sal kapasitesinin geliştirilmesi yönündeki 
çabalarımızın neticelerini almaktan dolayı 
memnunuz. 

Bu bağlamda, hepinizin malumu olduğu 
üzere, Filistin’deki güvenlik güçlerinin 
reformu çabalarının yanı sıra el-Halil’de 
konuşlu Geçici Uluslararası Mevcudiyet’e 
katkımızı sürdürüyoruz. Bu faaliyetleri-
mizde bizi en çok memnun eden, Filistin 
halkının, omuzlarında bayrağımızı gör-
dükleri görevlilerimize gösterdiği sevgi ve 
muhabbettir. Filistin sokaklarında Türk 
bayrağına, şehit kanlarının remzine, hilale 
ve o hilalin kucakladığı yıldıza duyulan o 
muhabbeti hak etmek, o muhabbeti koru-
mak ve daim kılmak bizim için dünyalara 
bedeldir. Zira o sevgi, o muhabbet yüzde 
yüz karşılıklıdır. Sonsuza kadar da öyle 
olacak, öyle kalacaktır. Düşünce dünyamı-
zın mimarlarının dediği gibi ben de derim 
ki: “kalbimin yarısı Mekke’dir, diğer yarısı 
Medine’dir. Üstünü bir tül gibi Kudüs 
örter”. İsterim ki bu hissiyatımız bütün 
dünya dillerine tercüme edilsin ve doğru 
anlaşılsın. Biz, merhamet ve sevgi medeni-
yetinin çocuklarıyız. Adaleti, merhameti, 
sevgiyi, şefkati sadece kendimiz için değil, 
sadece bizim gibi düşünen, bizim gibi ya-
şayan insanlar için değil bütün insanlar 
için bir hak olarak görüyoruz. Türkiye, 
dost ve kardeş Filistin’le ilişkilerini diğer 
ülkelere örnek teşkil edecek düzeye getir-
mekte kararlıdır. 

Filistin gibi Türkiye-Filistin işbirliğinin de 
parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşü-
nüyorum. Şundan emin olunuz ki müca-
delenizde asla yalnız değildiniz, değilsiniz 
ve asla da yalnız kalmayacaksınız. Türkiye 
ve Türk insanı her zaman Filistin’in ve 
Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır. 
Ben bu düşüncelerle sizlere bir kez daha 
hoş geldiniz diyor, sözlerimi Filistinli şair 
Mahmut Derviş’in şu dizleriyle sonlandır-
mak istiyorum: 

Nasıl, nasıl, yemyeşil bir portakal ağacı  
 kapanır bir hücreye ya da bir limana,

Nasıl saklanır gurbet elde ve yemyeşil  
 kalır? Yazıyorum not defterime:  
 limanda durakaldım… 

En dondurucu kış kadar soğuk  
 gözler gibiydi dünya, 

Doluydu portakal kabuklarıyla ellerimiz. 

Ve hep çöl ve hep çöl ve hep çöldü ardım… 

Ve ant içerim ki, bir mendil işleyeceğim  
 yarına kadar, 

Gözlerine sunduğum şiirlerle süslü

Ve bir cümleyle, baldan ve öpücüklerden 
tatlı: “Bir Filistin vardı, Bir Filistin gene 
var!”

Evet, ben de diyorum ki “bir Filistin vardı, 
bir Filistin gene var ve bir Filistin gene 
olacak!”... Hepinizi saygıyla selamlıyor, 
İstanbul’dan Filistin’e kucak dolusu selam 
gönderiyor, teşekkür ediyorum. Fi emanil-
lah, Allah’a emanet olun…
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Değerli Devlet ve Hükümet Başkanları, 
Olimpiyat Komitesi’nin saygıdeğer üye-
leri, sevgili sporcular, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, spora gönül 
veren herkesi en kalbi duygularımla selam-
lıyor, bu görkemli törenin hayırlı olmasını 
diliyorum. Trabzon’a hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz.

Dünya üzerinde çok az şehir Trabzon kadar 
spora gönül vermiştir. Olimpiyat bayrağı-
nın Trabzon’da ilk kez dalgalanmasından 
büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sporun 
içinden gelen ve spora büyük emek veren 
bir Başbakan olarak şu gerçeği özellikle 
vurgulamak istiyorum: Müzik gibi, edebi-
yat gibi, sanat gibi sporun dili de evrensel 

11. Avrupa Olimpiyat Gençlik 
Oyunları Açılış Töreni

Trabzon | 24 Temmuz 2011 
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bir dildir. Bu dil; sevginin, barışın, bütün 
sınırları aşan ve insanları kucaklaştıran di-
lidir. Spor alanındaki rekabet, gücün değil; 
estetiğin, zarafetin, inceliğin rekabetidir. 

Türkiye’nin her alanda dünya ile bütünleş-
tiği ve gücüne güç kattığı bu dönemde spor 
alanına yaptığımız yatırımlarla ve elde et-
tiğimiz başarılarla büyük onur duyuyoruz. 
Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Formula 
1, Şampiyonlar Ligi Finali, UEFA Kupası 
Finali, Dünya Üniversite Kış Oyunları, Ka-
radeniz Oyunları, Tenis Turnuvası, Dünya 
Halter Şampiyonası ve Dünya Erkekler Bas-
ketbol Şampiyonası gibi dev organizasyon-
lara ev sahipliği yaptık ve bütün dünyanın 
dikkatini çektik. Önümüzdeki dönemde de 
Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, Dün-
ya Atletizm Şampiyonası, Dünya Kadınlar 
Basketbol Şampiyonası ve Akdeniz Oyunla-
rına da ev sahipliği yapacağız.

Değerli davetliler…

11. Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları 
geleceğin olimpiyat şampiyonlarının da 
yarışacağı bir spor organizasyonu olması 
nedeniyle son derece önemlidir. Zira bura-
ya katılan sporcular 2012 Londra, 2016 Rio 
Olimpiyatlarında madalya için ter dökecek-
ler. Şimdi, 49 ülkenin sporcularına sesleni-
yorum: Sizler on binlerce sporcu arasından 
seçilerek ülkelerinizin adını şampiyonluk 
kürsüsüne çıkarmak üzere yetiştirildiniz. 
Hak ettiğiniz başarılar ülkelerinizin de 
başarısı, gururu, sevinci olacaktır. Her 
sporcunun en büyük ideali, her sporcunun 
yaşayacağı en güzel duygu ülkesinin bay-
rağını göndere çektirmek ve milli marşını 

dinletmektir. İnanıyorum ki, ülkelerinizi 
layıkıyla temsil edecek ve adınızı dünyaya 
duyuracaksınız. Sportmence yarışacağını-
za, mutlaka dostluğu ve kardeşliği şampi-
yonluk kürsüsüne çıkaracağınıza yürekten 
inanıyorum. Hepinize güveniyor, hepinizi 
seviyor, hepinize başarılar diliyorum.

Saygıdeğer misafirler, sevgili dostlar…

Olimpiyat, siz sporculara nasıl zirve heyeca-
nı yaşatıyorsa, organizasyonu yapan ülkeler 
de sizinle birlikte zirveye çıkma heyecanı 
yaşarlar. Biz de bugün, burada sizlerle aynı 
heyecanı yaşıyoruz. Bugüne kadar sporda 
büyük başarılara imza attık, daha büyük 
başarılar için de hiçbir fedakârlıktan geri 
kalmayacağız. Yeri gelmişken burada bir 
hedefimizi ilan etmek istiyorum. Nihai 
hedefimiz 2020 Yaz Olimpiyatları Oyunla-
rını düzenlemektir. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı olarak buradan dünyaya, 2020 
Yaz Olimpiyatları Oyunlarına adaylığımızı 
şimdiden ilan ediyorum. Evet, dünyanın 
en güzel şehri İstanbul, 2020 Yaz Olimpiyat 
Oyunlarına adaydır. Sözlerimi bitirirken; 
Olimpiyat ruhunun herkes tarafından 
paylaşılmasını diliyor, 11. Avrupa Gençlik 
Olimpiyat Oyunları’nı resmen açıyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
içten duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz 
diyorum. Ülkemizi ziyaret etmekte olan 
kardeş Ürdün’ün Başbakanı Maruf Bahit’le 
son derece yararlı ve kapsamlı görüşmeler 
gerçekleştirdik. Görüşmelerde, Türkiye-Ür-
dün ikili ilişkilerini ayrıntılarıyla değerlen-

dirdik. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesi 
için önümüzdeki dönemde atılabilecek 
adımlar üzerinde durduk. Belirtmek iste-
rim ki, tarihi, kültürel ve insani bağlarımız 
bulunan Ürdün’le ilişkilerimizde son yıl-
larda önemli ilerlemeler sağlandı. Mevcut 
ilişkilerimizi her alanda çeşitlendirmeyi, 
daha ileri seviyelere taşımayı ortak hede-

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 
Ortak Basın Açıklaması

Bakü, Azerbaycan | 27 Temmuz 2011 
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fimiz olarak görüyoruz. Sayın Bahit’le yap-
tığımız görüşmede, ülkelerimizi yakından 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası güncel 
gelişmeler hakkında fikir alışverişinde de 
bulunduk. 

Türkiye ve Ürdün; bölgesinde etkin ko-
numda bulunan, istikrarı, ılımlılığı temsil 
eden iki ülke olarak, bölgemizde barış 
ve istikrarın egemen kılınması yönünde 
ortak bir hedef gözetiyor. Bu çerçevede İs-
rail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen 
gelişmeleri değerlendirdik. Ürdün, Kudüs 
bağlamındaki özel konumu ve Filistin’e coğ-
rafi olarak komşu olması nedeniyle kilit bir 
role sahip. Ürdün’ün bölgedeki sorunların 
çözümüne katkısı fevkalade önem taşıyor. 
Şunu özellikle belirtmek isterim: Türkiye 
ve Ürdün’ün bölgemizdeki sorunlara bakış-
ları birebir örtüşüyor. Filistin meselesinin 
çözümü noktasında, güvenli ve tanınmış 
sınırlar içinde yaşayan, başkenti Doğu Ku-
düs olan bir Filistin devletinin kurulmasını 
temel aldığımızı, bu yönde desteğimizin 
sürdüğünü bir kez daha teyit ettik. 

Bu bağlamda, Filistinli kardeşlerimiz ara-
sında sağlanan uzlaşıdan duyduğumuz 
memnuniyeti dile getirdim. Bu gelişme, 
demokratik değişim ve dönüşüm sürecine 
girmiş bulunan Orta Doğu bölgesinde adil, 
kapsamlı, sürdürülebilir barış ve istikrarın 
tesisi bakımından doğru yönde atılmış, 
önemli bir adımdır. Bu bakımdan, ulusla-
rarası toplumun tüm üyelerinin, meseleyi 
önyargısız bir şekilde ele alması, bu sürecin 
Filistin’de adil ve şeffaf seçimlerin ger-
çekleştirilmesi suretiyle tamamlanmasını 

teşvik etmesi elzemdir. Yine bu çerçevede, 
Filistinli kardeşlerimizin Birleşmiş Millet-
lere üye olma konusundaki azim ve karar-
lılıklarını bizlerin de aynı kararlılıkla des-
teklediğimizi vurguladık. Öte yandan, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan değişim 
ve demokratikleşme sürecini etraflıca de-
ğerlendirme imkânı bulduk. Bu bağlamda, 
Ürdün’ün uygulamaya koyduğu reformları 
takdirle izlediğimizi değerli dostum Sayın 
Bahit’e ifade ettim. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün gerçekleştirdiğimiz yararlı görüşme-
lerin, bölgemizin istikrarına ve iki ülkenin 
halkları arasındaki dostluğun pekişmesine 
olumlu katkılar sağlayacağına eminim. Bu 
vesileyle, dost ve kardeş Ürdün’ün Başba-
kanı Sayın Bahit ve beraberindeki heyetin 
değerli üyelerini ülkemizde görmekten 
mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum. Başbakan Bahit’in ziyaretinin Türkiye 
ile Ürdün arasındaki ilişkilerin daha da ge-
lişmesine ve bölgemizdeki barışı, istikrarı, 
refahı güçlendirmesini diliyorum. Hepinizi 
içtenlikle selamlıyorum.
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Değerli dostum, İspanya Başbakanı Sayın 
Zapatero, İspanyol Hükümetinin saygı-
değer bakanları, değerli çalışma arkadaş-
larım, “Üçüncü Türkiye-İspanya Zirvesi” 
vesilesiyle, değerli dostum Sayın Zapatero 
ve beraberindeki heyeti Ankara’da ağır-
lamaktan büyük memnuniyet duyuyor, 
Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. 

Geçen sene İspanya’nın AB Dönem 
B a ş k a n l ı ğ ı ’ n a  ra s t l ay a n  d ö n e m d e 
Madrid’de gerçekleştirdiğimiz İkinci Tür-
kiye-İspanya Zirvesi ülkelerimiz arasında-
ki yakın işbirliği ve dostluğu pekiştirmiş, 
Medeniyetler İttifakı ortak projemize de 
ivme kazandırmıştı. Bu sene de ülkelerimi-
zin yoğun gündemleri ile baş döndürücü 

Üçüncü Türkiye-İspanya Zirvesi 
Genel Oturumu

Ankara | 6 Eylül 2011 
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uluslararası gelişmelere rağmen, Zirveleri 
sürdürmemiz ülkelerimiz arasındaki dost-
luğun, dinamizmin ve gelecek vizyonu-
muzda kararlılığımızın bir göstergesidir. 

Dostum Zapatero’yla başbaşa görüşme-
mizde, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla 
ele aldık. Türkiye ile İspanya arasındaki iş-
birliğinin küresel düzeyde sağlayacağı kat-
kılar bağlamında Medeniyetler İttifakı’na 
ilişkin gelişmeleri değerlendirdik. Sizler 
de takdir edersiniz ki karşı karşıya bu-
lunduğumuz küresel sorunlar, diyalog, 
danışmayı, ortak çözümler geliştirmeyi 
gerekli kılmaktadır. Sorunlara yapıcı bir 
anlayışla yaklaşan iki ülke olarak benzer 
bir dış politika vizyonunu paylaşıyoruz. 
İnandığımız ortak evrensel değerler ise 
Türkiye ve İspanya’yı birbirine daha da 
yaklaştırıyor. Türkiye, bu anlayışla, yakın 
coğrafyasındaki tüm çatışmaların barışçı 
bir şekilde çözümlenmesi için her türlü 
çabayı göstermektedir, göstermeye devam 
edecektir. 

Görüşmemizde son dönemde Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu’da meydana gelen 
gelişmeleri de etraf lıca ele aldık. Bölge 
halklarının değişim ve demokrasi taleple-
rine kulak verilmesi noktasında da Türki-
ye ile İspanya’nın paylaştığı ortak değerler 
önemli bir model ve teşvik sağlıyor. Bu ve-
sile ile şu hususun altını özellikle çizmekte 
fayda görüyorum: Hiçbir ülke uluslararası 
hukukun üzerinde olmadığı gibi uluslara-
rası hukuk da hiçbir ülkenin güdümünde 
değildir, olamaz. Daha adil, daha yaşana-
bilir, daha güvenli bir dünya düzeni için 
bireyler gibi devletler de işledikleri hukuk-

suzlukların, cinayet suçlarının bedelini 
ödemek durumundadır. Türkiye olarak 
ülkemize ve uluslararası hukuka karşı 
yapılan her türlü eyleme karşı sesimizi 
yükseltmeye ve bu eylemlerin karşılıksız 
kalmaması için gerekenleri yapmaya de-
vam edeceğiz. 

Başbakan Sayın Zapatero’yla, Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecimiz konusunu da 
ele aldık. Avrupa Birliğine tam üyelik 
Türk dış politikasının temel bir hedefi ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet politi-
kasıdır. Son 9 yılda Hükümet olarak bu 
hedef doğrultusunda önemli ve cesur 
adımlar attık, reformlar konusunda ciddi 
bir performans sergiledik, sergilemeye de 
devam ediyoruz. Türkiye olarak haliha-
zırda birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeden 
ekonomik ve demokratik standartlar ba-
kımında ileride olmamıza rağmen bunun 
Avrupa Birliği tarafında gerekli karşılığı 
bulmadığı ortadadır. Maalesef Avrupa 
Birliği Türkiye’ye adil davranmayarak, 
kendi sözlerine ve belgelerine sadık kal-
mayarak kuruluş felsefesini de aşındırı-
yor. 

İspanya, AB üyeliği hedefi için gerekli 
reformların gerçekleştirilmesi hususun-
da Hükümetimizin kararlı tutumunu 
iyi bilen ülkelerden biridir. Türkiye’nin 
üyeliğinin Avrupa Birliği’nin küresel 
vizyonuna yapacağı katkıları takdir eden 
ve her zaman üyeliğimize desteğini yük-
sek sesle dile getiren ülkelerden birinin 
İspanya olması bizim açımızdan mem-
nuniyet vericidir. Nitekim geçtiğimiz yıl 
İspanya’nın üstlenmiş olduğu AB Dönem 
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Başkanlığı sırasında, sürecin ivme kazan-
ması adına sergilediğimiz ortak gayret bu 
anlayışımızın bir tezahürü olmuştur. Biz 
halen büyük bir kararlılıkla reform süre-
cini ilerletiyoruz, ilerletmeye de devam 
edeceğiz. Temennimiz Avrupa Birliği’nin, 
içinde bulunduğu akıl tutulmasından 
kurtularak, kendi asli misyonuna uygun 
olarak Türkiye’ye adil davranmasıdır. 

Görüşmemizde, Dostum Zapatero ile 
Kıbrıs’ta çözümün yolunu da birlikte de-
ğerlendirdik. Türk tarafının BM himaye-
sinde sürdürülen müzakerelerin başarıy-
la sonuçlanması için her türlü çabayı sarf 
ettiğini, ancak yılsonuna kadar bir anlaş-
maya varılamaması durumunda federal 
çözüm fırsatını kaçırma riskiyle karşı 
karşıya kalabileceğimizi vurguladım. Kıb-
rıs sorununun devamı ne Türkiye’nin, ne 
AB’nin ne de bölgesel barış ve istikrarın 
yararınadır. Öte yandan, 2012’nin ikinci 
yarısında AB Dönem Başkanlığı’nı birle-
şik bir Kıbrıs’ın üstlenmesi her bakımdan 
olumlu bir ivme getirecektir. Bununla 
beraber, süreçte önemli bir riskin Kıbrıs 
Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek 
yanlı faaliyetlerinden kaynaklandığını 
anlattım. Deniz alanındaki bu tek yanlı fa-
aliyetler, BM çözüm çabalarını baltalama 
potansiyeli taşıdığı gibi Kıbrıs sorununu 
AB’den sonra Orta Doğu’ya da taşıma teh-
likesini beraberinde getirmektedir. Bu-
nun önlenmesi için İspanya’nın yapıcı bir 
rol oynaması beklentimizi ilettim. Ayrıca, 
Sayın Eroğlu’nun geciken İspanya ziyare-
tinin gerçekleşmesinde çözüm sürecine 
katkı açısından da yarar gördüğümüzü 
ifade ettim. 

Ortaya çıkan uluslararası mali ve iktisadi 
krizin yarattığı zor şartlara karşın, ekono-
mik ilişkilerimizde kaydettiğimiz mesafe 
bize gelecek için ümit vermektedir. Ticaret 
hacmimiz 2010 yılında 8.4 milyar dolar, 
bu yılın ilk altı ayında 5.2 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu Zirve’nin 
amaçlarından biri, sanayi, ticaret, turizm, 
enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbir-
liğimizi, aramızdaki ticareti ve karşılıklı 
yatırım hacmini sürekli ve düzenli olarak 
artırmaktır. Bu bağlamda, Zirve toplan-
tılarını ulaştığımız nihai bir nokta değil, 
her alanda işbirliğimizi derinleştirecek ve 
güçlendirecek etkin bir araç olarak telakki 
ediyoruz. 

Bakan arkadaşlarımız ve ilgili müste-
şarlarımızın, bugün Zirve kapsamında 
gerçekleştirdikleri paralel görüşmelerde 
ele alınan, ticaret, ekonomi, enerji, altyapı 
ve ulaştırma başta olmak üzere, önemli 
işbirliği alanlarına dair çalışmaların da 
verimli geçmiş olduğunu ümit ediyorum. 
Bu bakımdan, Bakan arkadaşlarımızın 
biraz sonra bizlere yapacakları takdim-
lerde, Türkiye-İspanya arasındaki mevcut 
işbirliği alanlarının derinleştirildiği ve 
yeni işbirliği alanlarının oluşturulduğu 
bilgisini almak, Dostum Zapatero’yu ve 
beni ziyadesiyle mutlu kılacaktır. Ben bu 
düşüncelerle sizlere bir kez daha hoş geldi-
niz diyorum… 



Recep Tayyip ERDOĞAN

212

Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli 
meslektaşım ve dostum Lüksemburg Baş-
bakanı ve Eurogrup Başkanı Jean-Claude 

Juncker’i Ankara’da ağırlamaktan mutlu-
luk duyuyorum. 

Öncelikle, Lüksemburg ile ikili ilişkileri-
mize çok büyük önem atfettiğimizi belirt-

Lüksemburg Başbakanı  
Jean–Claude Juncker ile Ortak 

Basın Açıklaması

Ankara | 8 Eylül 2011 
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mek istiyorum. Lüksemburg’un AB ku-
rumlarına ev sahipliği yapması ve küresel 
bir finans merkezi olması, ikili düzeydeki 
ilişkilerimizi elbette çok daha önemli kı-
lıyor. Başbakan Juncker AB içindeki en 
etkin isimlerden biridir ve sözüne değer 
verilen bir liderdir. AB’nin son dönemde 
karşı karşıya bulunduğu mali ve ekono-
mik krizle mücadelede Eurogrup Başkanı 
sıfatıyla önemli rol oynamıştır. Kendisini 
bu zor dönemde üstlendiği sorumlulukla-
rın üstesinden başarıyla gelmesi nedeniy-
le de içtenlikle tebrik ediyorum.

Başbakan Yunker, daha önce 2003 Ha-
ziran’ında ülkemizi ziyaret etmişti. Tür-
kiye, o ziyaretten bu yana çok büyük bir 
değişim ve dönüşüm süreci yaşadı. Ben 
de Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Baş-
kanı sıfatıyla Kasım 2002’de, Başbakan 
sıfatıyla da Kasım 2004’de Lüksemburg’u 
ziyaret etmiştim. Her iki ziyaretin güzel 
anıları, hafızamdaki tazeliğini koruyor. 
İkili ilişkilerimizi mükemmel olarak nite-
leyebiliriz... Bugün Sayın Juncker ile Tür-
kiye-Lüksemburg ilişkilerini nasıl ileriye 
taşıyabileceğimiz hususunda kapsamlı 
görüş alışverişinde bulunduk. Esasen, üst 
düzey siyasi temaslarda yoğunluk yaşa-
nıyor. Son bir yılda Lüksemburg Veliaht 
Prensi Guillaume, Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ve Ma-
liye Bakanı LucFrie’den ülkemizi ziyaret 
ettiler. 

Son dönemde yoğunlaşan bu yüksek dü-
zeyli temasların daha da sıklaştırılmasını 
ve işbirliğimizi daha da genişletmesini 
hedefliyoruz. Lüksemburg yakın bir za-

manda Ankara’da mukim bir Büyükelçi-
lik açacak; bundan büyük memnuniyet 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Söz konusu Büyükelçiliğin açılması kara-
rının, Lüksemburg’un Türkiye’ye atfettiği 
önemin bir göstergesi olarak telakki edi-
yoruz. Benzer biçimde, Lüksemburg’un 
İstanbul’da bir Başkonsolosluk açmasının 
ikili ekonomik ilişkilerimize ivme kazan-
dıracağını düşünüyoruz.

Değerli arkadaşlar… 

Başta da ifade etmiştim; Lüksemburg, 
Avrupa’nın önde gelen finans merkezle-
rinden birisi. Dünyanın en büyük ikinci 
yatırım fonu merkezi... Özel bankacılık fa-
aliyetlerinde de lider konumda yer alıyor. 
Biliyorsunuz, hükümet olarak, İstanbul’u 
küresel bir finans merkezi haline getir-
mek için yoğun bir gayret içindeyiz. Bu 
çerçevede, İstanbul’un küresel bir finans 
merkezine dönüştürülmesi sürecinde 
Lüksemburg ’la işbirliğimize özel bir 
önem atfediyoruz. İnanıyorum ki, işbirli-
ğimizi güçlendirme noktasında atılacak 
her adım her iki taraf için de son derece 
yararlı olacaktır. 

Halihazırda, iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkiler giderek gelişiyor. 2010 
yılının tamamında 140 milyon dolar olan 
ticaret hacmimiz, 2011 yılının sadece 
ilk altı ayında 104 milyon dolara ulaştı. 
Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz, bu 
rakamı 500 milyon dolara çıkarmayı 
hedef liyoruz. Lüksemburg, Türkiye’ye 
doğrudan yatırım yapan ülkeler arasın-
da yer alıyor. 2011’in ilk beş ayındaki 
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Lüksemburg kaynaklı yatırımlar 182 mil-
yon dolara ulaştı. Lüksemburg merkezli 
dünyanın en büyük çelik şirketi Arcelor-
Mittal’in Türkiye’de ve yine Türk ortakla 
Irak’ın kuzeyinde yaptığı yatırımlardan 
memnuniyet duyuyoruz. Benzer şekilde, 
Lüksemburg’da yerleşik çeşitli yatırım 
fonlarının Türkiye’ye yatırım yapmaya 
yönlendirilmesini arzu ediyoruz. 

Başbakan Juncker ile görüşmemizde, işa-
damlarının karşılıklı yatırım için teşvik 
edilmeleri konusunda da mutabık kaldık. 
Ayrıca, işadamlarımızın üçüncü ülke-
lerde ortak hareket etmelerinin faydalı 
olacağını düşünüyoruz. İkili ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin ahdi çerçevesinin ta-
mamlanmasına ilişkin çalışmalarımız da 
sürüyor. İki ülke arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver-
gilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılı-
ğına Engel Olma Anlaşması’nı değiştiren 
protokol 14 Temmuz 2011 tarihi itibariy-
le yürürlüğe girdi.

Değerli arkadaşlar…

Lüksemburg, ekonomik ve ticari ilişkile-
rimizin yanı sıra, Türkiye’nin AB üyelik 
süreci bakımından da kritik bir öneme sa-
hip. Zira Türkiye-AB müzakereleri 3 Ekim 
2005’de Lüksemburg’da düzenlenen HAK 
yani Hükümetler Arası Konferans toplan-
tısıyla başladı. Keza, bugüne kadar müza-
kere sürecinde görüşmeleri tamamlanan 
yegane fasıl olan “Bilim ve Araştırma” 
faslı da Haziran 2006’da Lüksemburg’da 
düzenlenen HAK toplantısı sırasında 
müzakerelere kapatıldı. Bilindiği gibi, 

Lüksemburg, Avrupa Adalet Divanı, Av-
rupa Sayıştayı, Avrupa Yatırım Bankası 
gibi çok sayıda önemli AB kurumlarına ev 
sahipliği yapıyor. Bütün bunlar, zaten bü-
yük önem atfettiğimiz Lüksemburg’u bi-
zim nazarımızda daha da değerli kılıyor. 

Başbakan Juncker Türkiye’nin AB üye-
liğine destek veriyor. AB Hükümet Baş-
kanlarının Duayeni ve Avrupa bütünleş-
mesinin güçlü bir savunucusu olarak bu 
desteğinin bizim açımızdan çok önemli 
olduğunu vurgulamak isterim. Bu deste-
ğin önümüzdeki dönemde de somut bi-
çimde devam etmesini bekliyoruz. Bugün 
Avrupa’da serbest dolaşımla özdeşleşen 
Lüksemburg’daki Schengen sınır kasaba-
sı, farklı ülke ve kültürlerin birleşmesini 
simgeliyor. Türk vatandaşlarının tabi ol-
dukları vize uygulamalarının Türkiye’nin 
Ortaklık Hukukundan kaynaklanan mük-
tesep haklarının ihlali niteliği taşıdığının 
başta Adalet Divanı olmak üzere, bazı AB 
üyesi ülkelerin mahkemelerinde ahiren 
alınan yargı kararlarıyla bir kez daha teyit 
edildiğini Sayın Juncker’in dikkatine ge-
tirdim. Bu konuda AB ülkelerinin üzerle-
rine düşeni yerine getirmeleri gerektiğini 
de değerli dostuma ilettim.

Değerli arkadaşlar… 

Sayın Başbakanla bugünkü görüşmemiz-
de bölgemizde yaşanan diğer gelişmeleri 
de teati etme imkanı bulduk. Kuzey Afri-
ka ve Orta Doğu’daki son durum, Kıbrıs, 
Orta Doğu Barış Süreci ile Orta Asya ve 
Kafkaslar’daki gelişmeler hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunduk. Uluslararası 
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ve bölgesel meselelerde Lüksemburg’la 
benzer görüşleri paylaştığımızı da bu 
vesileyle tekrar teyit etmiş olduk. Ayrıca, 
küresel mali ve ekonomik durumu da de-
ğerlendirdik. Ortak temennimiz mevcut 
sıkıntıların Avrupa ülkelerinin ortak ira-
desi çerçevesinde atlatılmasıdır. 

Değerli dostum Juncker tecrübeli bir dev-
let adamı olarak AB içindeki ekonomik 
sorunların çözülmesi için yoğun temas ve 
girişimlerde bulunuyor. Nitekim kendisi 
yarın G-7 ülkelerinin Maliye Bakanları 
arasında gerçekleştirilecek toplantıya 
Eurogroup Başkanı sıfatıyla iştirak etmek 
üzere Marsilya’ya gidecek. Sayın Juncker 
ziyareti Lüksemburg ile mevcut dostane 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için 
önemli bir adım teşkil ediyor. Önümüz-
deki dönemde de her alandaki işbirliği-
mizin gelişmesi yönündeki çabalarımızı 
sürdüreceğiz.
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Arap Ligi Genel Sekreteri Sayın Nebil 
El Arabi, Saygıdeğer Dışişleri Bakanları, 
muhterem kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler, bölgemizde tarihi gelişme-
lerin yaşandığı böyle bir dönemde siz 
değerli kardeşlerimle bir araya gelmekten 
büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi 
muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aley-
kum ve rahmetullah ve berekatüh…

Bu vesileyle, değerli kardeşlerim Mısır 
Arap Cumhuriyeti Başbakanı Essam 
Şeref ’e ve Arap Ligi Genel Sekreteri Sayın 
Nebil El Arabi’ye, bizlere gösterdiği misa-
firperverlikten dolayı şükranlarımı sunu-
yorum. Türkler ve Araplar olarak yüzyıl-
lardır tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına 
sahip halkların evlatlarıyız. Yüzyıllarca 
bir arada, aynı coğrafya üzerinde aynı 

Arap Ligi Dışişleri Bakanları 
Konseyi Toplantısı

Kahire, Mısır | 13 Eylül 2011 
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medeniyeti, aynı inancı, ortak bir kültürü 
paylaştık. Aynı medeniyet üzerine inşa 
edilmiş değerleri, farklı lisanlarla da olsa 
nesilden nesile aktardık. Birimizin kederi 
hepimizi kederlendirdi, yine birimizin se-
vinci, neşesi, hepimizin yüzünü güldürdü. 

Bizler geçmişleri, bugünleri ve gelecek-
leri ortak çizilmiş iki milletiz. Sana’da 
torununa tahta bir oyuncak dahi ala-
mayan bir dedenin yüreğindeki hüzün, 
Rabat’ta, Beyrut’ta gözyaşına dönüşür. 
Riyad’da, Doha’da yaşanan mutluluklar, 
Kudüs’te, İstanbul’da gönüllerimizi şen-
lendirir. Gazze’de ağlayan Filistinli bir 
çocuk, Ankara’daki bir annenin yüreğini 
sızlatır. Kahire’de gençliğin yükselen sesi 
Trablus’ta, Şam’da, İstanbul’da aynı heye-
canla yankılanır. Bizler aynı bedenin ve 
aynı ruhun unsurlarıyız. Zira bizler büyük 
ve köklü bir aileyiz. Aile içinde sevinçler 
paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştıkça 
azalır. 

Şimdi sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi en 
üst düzeyde paylaştığımız tarihi bir döne-
meçteyiz. Şimdi, birbirimizi her zamankin-
den daha iyi anlıyor, daha iyi hissediyoruz. 
İstikbale umutla ve güvenle bakıyoruz. 
Türk ve Arap halkları olarak, ebedi kar-
deşliğimizden aldığımız güçle aramızdan 
gün ışığının geçmesine izin vermeyecek 
kadar saflarımızı yakın tutmalıyız. Farklı 
dillerle aynı anlam coğrafyasını ve kaderi 
paylaşan bizler için yeniden ortak geleceğe 
sahip çıkma zamanı gelmiştir. Bu şuuru 
canlı tutmak, hem geçmiş nesillere bir 
borcumuz, hem de gelecek nesillere karşı 
sorumluluğumuzdur. 

Değerli kardeşlerim... 

Daha fazla özgürlük, demokrasi, insan 
hakları hepimizin ortak şiarı olmalıdır. 
Zira halklarımızın geleceğe ümitle bakma-
yı hak etmediğini hiç kimse iddia edemez. 
Halklarımızın meşru taleplerini; mutlaka 
ama mutlaka meşru yollarla ve meşru 
yöntemlerle karşılamaya mecburuz. Meş-
ru talepleri gayrı meşru yöntemlerle, güç 
kullanarak bastırmaya çalışanlar, adaleti 
erteleyenler bugün değilse yarın büyük bir 
yanılgı içinde olduklarını anlayacaklardır. 
Mütevazı hayatında seyyar tezgahını koru-
mak ve evine ekmek parası götürmekten 
başka bir gayesi olmayan Muhammed 
Buazizi, insan onurunun değerini dünyaya 
bir kere daha hatırlatmıştır. İnsan onuru-
nun her türlü siyasi rejim ya da güvenlik 
tartışmasının üstünden bir etki yapacağını 
göstermiştir. Bu onurlu duruş, Arap halk-
larının kendisinden başka hiçbir yerde 
aramasına gerek olmayan medeni değerle-
rin bir yansımasıdır. 

Evet, önümüzdeki süreç meşakkatlidir, 
zordur. Bu süreci tersine çevirmeye çalı-
şan ve çalışacak gizli mihraklar da vardır, 
olacaktır. Bu gizli mihraklara karşı tedbirli 
olmalıyız. Ama artık gizli mihrakların 
gücünü bahane ederek çözümleri erte-
lemeye son verme zamanı da gelmiştir. 
Yürekten inanıyorum ki, kardeş Arap halk-
ları asla belirsizliğe fırsat vermeden, kendi 
iradeleriyle bu süreci başarıyla, hayırla 
sonuçlandıracaklardır. Adalet ve hakka-
niyet çizgisine sadık kalınması ve herke-
sin hukukunun korunması halinde yeni 
umut kapılarını ardına kadar açacak olan 
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Allah’ın yardımı mukadderdir. Halkların 
meşru beklentilerinin vakit kaybetmeden 
karşılanması için eş zamanlı olarak siyasi, 
ekonomik ve sosyal reformların gerçekleş-
tirilmesi elzemdir. 

Bu tarihi süreç tamamlandığında adalet 
ve hakkaniyetin tecelli etmesi, barış ve 
huzurun, emniyet güvenin, demokrasi 
ve hukukun herkesi kuşatacak şekilde 
hissedilmesi bugün göstereceğimiz vakur 
duruşa bağlıdır. Tarihin yeniden evirildiği 
bir dönemde kardeş Arap halklarının bu 
vakur duruşunu saygıyla selamlıyorum. 
Bazıları gibi çıkar hesaplarıyla değil, sade-
ce ve sadece kardeşlerimin onurlu bir ge-
leceğe sahip olması için Arap halklarının 
bu değişimi gerçekleştirmesini diliyorum. 
Hiç şüphesiz bu süreç en çok ortak aklın 
harekete geçmesi, en çok dayanışmanın 
gösterilmesi gereken bir süreçtir. Yüzyıl-
larca bilimden edebiyata, sanattan felsefe-
ye insanlık tarihinde çığır açmış yenilikle-
re imza atmış bölge insanı, üzülerek ifade 
edelim ki, bugün olması gerektiği noktada 
değildir. Bizler bu akışı tersine çevirecek 
birikime fazlasıyla sahibiz ve bugün ce-
reyan eden gelişmelere de bu zaviyeden 
bakmak durumundayız. 

Bu bağlamda, Libya halkının özgürlük ve 
demokrasi mücadelesini zaferle sonuçlan-
dırmış olmasını memnuniyetle karşıladı-
ğımızı ifade etmek isterim. Libya’nın Arap 
Ligi’nde bundan böyle Libya Ulusal Geçiş 
Konseyi tarafından temsil edilmesi yönün-
deki karar da önemli ve sevindiricidir. Biz 
Libya’nın yaklaşmakta olan Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nda da Libya Ulusal 

Geçiş Konseyi tarafından temsil edilmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü Ulusal 
Geçiş Konseyinin geçmişte yaşananlardan 
ders çıkararak tüm Libya halkının irade-
sinin yönetime yansıması için hassasiyet 
içinde hareket edeceğine inanıyoruz. Ak-
lıselimin bu yönde tecelli edeceğine de 
samimiyetle inanıyoruz.

Muhterem kardeşlerim... 

Türkiye olarak Orta Doğu’daki gelişmelere 
kayıtsız kalmamız düşünülemez. Bunu 
sadece aynı coğrafyanın bir parçası olu-
şumuzu düşünerek söylemiyorum; ortak 
tarihimizi ve ebedi kardeşliğimizi de 
dikkate alarak söylüyorum. Kaldı ki bu 
bölgede cereyan eden her bir gelişmenin 
bölgemizin bütün dinamikleri göz önün-
de bulundurulduğunda daha geniş bir 
coğrafyayı etkileme potansiyeli taşıdığı 
aşikardır. Orta Doğu bölgesinde her bir 
olayın bölgenin dengelerinden ayrı dü-
şünülmesi ve tek başına ele alınması asla 
gerçekçi olamaz. Bu nedenle sürecin en 
başından bu yana bölgemizde vuku bulan 
değişim ve dönüşüm sürecinde ihtiyaç 
duyan herkese dostluk elimizi uzattık. 
Uzattığımız bu dostluk elini muhabbetle 
tutanlar olduğu gibi elimizi havada bıra-
kanlar da oldu. Ama biz buna da aldırma-
dık ve doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan 
halkın taleplerine cevap verilmesi nokta-
sında dostane telkinlerimizi ıslarla dile 
getirmeye devam ettik. 

Bu vesile ile bir gerçeği hatırlatmakta 
özellikle fayda görüyorum: Halkların 
meşru talepleri karşısında bugün takına-
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cağımız tutum ve atacağımız adımların 
hesabı ancak halklar tarafından sorulabi-
lir. Bu çağrım bölgemizdeki tüm ülkeler 
için geçerlidir ve buna İsrail de dahildir. 
İsrail, bir yandan bölgemizde meşruiyeti-
ni sağlamaya çalışırken, diğer yandan da 
kendi meşruiyetinin temellerini sarsan 
sorumsuz adımlar atmaya devam etmek-
tedir. Uluslararası hukuku ve insanlık 
onurunu hiç tereddüt etmeden ayaklar al-
tına alan bu İsrail hükümetinin saldırgan-
lığı, çocuklara oyun parkı ve oyuncak gö-
türmek üzere yola çıkan uluslararası bir 
yardım konvoyuna uluslararası sularda 
askeri bir saldırı düzenleyebilecek kadar 
şirazesinden çıkmıştır. İsrail hükümet po-
litikalarının saldırganlığı israil halkının 
geleceğini tehdit etmektedir. 

Barışın önündeki engel İsrail hüküme-
tinin zihniyetidir. İsrail halkı ve devleti, 
İsrail hükümeti tarafından ablukaya 
alınmıştır. Daha da vahimi, öldürdüğü 
sivillerin ülkesi tarafından kendisinden 
talep edilen özür ve tazminat taleplerine 
de kulak tıkamakta, kendisini hukukun 
üstünde görebilmektedir. İşte bunun son 
örneğini Mavi Marmara saldırısını araş-
tırmak üzere kurulan panelin hazırladığı 
raporda gördük. Bu vesile ile tekrar söy-
lüyorum; bu raporun bizim için hiçbir 
hükmü yoktur, olmayacaktır. Gazze’ye uy-
gulanan ablukanın yasal olduğunu söyle-
yecek kadar İsrail tezlerinin esiri olan bu 
rapor bizim için, Arapça ifadesiyle “Ke en 
lem yekün” yok hükmündedir. Gazze ab-
lukasını meşru gören hiçbir cümleyi tanı-
madığımızı bir kere daha ilan ediyorum. 

Şunu da özellikle belirtmek isterim ki 
başta BM olmak üzere, uluslararası çev-
reler İsrail’in tek taraf lı, şımarık uygu-
lamalarına prim vermeye, bu insanlık 
dışı uygulamalarına gözlerini kapamaya 
devam ederlerse, işlenen bu suçun bir faili 
olarak anılmaktan kurtulamayacaklardır. 
Şu iyi bilinmelidir: İsrail ne zaman ma-
kul, sorumlu, ciddi, insan hakkına, yaşam 
hakkına saygılı, “normal” bir devlet olarak 
davranırsa, ancak o zaman içine düştüğü 
yalnızlıktan kurtulmaya başlayabilecektir. 
Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin normal-
leşmesi için gerekli gördüğü şartlar halen 
geçerlidir. İsrail özür dilemedikçe, öldürü-
len şehitlerimizin ailelerine tazminat öde-
medikçe ve Gazze’ye uyguladığı ablukayı 
kaldırmadıkça Türk-İsrail ilişkilerinin 
normalleşmesi söz konusu olamaz, olma-
yacaktır. 

Palmer Raporu’nun açıklanmadan önce 
basına sızdırılmasının hemen ardından 
bildiğiniz gibi İsrail ile ilişkilerimizde bazı 
tedbirleri hemen uygulamaya koyduk. 
Aldığımız bu kararlara göre; Türk-İsrail 
diplomatik ilişkileri ikinci katip düzeyine 
indirilmiştir. Türkiye ile İsrail arasında-
ki askeri anlaşmalar askıya alınmıştır. 
Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı bulunan 
sahildar devlet olarak Türkiye, Doğu 
Akdeniz’de seyrüsefer serbestisi için ge-
rekli gördüğü her türlü önlemi alacaktır. 
Türkiye, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ab-
lukayı tanımamaktadır. İsrail’in 31 Mayıs 
2010 tarihi itibariyle Gazze’ye yönelik 
olarak uyguladığı ablukanın Uluslararası 
Adalet Divanı’nda incelenmesini sağlaya-
caktır. Bu doğrultuda BM Genel Kurulu’nu 
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harekete geçirmek için girişimler başlatı-
lacaktır. İsrail saldırısının Türk ve yabancı 
tüm mağdurlarının mahkemelerdeki hak 
arama girişimlerine tarafımızdan gereken 
her türlü destek verilecektir. 

Hiçbir ülke uluslararası hukukun üzerin-
de olmadığı gibi uluslararası hukuk da 
sadece bazı ülkelerin güdümünde değildir, 
olamaz. Daha adil, daha yaşanılabilir, daha 
güvenli bir dünya düzeni için bireyler gibi 
devletler de işledikleri cinayet suçlarının 
bedelini ödemek durumundadır. Türkiye 
olarak ülkemize ve uluslararası huku-
ka karşı yapılan her türlü eyleme karşı 
sesimizi yükseltmeye ve bu eylemlerin 
karşılıksız kalmaması için gerekenleri 
yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sa-
yın Arap Ligi Genel Sekreteri’nin İsrail’le 
ilişkilerimizde aldığımız tedbirlere verdiği 
destekten dolayı kendisine bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. Bu desteğin ve 
dayanışmamızın, ablukanın gayri hukuki-
liğini tescil etmek amacıyla Uluslararası 
Adalet Divanı’nda başlatacağımız süreçte 
de devam edeceğine eminiz.

Değerli kardeşlerim... 

Her fırsatta ifade ediyorum… Filistin dava-
sı, ayaklar altına alınmak istenen insanlık 
onurunu ayağa kaldırma ve dik tutma 
mücadelesidir. O yüzden bu dava sadece 
Filistin’in ve Filistinlilerin değil; adalet-
ten, hak ve hukuktan, insaniyetten yana 
olan bütün devletlerin, bütün milletlerin 
ortak davasıdır. Bu mesele asla herhangi 
bir mesele değildir. İsrail-Filistin meselesi 
devlet arası bir meselenin ötesinde bir 

insanlık meselesidir, onlarca yılın mesele-
sidir ve sadece Ortadoğu açısından değil; 
küresel barış açısından da tayin edici bir 
meseledir. Bölgemizde yaşanan olaylar, 
Orta Doğu’daki sorunların merkezinde yer 
alan İsrail-Filistin ihtilafının yattığı gerçe-
ğini gölgeleyemez. İsrail- Filistin meselesi 
artık boyutlarını çok aşarak uluslararası 
düzenin meşruiyetini belirleyen bir me-
sele haline gelmiştir. Gazze bu durumda 
oldukça uluslararası düzende hak, hukuk, 
meşruiyet gibi kavramların ne anlama gel-
diği konusunda kaos derinleşecektir. 

Bu meselede statükonun sürdürülmesi 
artık mümkün değildir. Zulüm üzerinden 
siyaset yapanlar, zulümlerinin ebedi, güç-
lerinin mutlak olduğunu zannedenler so-
nunda mutlaka kaybedeceklerdir. Mesele 
çok açık ve nettir. Filistinli kardeşlerimiz 
özlemini çektikleri devletlerine artık ka-
vuşmalıdır. Bu nedenle Filistin devletinin 
tanınması yegane doğru yoldur. Bu bir 
seçenek değil zorunluluktur. Filistinli 
halkının bu haklı ve meşru mücadelesini 
bütün gücümüzle desteklemeliyiz. Allah’ın 
izniyle, içinde bulunduğumuz ay sona er-
meden Birleşmiş Milletler’de Filistin’i çok 
farklı bir statüde görme imkanı bulacağız. 

Bu amaç doğrultusunda Filistinli kar-
deşlerimizle el ele vermeli ve ortak ça-
lışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz. 
Artık Gazzeli Muhammed’in, Nablus’lu 
Ayşe’nin, Ramallah’lı İbrahim’in, Kudüs’lü 
Zeynep’in, El-Halil’li Osman’ın bayrağının 
Birleşmiş Milletlerde dalgalanmasının 
zamanı gelmiştir. Gelin, özlemi duyulan 
o Filistin bayrağını en kısa zamanda gön-
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dere hep beraber çekelim. Gelin, Filistin 
bayrağını göndere çekelim ve o bayrak 
Ortadoğu’da barışın, adaletin sembolü 
olsun. Gelin, Orta Doğu’ya hak ettiği barış 
ve istikrarın gelmesine katkıda bulunalım. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Konsey Toplan-
tınızın başarılı geçmesini, tüm bölgemiz 
ve dünya için hayırlı sonuçlar doğurma-
sını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağolun, varolun, Allah’a 
emanet olun.



Recep Tayyip ERDOĞAN

222

Sevgili kardeşlerim, sevgili Mısırlılar, ha-
nımefendiler, beyefendiler, Mısır, tarih 
boyunca sayısız medeniyetin anavatanı 
olmuş, insanlığın kültürel, ilmi, felsefi ve 
sanatsal mirasına emsalsiz katkılarda bu-
lunmuş bir ülkedir. Dünyanın medeniyetler 
çatışmasını konuştuğu bir dönemde tek 
başına, birden çok medeniyetin temsilcisi 
durumunda olan bu müstesna ülkede bu 

müstesna topluluğa hitap etmek benim için 
büyük bir onur ve mutluluk vesilesidir. Mı-
sır, Hazreti Musa’nın, Hazreti Yusuf ’un ül-
kesi, Mısır, Ümmüddünya, dünyanın anası, 
Mısır, Nil nehrinin hayat verdiği bereketli 
topraklar… Mısır, Ezher Üniversitesi, bin-
lerce yıllık ilim ve irfan beldesi. Mısır İslam 
medeniyetinin kadim merkezlerinden biri-
dir. Mısır, Şair Ahmet Şevki’nin ve Mehmet 

Mısır ve Uluslararası 
Kamuoyuna Yönelik Hitap

Kahire, Mısır | 13 Eylül 2011 
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Akif ’in şiiri, Abdussamed’in sedası, Ümmü 
Gülsüm’ün sesidir. Mısır İslam medeniye-
tinin kadim merkezlerinden biridir. Mısır 
Türkiye’nin, Kahire İstanbul’un ebedi 
kardeşi… Hattatların ifadesiyle değil mi 
ki: “Kuran, Mekke’de nazil oldu, Kahire’de 
okundu, İstanbul’da yazıldı.” Değil mi ki, 
yüzyıllar boyu bütün alimlerin, ariflerin, 
bilginlerin yolu illa ki Kahire’ye düştü. 
Sizleri ve sizlerin şahsında bütün Mısır 
halkını bu duygularla selamlıyor, en içten 
sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gös-
terdiğiniz hüsnü kabulden dolayı hassaten 
şükranlarımı ifade ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Bölgemiz tarihi ve devrimsel bir değişim 
ve demokratik bir dönüşüm süreci yaşıyor. 
Mısır’ın da halkın önderliğinde devleti 
ve milletiyle kapsamlı bir yeniden doğuş 
ve yenilenme atılımı başlattığı önemli bir 
dönemden geçiyoruz. Böyle bir zamanda 
ülkenize gelip tarihe birinci elden şahitlik 
etmenin, yaşadığınız haklı coşku ve gururu 
paylaşmanın tarifsiz sevinci ve heyecanı 
içindeyim. Allah’ın izniyle, Mısır, köklü 
tarihine yaslanarak ve aydınlık geleceğine 
odaklanarak bu dönüşüm sürecini selamet-
le tamamlayacaktır. 

Bizim tarihimizde genç bir delikanlı çağ 
açı çağ kapayan İstanbul’un fethine imza 
atmıştı. O yüzden çağ açıp çağ kapayan 
gençlerin imzasını gördüğümüz yerde tanı-
rız. Mısır’da da bunu gördük. Gördüğümüz 
andan itibaren de heyecanla selamlıyoruz 
bu genç yürekleri… Tunus’ta başlayan Mısır 
ve Libya’da devam eden özgürleşme hare-

ketini 26 yaşındaki bilgisayar mühendisi 
bir gencin başlatması son derece manidar-
dır. Ülkesinin ve dünyanın vicdanı olmak 
isteyen gençlerin aydınlık bir gelecek inşa 
etmek için başlattıkları bu hareket dalga 
dalga yayılan bir dirilişe, bir uyanışa öncü-
lük etmektedir. 

Bu uyanış hareketi sadece Kuzey Afrika 
ülkeleri ile sınırlı kalmamış, Amerika’dan 
Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya bütün zulüm 
ve adaletsizliklere karşı dünya sistemini 
sorgular hale getirmiştir. Dünyanın bir ke-
simi en ileri standartlarda yaşarken, geri 
kalan kısmının bu standartlardan mahrum 
kalması bugün bütün milletlerce sorgulan-
maktadır. Bu sorgulamanın yol açtığı dönü-
şüm sadece büyük acılar çeken bu coğrafya-
da değil, adalet ve barışa, huzur ve güvene, 
demokrasi ve özgürlüğe hasret olan bütün 
toplumların vicdanında yankılanmıştır. Mı-
sırlı gençler dünyanın vicdan sahibi insan-
larının yeniden seslerini yükseltmelerine 
sebep olmuştur. Tunus’ta başlayarak Tahrir 
meydanından dalga dalga yayılan özgürlük 
mesajı Trablus’u, Şam’ı, Sana’yı, Bahreyn’i 
aşarak bütün mazlumların umut ışığı ol-
muştur. Bu mesaj, zorbalığa karşı adaletin, 
eşitsizliğe karşı hakkaniyetin mesajıdır. Bu 
mesaj, demokrasinin, özgürlüğün, kardeşli-
ğin, dayanışmanın mesajıdır. Bu vesileyle, 
Muhammed Buazizi’nin ve özgürlük uğ-
runda canlarını feda eden tüm kahramanla-
rın aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye olarak başından itibaren halkların 
meşru taleplerinin karşılanması gerektiğini 
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savunuyoruz. Zira yönetim meşruiyetini 
halkın iradesinden almak zorundadır. 
Gücünü halktan almayan her yönetim 
anlayışı gayrı meşrudur. Herkes bilsin ki, 
Türkiye’nin bölgesinde izlediği siyasetin 
özü budur. Mısır’da gösteriler başladığın-
da yaptığımız çağrının temelinde bu ahla-
ki ilke vardı. Tunus’tan Mısır’a, Mısır’dan 
Libya, Suriye, Yemen ve Bahreyn’e kadar 
verdiğimiz temel mesaj nettir: Değişim 
karşısında direnmek yerine, değişimin ön-
cüsü olun, bu değişime yön verin… 

Bundan sekiz ay önce Mısır’da devrimin 
ilk adımları atılırken Mübarek’e yaptığım 
çağrıyı hatırlayacaksınız... O zaman ken-
disine demiştim ki… “Bizler hepimiz birer 
faniyiz, kalıcı değiliz. Baki olan saygıyla, 
rahmetle anılmaktır. Bunun için halkın 
haykırışını sona erdirecek insani taleple-
rine kulak vermek, bu talepleri yerine ge-
tirmek gerekir. Özgürlükler ertelenemez, 
göz ardı edilemez.” Mübarek’in o tarihte 
kulak vermediği bu çağrıyı biz bölge için 
samimiyetle dile getirmeyi sürdürdük, 
bundan sonra da aynı samimiyetle sür-
düreceğiz. Bölge halklarına da değişim 
yönündeki meşru talep ve beklentilerini 
mutlaka barışçıl ve meşru yöntemlerle 
dile getirmelerini tavsiye ettik. Zira haklı 
ve meşru taleplerle başlayan bu değişim ve 
dönüşüm sürecini yürütecek olan da biza-
tihi halkların kendisidir. 

Hepiniz takdir edersiniz ki değişim süreci 
büyük fırsatlar kadar büyük zorlukları da 
beraberinde getiriyor. Bize göre, bu süreç 
ortak bir akılla, kuşatıcı bir anlayışla yöne-
tilebildiği takdirde, bölgesel ölçekte barış, 

güvenlik ve istikrarın sağlanması ve refa-
hın yayılması yönünde büyük kazanımlar 
elde edilecektir. Biz buna bütün kalbimizle 
inanıyoruz. Bu suretle, demokrasi ile böl-
genin sosyo-kültürel dokusunun bağdaş-
maz olduğu yolundaki oryantalist hurafe 
de tamamen çürütülmüş olacaktır. Diğer 
taraftan, bu tarihi imkanın heba edilmesi-
ne asla müsaade etmemeliyiz. Gücümüzü 
zaafa uğratacak ayrıştırıcı ve çatışmacı 
siyaset yöntemlerinden özenle uzak du-
ralım. Bölgede cereyan eden toplumsal 
olayların sebeplerini veya çözümlerini 
bölge dışı kaynaklarda aramak kesinlikle 
kaçınılması gereken bir yaklaşımdır. Ar-
tık çözümleri ertelemek için sürekli dış 
mihrakları bahane eden yaklaşımlar sona 
ermelidir. 

Bu sözlerim bazı mihrakların kötü niyet-
lerini görmezden gelmez. Aksine onlara 
karşı uyanık olunması gerektiğini bir 
kere daha hatırlatıyorum. Ama artık dış 
mihrakları bahane ederek demokrasiyi ve 
özgürlükleri erteleme devri kapanmıştır. 
Demokrasi ve özgürlük, ekmek kadar su 
kadar siz kardeşlerimin hakkıdır. Bir hu-
susun daha altını özellikle çizmekte yarar 
görüyorum. Bize göre bu süreci doğru 
yönetmenin ve doğru hedefe vardırmanın 
yolu yaşanan gelişmelerin meydana getir-
diği coşkuyu mutlaka ihtiyatla karşılamak-
tır. Zira kontrolsüz, taşkın bir heyecan ve 
duygu seli yerine olgun bir sükûnetle ve 
vakarla doğru adımlar atılmalıdır. Unut-
mayalım ki, beklenen dönüşüm geleceğe 
duyulan umutların diri tutulmasıyla ger-
çekleşecektir. 
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Aziz kardeşlerim... 

Devrimden sonra Mısır’da yapılan anayasal 
halk oylamasında, Mısır halkı katılımcı de-
mokrasiye ne kadar hazır olduğunu göster-
miştir. Mısır halkının demokratik değerlere 
sahip çıkma yolunda sergilediği irade ve ka-
rarlılık, bütün bölgede değişimin sembolü 
haline gelmiştir. Tahrir Meydanı, özgürlük 
ve demokrasi mücadelesi ile eş anlamlı 
olarak tarih sayfalarında yerini şimdiden 
almıştır. Mısır’ın içinde bulunduğu dönü-
şüm sürecinin bundan sonraki adımlarını 
da milli birlik içinde, süratle ve kararlılıkla 
atacağına olan inancımız tamdır. Yeni ana-
yasanın ve genel seçimlerin Mısır’ı eski-
sinden çok daha güçlü ve çok daha saygın 
kılacağından eminiz. Bu yüzden seçimlerin 
zamanlı ve sağlıklı biçimde yapılması, bü-
tün Mısır halkının güçlü bir katılımla yöne-
timi şekillendirmesi çok önemlidir. 

Mısır güçlendikçe ve geliştikçe, ilişkilerimiz 
de daha sağlam temeller üzerinde gelişecek 
ve güçlenecektir. Nitekim son dönemlerde 
ilişkilerimiz her alanda hızla ivme kazanı-
yor. Dış ticaret hacmimiz 4 milyar dolara 
yaklaştı. Beş yıl önce sadece 60 milyon do-
lar olan Mısır’daki Türk yatırımları bugün 
2 milyar dolara ulaştı. İskenderiye’deki Burj 
El Arab bölgesi ile Altı Ekim Sanayi Şehri 
hızla artan Türk yatırımlarıyla daha farklı 
bir çehreye bürünüyor. Mısır’ın ekonomik 
alanda her zamankinden daha fazla daya-
nışmaya ve dış yatırıma ihtiyaç duyduğu 
bu dönemde Türkiye elinden gelen katkıyı 
sağlama çabasındadır. Türkiye ile Mısır’ın 
müşterek bağları dikkate alındığında iş-
birliği bakımından şüphesiz daha pek çok 

imkan ve fırsat önümüzde duruyor. İki ülke 
toplamda 150 milyon nüfusluk bir gücü 
oluşturuyor. 

Ülkelerimiz arasında sadece ticaret değil, 
askeri, kültürel ve enerji alanlarına da yo-
ğunlaşmamız gereken önemli bir potansi-
yel mevcut... Mısır doğalgazının Arap boru 
hattıyla Türkiye’ye gelmesi, ülkelerimiz için 
olduğu kadar, bölgemiz ve ötesi açısından 
da yeni bir sayfa açabilecektir. Bu bakım-
dan, önümüzdeki dönemde hedeflerimizi 
yükselterek çalışmalarımızı sürdürmemiz 
gerekiyor. Yeni faaliyete geçirdiğimiz Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bu 
doğrultuda kilit bir işlev görecektir. 

Aziz kardeşlerim...

Evrensel değerler, daha özgür ve daha 
demokratik bir yaşam herkesin hakkıdır. 
Temel hak ve hürriyetler hiçbir siyasi mü-
lahaza ile engellenemez, askıya alınamaz. 
Demokrasi, halkın hakkı olmaktan öte mül-
küdür. Kimse halkın malı olanı ondan geri 
alamaz. Tunus’ta başlayan uyanış, en kritik 
sınavını Mısır’da vermiş; Mısır halkının 
azmi ve kararlılığı, hürriyet yolundaki yü-
rüyüşün devamının da teminatı olmuştur. 
Bugün, Tunus ve Mısır’dan sonra Libya’da 
da yeni bir sayfa açılmaktadır. Libya halkı 
daha aydınlık bir geleceğe çok yaklaşmıştır. 
Ulusal Geçiş Konseyi nezdinde Trablus’ta 
ilk Büyükelçilik olarak on gün önce faaliye-
te geçen Türk Büyükelçiliği, verdikleri bu 
onurlu mücadelede Libya halkına desteği-
mizin de tezahürü olmuştur. 
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Bölgemizde, güvenlik, istikrar ve refahın 
sağlanması, ancak halkların meşru taleple-
rinin karşılanması ile mümkündür. Bunun 
aksini savunanlar, acı kaderleri ile baş başa 
kalmaya mahkûmdurlar. Değişim her za-
man zordur; ancak kaçınılmazdır. Değişim 
kaçınılmaz olduğunda ise eşyanın tabiatına 
direnmek anlamsızdır. Toplumsal değişim 
süreçlerinde belki en zor olan şey ortak aklı 
harekete geçirmek ve ortak bir iradeye dö-
nüştürmektir. 

Türkiye bölgesinde ve dünyada demokra-
tikleşme yönündeki her türlü iradeye gere-
ken tüm desteği vermeye daima hazırdır. 
Bugün komşumuz Suriye’de de ciddi ge-
lişmelere şahit oluyoruz. Her şeyden önce 
şunu söylemek isterim ki; halkına kurşun 
sıkan, tanklarla toplarla şehirlere baskınlar 
düzenleyerek, sivilleri öldüren bir yöne-
timle kimse ne dost olabilir, ne de böyle bir 
yönetime güven duyabilir. Biz Suriye Devlet 
Başkanı Sayın Esad’a başından beri her tür-
lü yardımı önerdik, Suriye halkının meşru 
istekleri doğrultusunda gerekli reformları 
hızla uygulamaya koymasını telkin ettik. 
Bu konuda kendisine her türlü yardıma 
hazır olduğumuzu da bildirdik ve Suriye 
yönetimine bu bağlamda gereken her fır-
satı tanıdık. Ancak, gelinen aşamada sivil 
ölümler her geçen gün artarken, yapılması 
gereken reformların bir türlü gerçekleş-
mediğini görüyoruz. Halkını katleden bir 
lider meşruiyetini kaybeder. Daha da ötesi 
insanlık vicdanında ebediyen mahkum 
olur. Kaba kuvvetle bu değişim sürecini 
bastırmaya çalışmak nafiledir. 

Suriye liderliğinin bu yanlış yolda yürü-
mekte ısrar etmesi, Suriye’ye barış ve istik-
rar getirmeyecektir. Bunu başta Sayın Esad 
olmak üzere, ülke liderliğinin bir an önce 
idrak etmesini temenni ediyorum. Reh-
berimiz, Resulullah efendimiz buyuruyor 
ki: “Hasibuenfüseküm kalbe entuhasibu”: 
“Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesa-
ba çekin.” Unutmayalım ki, bu reçete bizi 
bütün felaketlerden koruyacak olan ebedi 
bir ölçüdür. Kardeşlerim, bizler bu alemde 
faniyiz… “Biz şüphesiz her şeyimizle Allah’a 
aitiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” innaLilla-
hi ve İnnaİleyhiRaciun… Bu dünya bizden 
önce kimseye kalmadı, bizden sonra da 
kimseye kalmayacak. 

Sevgili kardeşlerim…

Şunun da altını çizmek isterim ki; Suriye 
bizim için herhangi bir ülke değildir. 910 
kilometrelik bir sınırı paylaştığımız, aile 
ve akrabalık bağları ile iç içe geçtiğimiz ve 
bu bakımdan kader birliği içinde olduğu-
muz bir ülkedir. Hiç şüphesiz Suriye’nin 
ulusal birliği ve toprak bütünlüğü bizim 
için esastır. Suriye’nin ulusal birliğinin ve 
toprak bütünlüğünün herhangi bir şekilde 
zarar görmesine asla gönlümüz razı olmaz. 
Suriye’nin dirlik ve düzeni, kardeş Suriye 
halkının mutluluğunu ve huzurunu kendi 
huzurumuz kadar önemsiyoruz. 

Aziz kardeşlerim… 

Bölgemizde bir taraftan, önemli değişim-
ler yaşanırken diğer taraftan güvenlik ve 
istikrara yönelik tehditlerin de sürdüğünü 
görüyoruz. Bugün, İsrail hükümetinin 
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gayrı meşru ve gayrı insani uygulamaları, 
bölgede, kalıcı barış ve istikrarın önünde en 
büyük engel olarak durmaktadır. Saldırgan 
politikaları, hukuk ve kural tanımazlığı, 
artık bütün tahammül sınırlarını aşmıştır. 
İsrail yönetimi büyük bir stratejik körlük 
içinde, kendisine tanınan fırsatları heba 
etmektedir. İsrail’e artık oyunun bu şekilde 
devam edemeyeceğini anlatma zamanı gel-
miştir. 

Bundan on beş ay önce Gazze’ye yardım gö-
türen uluslararası sivil konvoya Akdeniz’in 
açık sularında gerçekleştirdiği planlı silahlı 
saldırı sonucunda, sizin de bildiğiniz gibi, 
9 Türk vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Farklı milletlerden 70’i aşkın yolcu da bu 
menfur saldırıda yaralanmıştır. Türkiye, 
İsrail’e işlediği bu suçu tamir için pek çok 
şans tanımış, ancak İsrail bunların hepsini 
heba etmiştir. Gelinen aşamada, İsrail’in 
işlediği bu suç karşısında ödediği en bü-
yük bedel bölgedeki en büyük demokrasi 
olan Türkiye ile ilişkilerinin eski düzeyini 
kaybetmek olmuştur. İsrail resmen özür 
dileyerek, masum kurbanların ailelerine 
tazminat ödemedikçe ve Gazze’ye uygula-
dığı insanlık dışı ablukayı kaldırmadıkça 
İsrail’e yönelik olarak uygulamaya koydu-
ğumuz tedbirler de artarak sürecektir. 

İsrail’in işlediği suçlar, BM Genel Sekrete-
ri tarafından oluşturulan panelin Başkanı 
Palmer ve yardımcısının yayınladığı ra-
porda da tüm açıklığıyla sergileniyor. Di-
ğer taraftan, panelin İsrail’in Gazze’ye yö-
nelik uyguladığı ablukayı meşru gösterme 
gayreti ise kabul edilemezdir. Üzülerek 
ifade edeyim ki bu durum yayınlanan bu 

raporu bizim için hükümsüz kılmaktadır. 
Gazze ablukasını meşrulaştıran bir rapor, 
bizim için ke enlem yekün yani yok hük-
mündedir. Esasen bu konuda BM İnsan 
Hakları Konseyi Bağımsız Veri Toplama 
Misyonu’nun yayınladığı rapor esastır ve 
bu raporda ablukanın uluslararası huku-
ka bütünüyle aykırı olduğu açıkça dile ge-
tirilmektedir. Biz Gazze’ye uygulanan ab-
lukayı meşrulaştırma gayreti içinde olan 
her çabayı gayrı meşru kabul ediyoruz. 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de seyrüsefer 
serbestisi için gerekli her türlü tedbiri 
alacağını da buradan bir kez daha ifade 
ediyorum. İsrail’in, bu hukuk tanımaz-
lığın en son örneğini 18 Ağustos günü 6 
Mısır güvenlik görevlisinin canına kaste-
derek bir kez daha göstermiştir. Bu vesi-
leyle İsrail’in saldırısı sonucu hayatlarını 
kaybeden Mısır’lı güvenlik görevlilerine 
rahmet, ailelerine ve tüm Mısır halkına 
da başsağlığı diliyorum. İsrail’in işgal et-
tiği bölgelerde kurduğu her bir yerleşim 
birimi, kalıcı barışın önünde örülen bir 
duvardır. Umarız İsrail halkı da İsrail 
yönetiminin bu gayrı insani ve hukuk 
dışı politikalarının kendilerini nereye 
sürüklediğini görüyordur. Umarız İsrail 
halkı kendi yönetimlerinin esasen İsrail’e 
ördüğü tecrit duvarlarını fark ediyordur. 

Gelinen aşamada artık Filistin devletinin 
tanınmasından başka çare kalmamıştır. 
Allah’ın izniyle, bu ay sona ermeden Bir-
leşmiş Milletler’de Filistin’i çok farklı bir 
statüde görme imkanı bulacağız. Bu doğ-
rultuda Filistinli kardeşlerimizle ortak 
çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürü-
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yoruz. Buradan başta Gazze olmak üzere 
tüm Filistin’e, bütün Filistinli kardeşleri-
mize de seslenmek istiyorum. Türkiye da-
ima sizin yanınızdadır. Gazze’ye yönelik 
insanlık dışı ablukanın kaldırılması için 
her türlü çabayı bundan sonra da aynı 
şekilde sürdüreceğiz. Filistin halkının 
çektiği sıkıntılar artık son bulmalıdır. 
Filistin’in devlet olarak tanınması bir 
zorunluluktur. Uluslararası sistemin 
meşruiyeti Filistin sorununun çözümün-
den geçmektedir. Bu sorun çözülmedik-
çe uluslararası düzende hak, hukuk ve 
meşruiyet gibi kavramlar bundan sonra 
hızla yıpranacaktır. Bu mücadelede, tüm 
Filistinli kardeşlerimizin bir hedef birliği 
içinde, el ele ve omuz omuza olması son 
derece önemlidir. İçerideki anlaşmazlık-
ları geride bırakmak, dışarıda dünyanın 
haklı davanızı desteklemesinin olmazsa 
olmaz şartıdır.

Aziz kardeşlerim, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Değişim devamlıdır. Sürekli bir sabır ve 
sebat gerektirir. Bugün bu değişim sü-
recinde geçiş döneminden kaynaklanan 
bazı sıkıntılar olabilir; ancak bunları ge-
çici kabul etmek gerekir. Mısır’ın, köklü 
medeniyet birikimine ve devlet tecrübe-
sine yakışır biçimde yeni atılımlar içine 
gireceğine bizim inancımız tamdır. Türk 
ve Mısır dostluğu da inanıyorum ki yeni 
dönemde çok daha derinleşecek ve güç-
lenecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın 
ki, Türk ve Mısır halkları ortak bir gelece-
ğe birlikte yürüyeceklerdir. Türkiye dai-
ma Mısır’ın yanında yer alacaktır. Ülke-

lerimiz arasındaki kardeşlik ve stratejik 
ortaklığımız barış ve kalkınmanın temi-
natı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerime son verirken hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, sizleri Allah’a emanet 
ediyorum.
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Saygıdeğer konuklar, Türk ve Mısır iş dün-
yasının değerli temsilcileri, değerli basın 
mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Mısır’a 
ayak bastığımız andan itibaren şahsıma ve 
heyetime göstermiş olduğunuz sıcak misa-
firperverlik için şükranlarımı sunuyorum.

Bu toprakları Başbakan sıfatıyla çeşitli 
vesilelerle ziyaret ettim ve ülkenizin farklı 

köşelerinde bulundum. Şunu çok rahatlık-
la söyleyebilirim ki, bu ziyaretlerim sıra-
sında daima Mısırlı kardeşlerimin candan 
misafirperverliği sayesinde kendimi başka 
bir ülkede değil, adeta kendi evimdeymiş 
gibi hissettim. Şunu çok iyi biliyorum ki, 
biz Mısır ve Türkiye olarak sadece iki saat-
lik uçuş mesafesindeki iki ülkeden ibaret 
değiliz. İlişkilerimizin yakınlığını sadece 
bu coğrafi yakınlıkla açıklayamayız. 

Türk-Mısır İş Konseyi Toplantısı

Kahire, Mısır | 14 Eylül 2011 
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Öncelikle bizler Doğu Akdeniz’in iki yaka-
sında, binlerce yıllık medeniyetlerin zen-
gin kültürel birikimlerinin mirasçılarıyız. 
Bu kadar köklü geçmişe sahip ülkelerin 
dostluğu da o nispetle köklü olur. Bizler 
aynı zamanda kıtaları da birleştiriyoruz. 
Kardeşimiz Mısır nasıl Afrika’yla Asya’nın 
birleşim noktasındaysa, her iki kıtanın 
da birbirine açılan kapısıysa; Türkiye de 
Asya ve Avrupa kıtalarını kucaklaştıran 
bir coğrafyadadır. Kıtaları birleştiren ül-
kelerin dostluğu da güçlü ve sağlam olur. 
Kardeşimiz Mısır, Doğu Afrika’nın bereke-
tini Nil Nehri üzerinden Akdeniz’e taşıyor. 
Türkiye de Boğazlarıyla Avrasya’nın ener-
jisini ve dinamizmini, Seyhan ve Ceyhan 
Nehirleriyle de Anadolu’nun bereketini 
Akdeniz’e taşıyor. 

Değerli kardeşlerim... 

Türkiye ile Mısır arasında üst seviyedeki 
siyasi ilişkiler tablosunun, başta ikili ticari 
ilişkilerimiz ve ekonomik işbirliğimiz ol-
mak üzere diğer alanlara da yansımasını 
sağlamalıyız. Bugün Başbakan sıfatıyla ül-
kenizi ziyaret ederken ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin gelişimine katkıda bulun-
mak düşüncesiyle beraberimde seçkin ve 
kalabalık bir işadamı grubuyla Kahire’ye 
geldim. O yüzden bu toplantıyı özellikle 
önemsiyor, işadamlarımız arasında mev-
cut işbirliğinin pekiştirilmesi için bir vesi-
le olarak değerlendiriyorum. 

Zira bizim tanışıklığımız asırlar öncesine 
dayanır. Esnafımız, tüccarımız yüzyıl-
lardır hep iç içe olmuş, aynı terbiye ve iş 
ahlakıyla yoğrulmuştur. Bizim çarşı ve pa-

zarlarımızda ölçüsüz kazanma hırsından 
öte, insaniyet her zaman ön planda tutul-
muştur. İş erbabı her daim birbirini kolla-
yıp gözetmiştir. Çarşı, sokak ve dükkanları-
mızda soluduğumuz hava da ezelden beri 
aynıdır. Benim bir vatandaşım ne zaman 
Kahire’nin caddelerinde, Han El-Halil 
Çarşısı’nın sokaklarında dolaşsa büyük 
bir muhabbet ve hüsnü kabul görür. Aynı 
şekilde, Mısırlı bir kardeşim ne zaman 
Türkiye’ye gelse aynı izzet-i ikramı bizde 
de görür. Adana’nın Kazancılar Çarşısı’nda 
da, Antep’in Bakırcılar Çarşısı’nda da, 
İstanbul’un Kapalıçarşı’sında da kendini 
evinde hisseder. İstanbul’un tam orta ye-
rinde bulunan ve aktarlarıyla, baharatçıla-
rıyla, yemişçileriyle yüzyıllardır cıvıl cıvıl 
kaynayan çarşımızın isminin Mısır Çarşısı 
olması manidardır. 

İşte bütün bu ortaklıklar, bütün bu payla-
şımlar, iki kardeş halkın sosyal ve kültürel 
dokusunun ne kadar iç içe olduğunu bizle-
re gösteriyor. Madem böylesine zengin bir 
tarihi altyapıya, akrabalık ölçülerine varan 
yakınlığa sahibiz, o halde bunu neden 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin her ala-
nına yansıtmayalım. Bakınız, küresel mali 
krizin etkilerinin ağır olarak hissedildiği 
bir dönemde, 2009 yılında, birçok ülke-
nin ticaret hacimleri daralırken, Türkiye 
ile Mısır arasındaki ticaret hacmi 2008’e 
göre yüzde 15 artarak 3.2 milyar doları 
geçmişti. 2010 yılında da bu rakamı aynı 
şekilde muhafaza etmiş durumdayız. 2011 
yılının ilk yedi ayında da artış devam etti 
ve ticaret hacmi 2.3 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 
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Geçen yılın ilk yedi ayında ticaret hacmi-
nin 2 milyar dolar civarında olduğu düşü-
nülürse, Mısır’da meydana gelen olaylara 
rağmen ikili ticaretimizde bir gerileme 
olmadığı görülecektir. Artış eğilimine rağ-
men bu rakam bana göre Türkiye ile Mısır 
arasındaki gerçek potansiyelin altında-
dır. Biz daha fazlasını başaracak irade ve 
potansiyele fazlasıyla sahibiz. Bu sebeple 
aramızdaki ticaret hacmini önümüzdeki 2 
yıl içinde 5 milyar, 4 yıl içinde de 10 milyar 
dolar seviyesine çıkarmayı bir hedef ola-
rak belirlememiz ve bu doğrultuda çalış-
mamız gerekir. Ekonomik ve ticari ilişkile-
rimizin hukuki altyapısı da tamamlanmış 
olduğuna göre, bizlerin rehberliği, sizlerin 
de üstün gayreti sayesinde bu hedefe ulaş-
mamızın zor olmayacağını düşünüyorum.

Değerli kardeşlerim…

Biz Türkiye olarak 2001 krizinden çıkar-
dığımız derslerle, krizin etkisini birçok 
ülkeye göre makul düzeylerde tutma ba-
şarısını gösterdik. Bu tecrübeler ışığında 
almış olduğumuz tedbirler, uyguladığımız 
sıkı mali disiplin ve daha da önemlisi sa-
hip olduğumuz siyasal istikrar sayesinde 
olmuştur. Son dokuz yılda gerçekleştirdi-
ğimiz kapsamlı reformlarla; yoksulluk ve 
yolsuzluğa karşı yaptığımız mücadeleyle, 
bankacılıkta gerçekleştirdiğimiz kapsamlı 
düzenlemelerle ekonomimizin verimlili-
ğini ve üretkenliğini arttırdık. Gayrı Safi 
Milli Hasıla bakımından iyi bir seviye 
yakaladık. Uluslararası doğrudan yatı-
rımlara ilişkin mevzuatımızı baştan sona 
liberal anlamda değiştirerek, yabancıların 
hiçbir tereddüde kapılmadan Türkiye’de 

yatırım yapabilmelerinin önünü açtık. 
Gelişmiş ekonomilerin 2010 yılında yüzde 
1.5 civarında büyüdüğü bir atmosferde biz 
2011’in ilk çeyreğinde yüzde 11’lik bir bü-
yüme rakamını yakaladık ve dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomisi olduk. 

Aynı potansiyeli kardeşimiz Mısır’da da 
ben görüyorum. Yapılacak yapısal reform-
larla Mısır ekonomisinin yeniden dünya-
nın güçlü ekonomileri arasında yerini ala-
cağına bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Yeter ki Mısırlı kardeşlerimiz demokrasiye 
sahip çıksın. Yeter ki Mısır bu değişim sü-
recinden geriye gitmesin. İstikrar ve güven 
sizler de takdir edersiniz ki ekonominin 
belkemiği... Bir ekonomi ancak istikrar ve 
güven ortamında kendisine gelişme alanı 
bulabilir ve bu zemin üzerinde ekonomik 
büyüme sağlanabilir. O yüzden Mısırlı 
kardeşlerimizin bu hususu hatırlarında 
tutmalarını rica ediyorum. Bu süreçte 
Türkiye’nin ve Hükümetimizin bütün 
imkanlarıyla Mısır’ın ve Mısır halkının 
yanında olacağını bilmenizi isterim. 

Ekonomik işbirliğimizden bahsederken 
karşılıklı yatırımlar başlığına tabii ayrı bir 
parantez açmamız gerekiyor. Zira Mısır’da-
ki Türk yatırımları son beş yıllık dönemde 
60 milyon dolardan 1.5 milyar dolar sevi-
yesine çıkmıştır. Şurası da çok önemlidir: 
Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği-
nin derinliği yalnızca ülkelerimizle sınırlı 
kalmamalı. Mısır’ın en güney noktasından 
Türkiye’nin en kuzey noktasına kadar 
uzanan genişlik çok önemli bir coğrafyaya 
işaret ediyor. Ülkelerimizin hinterlandıyla 
birlikte değerlendirildiğinde ne kadar bü-
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yük ve bütünleştirici bir ekonomik alana 
sahip olduğumuz rahatlıkla görülecektir. 

Özel sektörlerimiz arasındaki işbirliği bu 
bakımdan çok önemlidir. Türk işadamla-
rının Mısır’ın desteğiyle Afrika’ya, Mısırlı 
işadamları da Türkiye’nin desteğiyle Bal-
kanlar ve Asya’ya açılabilmeleri mümkün-
dür. Türk müteahhitlik firmalarının dünya 
çapında sahip olduğu büyük tecrübe ve iş 
potansiyelinin de Mısırlı iş adamaları tara-
fından takdirle karşılandığını biliyorum. 
Türk müteahhitlik sektörü, bugün 5 kıta-
da, 83 ülkede toplam 180 milyar dolarlık 
iş hacmine erişmiştir. “Dünyanın en büyük 
225 uluslararası müteahhidi” listesinde 
de 33 firmayla Türkiye ikinci sırada yer 
almaktadır. Mısır’da da müteahhitlerimiz 
600 milyon dolara yakın proje üstlendiler 
ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemde 
de Mısır’ın imar ve inşası noktasında 
önemli bir misyon üstlenecekler. 

Değerli misafirler...

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanın-
da da önemli atılımlar yapmıştır. Halen 
sağlık kuruluşlarımızda, şifalı kaplıca ve 
termal tesislerimizde Avrupa’nın yanı 
sıra birçok Ortadoğu ülkesinden düzenli 
olarak hasta misafir ediyoruz. Mısırlı kar-
deşlerimizin de bu ucuz ve kaliteli tedavi 
hizmetlerinden yararlanabileceklerini dü-
şünüyor, kapılarımızın sizlere her zaman 
açık olduğunu bilmenizi istiyorum. Geçti-
ğimiz yıl içinde Mısır’ı ziyaret eden Türk 
turistlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
38 oranında artarak 64 bine yükselmiştir. 
Türkiye’yi ziyaret eden Mısırlı turistlerin 

sayısı ise 2010 yılında bir önceki yıla göre 
ufak bir oranda (yüzde 8) azalarak 62 bin 
seviyesinde kalmıştır. Ülkelerimizin nüfu-
suna, coğrafi yakınlığına, köklü tarihi iliş-
kilerine ve kardeşlik bağlarına bakarsak, 
karşılıklı turist sayılarımızın 60 binlerde 
kalmaması gerektiğini takdir edersiniz. 

Diğer taraftan, ülkelerimizin tarihi, kültü-
rel ve turistik zenginliklerinin halklarımı-
za daha iyi tanıtılması gerektiği aşikardır. 
Nasıl İstanbul sadece Boğaziçi, Sultanah-
met veya Topkapı’dan ibaret değilse; Ka-
hire de sadece Nil Nehri, Piramitler veya 
müzelerden ibaret değildir. Kahire’yi zi-
yaret eden bir vatandaşımın Han El-Halil 
Çarşısı’nı dolaşması, esnafla sohbet etme-
si, milli şairimiz Mehmet Akif ’in yaşadığı 
mekanlarda çayını kahvesini yudumlama-
sı bir keyif olacaktır. Mısırlı kardeşimin 
de İstanbul’da Mısır Çarşısı’nın havasını 
soluması, tarihi camilerimizi ziyaret etme-
si, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa’nın yap-
tırdığı Hıdiv Kasrından Boğaz’ı seyretmesi 
bambaşka duygulara vesile olacaktır. Bu 
kaynaşma ortamını daha da perçinleye-
bilirsek, ekonomik ve ticari ilişkilerimize 
de hiç şüpheniz olmasın arzu ettiğimiz 
noktalara kısa sürede ulaşırız, ulaşacağız. 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyorum. Sağolun, 
varolun. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum… 
Köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarıy-
la bağlı bulunduğumuz, ortak din ve kül-
türü paylaştığımız dost ve kardeş Tunus’ta 
bulunmaktan büyük memnuniyet duyu-
yorum.

Öncelikle, çok yakın ilişkiler içinde bulun-
duğumuz Tunus’un, “Arap Baharı”na giden 
yolu açan “14 Ocak Yasemin Devrimi”ni 
gerçekleştirmiş olmasının Türkiye’de se-
vinçle karşılandığını belirtmek isterim. Bu 
vesileyle, devrim uğrunda hayatlarını kay-
beden şehitleri rahmetle anıyorum. “Arap 
Baharı”nın ateşini yakmış olan Tunus, na-

Başbakan el-Bâcî Kâ’id e’s-Sebsi 
ile ortak basın açıklaması

Tunus | 15 Eylül 2011 
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sıl diğer bölge ülkelerine örnek olmuşsa, 
Tunus’un demokratik dönüşümü başarıy-
la tamamlaması da bölgeye örnek olacak-
tır. Bu misyonunda Tunus’a gereken tüm 
desteği memnuniyetle sağlamaya hazırız.

Hatırlanacağı üzere, Hükümetimiz, Yase-
min Devrimi’ni ilk destekleyen hükümet-
lerden biri olmuştur. Devrimden sadece 
iki hafta sonra Seyahat Acentaları Birliği 
Başkanımız Tunus’a gelerek Tunus turiz-
mine olan destek mesajlarımızı aktardı, 
üç hafta sonra Dışişleri Bakanlığımız Müs-
teşar Yardımcısı, yaklaşık beş hafta sonra 
da Dışişleri Bakanımız Tunus’a geldiler ve 
Türkiye’nin Tunus devrimine olan desteği-
ni yinelediler. Kardeşim Başbakan el-Baci 
Ka’id e’s-Sebsi ile bugün gerçekleştirdi-
ğimiz görüşmede, Tunus’ta gelinen son 
durumu ve bölgedeki gelişmeleri ayrıntıla-
rıyla ele aldık. Görüşmelerde, mükemmel 
seviyede olan ikili ilişkilerimizi gözden 
geçirdik. Bu vesileyle Türkiye’nin dost ve 
kardeş Tunus halkına yaşadıkları geçiş 
sürecinde yapabileceği destek ve katkıları 
görüştük. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye, siyasi, ekonomik ve toplumsal 
kazanım ve tecrübelerini Tunuslu kardeş-
leriyle paylaşmaya hazırdır. Sayın Başba-
kan Es Sebsi ile yaptığımız görüşmede bu 
yöndeki muhtemel katkılarımızı görüştük. 
Tunus’ta 23 Ekim 2011 tarihinde yapıla-
cak Kurucu Meclis seçimlerine hazırlık 
çalışmalarının finansmanına yönelik katkı 
önerimiz ile seçimlere gözlemci gönder-
meye yönelik önerilerimizi ele aldık. Kar-

deşim Es Sebsi ile ikili ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, daha 
da arttırılması hususunda mutabakata 
vardık. İşadamlarından beklentimiz, bu 
yolda hızlı ve aktif bir şekilde ilerlemele-
ridir. Bu çerçevede karşılıklı yatırımların 
teşvikinin önemli olduğuna inanıyorum.

Öğleden sonra, Cumhurbaşkanı Vekili 
Fuad el-Mebazza ve Tunus’un önde gelen 
siyasi parti liderleri ile görüşmelerde bu-
lunacağım. Ziyaretimin ülkemiz ile kardeş 
Tunus halkı arasındaki ilişkilerin daha da 
kuvvetlenmesine katkıda bulunduğuna 
inanıyorum. Bu vesileyle Tunus’ta bulun-
maktan duyduğum memnuniyeti bir kez 
daha ifade ediyor, hepinizi içtenlikle se-
lamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli kardeş-
lerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Libya halkı, yıllardır özlemini çek-
tiği özgürlük, adalet ve demokrasi hedefi 
doğrultusunda tarihi bir eşiğe geldi. Libya 
halkının uzun ve meşakkatli mücadelesi 
sonucunda gelinen bu tarihi dönüm nok-

tasında Libya’yı ziyaret etmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. Ayrıca, Ulusal 
Geçiş Konseyi’nin kontrolü altına girme-
sinin ardından Trablus’u ziyaret eden ilk 
Başbakan olmanın gururunu da taşıyo-
rum. Libyalı kardeşlerimiz, halkın gücü ve 
iradesi önünde hiçbir zorba yönetimin du-

Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı 
Mustafa Abdulcelil ile Ortak 

Basın Toplantısı

Libya | 16 Eylül 2011 
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ramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 
Bu uğurda hayatlarını kaybeden Libyalı 
kardeşlerimizi huzurunuzda rahmetle 
anıyorum. Şehitlerin geride bıraktıklarına 
Allah’tan sabır, yaralanan kardeşlerimize 
acil şifalar diliyorum.

Bu ziyaret, geçtiğimiz Şubat ayında Kadda-
fi Rejimi karşıtı olayların patlak vermesi-
nin ardından ülkemizden Libya’ya yapılan 
en üst düzeydeki ziyarettir. Ziyaretimiz 
vesileyle, Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı 
Mustafa Abdulcelil ve Konsey’in ileri gelen 
diğer üyeleri ile biraraya geldik. Görüşme-
lerimizde, Libya’daki mevcut durumu ve 
Libya’nın içinde bulunduğu siyasi geçiş sü-
recinde gelinen aşamayı ele aldık. Libya’da 
artık yeni bir dönem başlıyor. Ülkenin 
içinde bulunduğu geçiş sürecinde, gerek 
Geçiş Konseyi, gerek Geçici Hükümet bazı 
zorluklarla karşılaşabilecektir. Ancak, Ge-
çiş Konseyi’nin etrafında kenetlenen Libya 
halkının sebatıyla, bu zorlukların üstesin-
den layıkıyla gelineceğinden eminiz.

Şunu özellikle belirtmek isterim: Türkiye, 
Geçiş Konseyi’ni Libya Devleti ve halkının 
tek meşru temsilcisi olarak tanımaktadır. 
Ankara’daki Libya Büyükelçiliği’nde artık 
yeni Libya bayrağı dalgalanıyor. Trab-
lus’taki Türk Büyükelçililiği de 2 Eylül 
günü itibariyle yeniden faaliyete geçti. 
Geçiş Konseyi’nin kontrolüne girmesinin 
ardından Trablus’a Büyükelçi gönderen ilk 
ülke olduk. Önümüzdeki dönemde, kardeş 
Libya halkının temsilcisi Geçiş Konseyi ile 
dostluk ve kardeşlik temelindeki ilişkileri-
mizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. 

Bu ziyaretim vesilesiyle, Libya’daki siyasi 
dönüşüm, kurumsal yeniden yapılanma ve 
ekonomik kalkınma sürecine Türkiye’nin 
sağlayabileceği katkıları Geçiş Konseyi 
Başkanı Sayın Abdulcelil ile ele alma fırsa-
tı buldum. Libya’nın yeniden dış dünyaya 
açılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
Bingazi Havaalanı’nın onarımını üstlendik 
ve gerekli çalışmaları başlattık. Bu vesiley-
le, THY’nin İstanbul-Bingazi seferlerini 
yeniden başlattığı müjdesini de sizlerle 
paylaşmak isterim. THY, 13 Eylül günün-
den itibaren haftada dört gün olmak üzere 
İstanbul-Bingazi arasında yeniden uçmaya 
başladı. THY’nin İstanbul-Trablus seferle-
rini de mümkün olan en yakın zamanda 
yeniden başlatacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Dileğimiz, Libya’da yaşanan geçiş süreci-
nin daha fazla kardeş kanı dökülmeden 
ve Libya halkı arasında kin ve intikam 
duygularına yol açılmadan, Ulusal Geçiş 
Konseyi’nin öncülüğünde ve halkın meşru 
beklentileri doğrultusunda en kısa sürede 
sonuçlandırılmasıdır. Üstlenmiş olduğu 
bu tarihi misyonu başarıyla tamamla-
yabilmesi amacıyla Geçiş Konseyi’ne ve 
Libya halkına her türlü maddi ve manevi 
desteğimizi sürdüreceğiz. Dost ve kardeş 
Libya halkının içinden geçtiği bu tarihi 
sürecin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge-
sinde barış ve istikrarın tesisine de katkıda 
bulunmasını diliyor, hepinizi içtenlikle 
selamlıyorum. 
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Esselamu ala Benigazi, essselamu ala ehli 
Benigazi, esselamu ala suvvari Libya, esse-
lamu ala şabi Libya, esselamü aleyküm ve 
rahmetullah ve berakatüh…

Bugün 16 Eylül 2011… Bugün tarihi bir 
gün… Bu tarihi günde Libya’da olmak, bu 
anlamlı günde Bingazi’de sizlerle birlikte 
olabildiğim için Allah’a hamd ediyorum… 
Bugün, bundan 80 sene önce büyük komu-
tan, büyük özgürlük lideri, büyük istiklal 

kahramanı Ömer Muhtar’ın şehadet şerbe-
tini içtiği gündür. Başta büyük şehit Ömer 
Muhtar olmak üzere Libya’nın bütün şe-
hitlerini rahmetle yad ediyorum. Manevi 
huzurlarında hürmetle muhabbetle eği-
liyorum. Ömer Muhtar’ın tarih yazan siz 
kahraman torunlarını da bütün yüreğimle 
selamlıyorum… 

Ömer Muhtar, sadece Libya için, sadece 
İslam dünyası için değil, insanların ve top-

Halka Hitap

Libya | 16 Eylül 2011 
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lumların özgürlüğü adına, bütün insanlık 
için eşsiz bir numunedir, eşsiz bir rol mo-
deldir. O Ömer Muhtar ki, ona mahkeme 
önünde Libya’yı işgal edenlere karşı neden 
durmadan savaştığı sorulduğunda şu ceva-
bı vermişti: “Dinim ve Vatanım İçin”… Yine 
o aziz insana, Ömer Muhtar’a sormuşlar-
dı… “Senin hayatını bağışlarsak hayatının 
geri kalan yıllarını huzur ve barış içinde 
geçireceğine söz verebilir misin?” Bunun 
üzerine Ömer Muhtar aynen şunları söy-
lemişti… “Vallahi sizler memleketimden 
çekip gidinceye kadar seninle ve senin 
güruhunla savaşmaktan bir an bile vazgeç-
meyeceğim. Bu uğurda ölümse akıbet, hoş 
geldi sefa geldi... Ve insanını kalbindekini 
bilen Cenab-ı Hakk’a yemin ederim ki şu 
anda ellerim bağlı olmasaydı, bu yaşlı ve 
bitkin halimle bile, çıplak ellerimle seninle 
boğuşmaktan bir an bile tereddüt etmez-
dim”. İşte ben “bu uğurda ölümse akıbet 
hoş geldi sefa geldi” diyecek kadar yüksek 
bir şuuru paylaşan bütün Libya halkını, 
baştanbaşa bütün Libya’yı saygıyla selam-
lıyorum.

Bu tarihi günlerde, bu mübarek günlerde 
Libya’da kardeşlerimle bir arada bulun-
mak benim için çok büyük bir bahtiyar-
lıktır. Buraya, Bingazi’ye Kahire, Tunus ve 
Trablus üzerinden geldim. Libya halkının 
özgürlük ve demokrasi mücadelesini za-
ferle sonuçlandırdığına şahit olmak büyük 
heyecandır, büyük bir mutluluktur. Sizler, 
halkın gücü ve iradesi önünde hiçbir yöne-
timin duramayacağını bütün dünyaya gös-
terdiniz. Bu uğurda hayatlarını kaybeden 
Libyalı kardeşlerimi rahmetle anıyorum. 
Ruhları şad olsun. Şehitlerin geride bırak-

tıklarına Allah’tan sabır, yaralı kardeşleri-
mize acil şifalar diliyorum. 

Meşru ve haklı davaları uğrunda benzersiz 
bir cesaret, sebat ve fedakarlık örneği ser-
gileyen Libya halkını, şahsım adına, ülkem 
adına, Türkiye’deki 74 milyon kardeşiniz 
adına saygıyla selamlıyorum. Daima emin 
olunuz ki, Türkiye her zaman ve her şartta 
sizlerin yanındadır, yanına olacaktır. Ben 
buraya başkaları gibi rol çalmaya değil, 
Libya’nın özgürlüğünü selamlamaya gel-
dim. Uluslararası rekabetin bir parçası, 
çıkar mücadelesinin bir gereği olarak değil 
aynı bedenin bir parçası olarak Türkiye 
daima kardeş Libya halkının yanında ola-
caktır. Uluslararası siyaseti sadece kendi 
çıkarları üzerinden yürütenler, bizim 
Libya ile olan bu yürekten bağlılığımızı, 
sizlerle olan bu karşılıklı sevdamızı hiçbir 
zaman anlayamazlar. 

Değerli kardeşlerim… 

Son zamanlarda yaşadığınız büyük sıkın-
tılara yüreğimiz yanarak şahit olduk. Ama 
Türkiye olarak yangını temaşa etmedik. 
Bütün imkanlarımızla kardeş Libya’daki 
yangını söndürmeye çalıştık. Gözümü-
zün önünde yaşanan bu ayıbı, günahsız 
insanların kanına mal olan bu şiddeti 
durdurmak için elimizden geleni yaptık. 
Daha olayların ilk günlerinde, henüz söz 
bitmeden, henüz o acılar yaşanmamışken 
Libya’nın sabık liderini aklıselime davet 
etmek için büyük çabalar gösterdik. Tep-
kinizin sokaklara taştığı daha ilk günler-
de “değişime direnemezsiniz, halkınızın 
sesini dinleyin” dedim. “Eğer Libya’yı 
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seviyorsanız, halkınızın selametini düşü-
nüyorsanız, değişimin önünde durmayın 
ve iktidarı bırakın” dedim. Zira “emanet, 
yani iktidar ve yönetim, gerçek sahibi olan 
halka iade edilmelidir”. 

Ne yazık ki, bu çağrımızın muhatabı kendi 
bildiğini okudu. Oysa görünen köy kılavuz 
istemiyordu ve değişim mukadderdi. Ta-
rihte sayısız örneğini gördüğümüz üzere 
iktidar sahipleri çoğu zaman saltanatın, 
makamın, mevkiin esiri olabiliyorlar ve 
kendilerini vazgeçilmez sanabiliyorlar. 
Keşke o acılar yaşanmadan bugüne gelin-
seydi. Bugün, şehit kanlarıyla kazanılan 
bu zafer, bütün Libya halkınındır, bütün 
Libya’nındır. Libya sadece ve sadece 
Libyalılar’ındır… Onurlu geçmişlerine, 
onurlu mücadelelerine sahip çıkarak 
kendi geleceklerini de Libyalılar yeniden 
inşa edeceklerdir. Birlik ve beraberliğiniz, 
dayanışma ruhunuz ve ülkenize duyduğu-
nuz sadakat daim olsun inşallah. Hazreti 
Mevlana’nın ifadesiyle “bugün yeni bir 
gündür ve yeni şeyler söylemek zamanı-
dır.” Evet, bugün yeni bir gündür. Bugün 
Libya yeniden dirilişi yaşamaktadır. Öyley-
se, artık bütün ihtilaf alanlarını bir tarafa 
bırakmalısınız. Bundan böyle geleceği inşa 
etmek için en büyük servetiniz birlik ve 
beraberliğiniz, dayanışmanız olacaktır. 

Hiçbir asabiyet duygusu diriliş ruhunuzu, 
kardeşliğinizi, dayanışmanızı gölgeleme-
sin. Bütün gücünüzle birlik ve beraberliği-
nizi koruyun ve bütün gözlerin üzerinizde 
olduğu şu zamanda bir destan daha yazın. 
Bir destan daha yazın ki, burada özgürlük 
ve adaletin sancağı yükselsin. Tunus’ta 

başlayan, Kahire ve Bingazi’de doruğa 
çıkan bu özgürleşme hareketinin neticesi 
mutlaka barış ve kardeşliğin kazanması 
olmalıdır. Bu duygusal atmosfer süratle 
yerini bu ülkenin geleceğinin nasıl inşa 
edileceğine bırakmalı ve herkes ortak bir 
akılla yarınki Libya’ya odaklanmalıdır. İh-
tilaf alanlarını kaşıyanlar, birlik ruhunuza 
halel getirmek isteyenler, dezenformas-
yonla, provokasyonla kaos ortamı meyda-
na getirmek isteyebilirler. Ben inanıyorum 
ki, sizler, Libyalılar bütün harici oyunları 
boşa çıkaracaksınız. Yine inanıyorum ki 
dostluğumuz ve kardeşliğimiz sonsuza ka-
dar devam edecek. 

Zira Libya halkını bizler çok iyi tanıyoruz. 
Sizler de bizi iyi biliyorsunuz. On binler-
ce vatandaşımız Libya’nın imar ve inşası 
için senelerce burada sizlerle birlikte ya-
şadı. İnşallah gelecekte çok daha dostane 
ilişkilerle birlikteliğimiz devam edecek. 
Bingazi’den Türkiye’ye 30 bine yakın va-
tandaşımız gemilerle taşınırken sizlerin 
gösterdiği dostluğu ve kardeşliği hiçbir 
zaman unutmayacağız. Türkiye’ye getirdi-
ğimiz yaralı Libyalı kardeşlerimizin o sım-
sıcak mesajlarını da asla unutmayacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Geldiğimiz noktada, Libya halkının ve 
devletinin tek temsilcisi olarak Ulusal 
Geçiş Konseyi’ni tanıyoruz. Ulusal Geçiş 
Konseyi haklı bir davanın etrafında Libya 
halkını tek bir yürek olarak birleştirme ba-
şarısını göstermiş ve Libya halkını temsil 
edecek azim ve dirayete sahip olduğunu 
ispat etmiştir. Saygın kişiliğiyle halkının 
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mücadelesini birlik ve bütünlük içinde 
sürdürmesine önderlik eden Konsey Baş-
kanı Sayın Mustafa Abdulcelil kardeşimi 
kutluyorum. Onunla birlikte yola çıkan 
tüm dava arkadaşlarını huzurunuzda teb-
rik ediyorum.

Konsey’in her geçen gün uluslararası çev-
relerde daha büyük bir teveccüh kazan-
ması, her gün yeni bir ülkenin, Konseyi 
Libya’nın tek temsilcisi olarak tanıması 
memnuniyet vericidir. Bildiğiniz gibi, 
Ankara’daki Libya Büyükelçiliği’nde de 
artık yeni Libya bayrağı dalgalanıyor. 
Trablus’un Geçiş Konseyi’nin denetimine 
geçmesiyle birlikte, Trablus Büyükelçi-
liliğimizi de yeniden faaliyete geçirdik. 
Yeni Büyükelçimizi, Geçiş Konseyi’nin 
kontrolündeki Trablus’a giren ilk yabancı 
büyükelçi olarak gönderdik. Sizler artık 
yeni bir dönemde, yeni bir sürecin içinde-
siniz. Bu geçiş sürecini, Geçiş Konseyi’nin 
liderliğinde ve rehberliğinde, birlik ve bü-
tünlüğünüzü koruyarak tamamlamanız en 
büyük temennimizdir. 

Sizlerden şunu özellikle istirham edi-
yorum… Lütfen nasıl bir geçmişi arka-
nızda bıraktığınızı ve bu günlere nasıl 
gelindiğini unutmayın. Gelinen noktanın 
kıymetini iyi bilmek gerekiyor. Ülkeni-
zin geleceği etrafında birleşmek yerine 
meydanı kişisel ihtiraslara, kin ve intikam 
hislerine bırakırsanız, siz de biliyorsunuz 
ki, bütün kazanımlar bir anda heba olup 
gidecektir. Sizlerle birlikte mücadele edip 
şahadet mertebesine ulaşan kardeşlerinizi 
unutmayacağınızı biliyorum… Ülkenizi, 
Libya’yı bugünlere hep birlikte getirdiniz; 

ülkenizin geleceğine de birlik ve beraber-
lik içinde şekil vermelisiniz. Bu süreçte 
elbette zorluklar ve belki de daha çetin 
sınamalar olabilecektir. Ancak Libya hal-
kının sebatıyla, bu zorlukların üstesinden 
de geleceğinize ben bütün yüreğimle ina-
nıyorum.

Türkiye ve Türk halkı bu zamana kadar 
nasıl Libya halkının yanında olduysa, 
yeni Libya’yı şekillendirecek bu zorlu 
süreçte de aynı samimiyetle yanınızda 
olacaktır. Su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç 
malzemelerinin karşılanması; emniyet 
teşkilatının kurulması; eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin normale döndürülmesi 
konularının aciliyet taşıdığını biliyoruz. 
Bütün bu alanlarındaki en acil sıkıntıların 
giderilmesine uzmanlık desteği ve mali 
katkı sağlamaya hazırız. Bu alanlarda ya-
pabileceğimiz katkıları Geçiş Konseyi ile 
istişare halinde tespit ediyor ve harekete 
geçiyoruz. Libya’nın yeniden dış dünyaya 
açılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 
Bingazi Havaalanı’nın onarımını üstlendik 
ve gerekli çalışmaları başlattık. Türk Hava 
Yolları’nın İstanbul-Bingazi seferlerine 13 
Eylül günü itibariyle yeniden başladığının 
müjdesini sizlerle bu meydanda paylaş-
maktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. 
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Trablus 
seferlerini de mümkün olan en yakın za-
manda yeniden başlatacağız. 

Öte yandan, uluslararası camiadaki dostla-
rımıza da Geçiş Konseyi’ne gereken siyasi 
ve ekonomik desteği vermeleri için çağrı-
da bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler’in eski 
rejime karşı aldığı yaptırımların kaldırıl-



241

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

ması ve Libya halkına ait yurtdışındaki 
mal varlığının halkın yararına kullandı-
rılması için uluslararası camia nezdinde 
girişimde bulunuyoruz.

Sevgili Libyalılar, sevgili kardeşlerim…

Burada Libyalı çocuklara, Libyalı gençlere 
özellikle seslenmek istiyorum… Aylardır 
kendi ülkemiz çocukları ve gençleri kadar 
sizleri ve geleceğinizi düşünüyordum. 
Bugün sizlerle beraber sizin ülkenizde 
olmaktan ve geleceğe sizlerin gözüyle 
bakmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Gecelerinizi artık silah sesleri, top sesleri 
kabusa dönüştürmesin. Aydınlık günler 
artık önünüzde uzanıyor. Ülkenizde yeni 
bir güneş doğuyor. Korkudan çıkamadığı-
nız sokaklarda yeniden koşturacaksınız. 
Aylardır gidemediğiniz okullarınıza, sınıf-
larınıza yarın (17 Eylül) geri döneceksiniz. 
Biliyoruz ki, Libya’nın aydınlık geleceği 
o okullarda, o sınıflardadır. Yarınlara, ge-
leceğe umutla bakacaksınız. Yeni Libya, 
sizin omuzlarınız üzerinde yükselecek ve 
ülkeniz dünya ülkeleri arasında hak ettiği 
saygın yerini alacaktır. Birbirinizi daha 
çok sevmeye, birlik ve beraberliğinizi ko-
rumaya azami ölçüde özen gösterin. Birbi-
rinizin özgürlüğüne, birbirinizi hukukuna 
adaletle sahip çıkın. Demokrasiye, her 
Libyalının haklarına azami ölçüde sahip 
çıkın. Değerlerinizi geleceğe taşıyarak güç-
lü bir şekilde yaşatın. 

Ömer Muhtar’ın torunları olarak, onun 
yüksek ideallerine sahip çıkacağınızdan 
asla şüphe etmiyorum. Bilensiniz ki, Ömer 
Muhtar bütün İslam topraklarının ortak 

kahramanıdır. Ömer Muhtar bizim de kah-
ramanımızdır. Onun ideallerini yaşatmak, 
onun tutuşturduğu yüreklerdeki aşkı sön-
dürmemek hepimizin görevidir. Biz Libya-
lıları her zaman kendi kanımızdan, kendi 
canımızdan saydık; kardeşlerimiz olarak 
gördük. Türkiye ve Libya ortak bir tarihi, 
müşterek bir kaderi paylaşmıştır. Canınız, 
kanınız pahasına savunduğunuz haklı da-
vanızda da hep Libyalı kardeşlerimiz olan 
sizlerin yanında olduk, bundan sonra da 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. 

Burada, Bingazi’de, bu tarihi günde bir kez 
daha ilan ediyorum ve diyorum ki; Türki-
ye daima yanınızdadır, daima yanınızda 
olacaktır. Bu hissiyatla sözlerime son ve-
rirken hepinizi sevgiyle kucaklıyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. Allah daima yar 
ve yardımcınız olsun. 
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BM Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, 
Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Sayın 
Mustafa Abdulcelil, değerli devlet ve hükü-
met başkanları, değerli katılımcılar, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyor, Libya konulu 
bu toplantının Libya ve bütün bölge için 
hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni 
ediyorum.

Bundan 4 gün önce Libya’daydım. Önce-
sinde Mısır ve Tunus’a da gittim ve bölge 
halkının verdiği demokrasi mücadelesine 
bizzat şahit oldum. Libya’da değerli kar-
deşim Sayın Abdülcelil ile yaptığımız gö-
rüşmelere ilaveten, Trablus’ta, Misrata’da, 
Bingazi’de halka hitap ederek Libyalıların 
özgürlük heyecanını selamladım. Bu vesile 

BM 66. Genel Kurulu 
Kapsamında Yapılan Libya 

Konulu Toplantı

New York, ABD | 20 Eylül 2011 
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ile bir kez daha Libyalı kardeşlerimizi, yedi 
aydır sürdürdükleri özgürlük ve demokrasi 
mücadelesini zaferle sonuçlandırmış olma-
larından dolayı tebrik ediyorum. Haklı ve 
meşru talepleri uğruna emsali olmayan bir 
cesaret, sebat ve fedakarlık örneği sergile-
yen Libya gençliğini ve halkını da buradan 
selamlıyorum.

Libya örneği, halkın gücü ve iradesi önünde 
hiçbir yönetimin duramayacağını bütün 
dünyaya göstermiştir. Bölgedeki bütün yö-
netimlerin de bu gerçeği görmesi ve kendi 
halkına zulmetmekten vazgeçerek o kaçı-
nılmaz sonla yüzleşmeleri gerekiyor. Libya 
bundan sonraki süreçte geçiş döneminin 
düzenli ve süratli bir biçimde tamamlan-
ması; çağdaş ve modern Libya devletinin 
tüm kurum, kuruluş ve kurallarıyla biran 
önce inşa edilmesi üzerine odaklanacaktır. 
Trablus’taki idari yapılanmasını tamamla-
makta olan Ulusal Geçiş Konseyi’nin önü-
müzdeki günlerde geçici Hükümeti oluştu-
racağını açıklaması memnuniyet vericidir. 
Konsey’in geçen Ağustos ayında kabul ettiği 
geçici Anayasa’da yer verilen yol haritasına 
göre de siyasi geçiş sürecini tamamlaması 
büyük önem taşımaktadır. 

Değerli kardeşim, Sayın Abdülcelil’in baş-
kanlığındaki Ulusal Geçiş Konseyi’ne bu 
konuda önemli görev ve sorumluluklar 
düşüyor. Ulusal Geçiş Konseyi bir yandan 
Hükümet fonksiyonlarını yerine getirirken, 
diğer taraftan da geçiş sürecini yönetmek 
gibi iki önemli sorumluluğu aynı anda 
üstlenecektir. Bu çerçevede, Libya’nın Bir-
leşmiş Milletler’de Ulusal Geçiş Konseyi 
tarafından temsil edilmesi yönündeki Bir-

leşmiş Milletler Genel Kurulu kararını ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
Libya’ya yönelik yaptırımları kısmen kaldı-
ran 2009 sayılı son kararını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Öte yandan, ülkede güvenlik 
tam olarak sağlandığında Libya’ya yönelik 
tüm yaptırımların kaldırılmasının uygun 
olacağını düşünüyoruz. Türkiye olarak 
2009 sayılı karar uyarınca Libya’da kurula-
cak Birleşmiş Milletler Destek Misyonu’na 
katkı yapmaya hazır olduğumuzu özellikle 
belirtmek istiyorum. 

Biz Libya’nın uluslararası toplumun da des-
teğiyle en kısa sürede yeniden ve daha güç-
lü bir şekilde ayağa kalkacağına inanıyoruz. 
Yeter ki Libya birlik ve beraberliğine, daya-
nışma ruhuna sahip çıksın. Yeter ki Libya 
halkı birbirinin özgürlüğüne, birbirinin 
hukukuna sahip çıksın. Ve yeter ki ulusla-
rarası toplum Libya halkının bu heyecanına 
samimiyetle ortak olsun, Libya’ya çıkar za-
viyesinden bakmasın. Zira Libya sadece ve 
sadece Libyalılar’ındır… Libya halkı onurlu 
geçmişine, onurlu mücadelesine sahip çıka-
rak kendi geleceğine yeniden inşa edecek 
cesarete, kararlılığa ve özgüvene sahiptir, 
buna muktedirdir. 

Değerli dostlar…

Türkiye olarak biz başından beri Libya’da 
halkın meşru taleplerinin karşılanması 
gerektiğini savunduk, savunmaya da de-
vam ediyoruz. Halkın tepkisinin sokaklara 
taştığı daha ilk günlerde bizzat ben kamu-
oyu önünde o baskıcı rejime değişime di-
renemeyeceğini ve halkın sesini dinlemesi 
gerektiği konusunda çağrıda bulundum. 
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Maalesef bu çağrımızın muhatabı kendi 
bildiğini okumaya, kendi halkına kurşun 
sıkmaya devam etti. Tarihte sayısız örne-
ğini gördüğümüz üzere iktidar sahipleri 
çoğu zaman saltanatın, makamın, mevkiin 
esiri olabiliyorlar ve kendilerini vazgeçil-
mez sanabiliyorlar. Ama gecikmeli de olsa 
Libya’da da iktidar hırsının gözünü kör 
ettiği rejim kaçınılmaz sonla karşı karşıya 
kaldı. Arzu ederdik ki o acılar yaşanmadan 
bugüne gelinseydi ve Türkiye esasen bunun 
için de ciddi bir çaba sarf etti. Libya Temas 
Grubunun 15 Temmuz ve 25 Ağustos tarih-
lerinde sırasıyla Dışişleri Bakanları ve Si-
yasi Direktörler düzeyindeki toplantılarına 
ev sahipliği yaptık. Ulusal Geçiş Konseyi’ni 
Libya halkının meşru temsilcisi olarak tanı-
yan ilk ülkelerden biri olduk.

Önümüzdeki dönemde, Libya halkına ve 
geçiş yönetimine her konuda elimizden 
gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. 
Birleşmiş Milletlerin Libya’nın yeniden 
yapılanması ve istikrarın tesisine yönelik 
olarak yürüteceği çalışmalarda da üzerimi-
ze düşen sorumluluğu yerine getirmeye ha-
zırız. Hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür 
ediyorum.
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Ekselansları, delegasyonların değerli 
başkanları, öncelikle böylesine seçkin bir 
topluluğa hitap etmekten büyük bir mem-
nuniyet duyuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

İklim değişikliği 21’inci yüzyılda insanlı-
ğın karşı karşıya kaldığı en çetin sınama-

lardan birisi. Son yıllarda bu konu üzerin-
de harcanan zaman ve bugün de burada 
aynı konu üzerinde toplanıyor olmamız 
esasen meselenin arz ettiği ciddiyetin bir 
tezahürüdür. Dünya, sanayi devriminden 
itibaren teknoloji alanındaki keşif lerle 
beraber ekonomik anlamda hızlı bir iler-

BM 66. Genel Kurulu Kapsamında 
Düzenlenen Liderler Diyaloğu 

Toplantısı

New York, ABD | 20 Eylül 2011 
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leme kaydetti. Buna bağlı olarak üretim 
şeklimizde, tüketim alışkanlıklarımızda, 
yaşama biçimlerimizde ciddi dönüşümler, 
ciddi kırılmalar yaşandı. 

Sanayileşmedeki bu ani gelişme, beklen-
medik olumsuzlukları beraberinde ge-
tirdi, özellikle çevre konusunda önemli 
sorunlara sebep oldu. Sanayi atıkları, 
spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan gazlar, 
dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik 
ürünler, suni gübreler ve çöpler dünyamı-
zı çok hızlı bir şekilde kirletiyor. Sorum-
suzca atılan plastik bir şişenin 400 yıl, 
yani tam 4 asır boyunca çürümeden tabi-
atta kalabildiğini düşününce, tehlikenin 
boyutlarını anlamak sanırım biraz daha 
kolaylaşıyor. 

Binlerce, belki milyonlarca yıldır üze-
rinde insan yaşayan bu toprakları biz, 
bizden öncekilerden emanet aldık. Şimdi, 
bu emaneti bozmadan, tahrip etmeden 
gelecek nesillere aktarmak gibi bir me-
suliyet taşıyoruz. Bakınız, Kızılderililere 
ait bir söz vardır: “Son ağaç kesildiğinde, 
son nehir kirlendiğinde ve son balık öldü-
ğünde, o zaman paranın yenmediğini an-
layacaksınız” der. Tabiata zarar vermenin 
kınandığı, kişisel ve çevresel temizliğin 
övüldüğü, israfın şiddetle dışlandığı, ağaç 
dikmenin her hal ve şart altında tavsiye 
edildiği bir kültürden geliyoruz. Aynı şe-
kilde, hem mimarimiz, hem de ekonomik 
faaliyetlerimiz tarih boyunca tabiatla 
uyum içinde gelişti. Peygamberimiz Haz-
reti Muhammed ümmetine “kıyamet kop-
maya yakınken elinizde bir ağaç fidanı 

varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz 
onu dikin” diye sesleniyor. 

Sorumluluk duygusu insani bir erdemdir, 
sonunu düşünebilen tek canlı da insan-
dır. Sorumluluk bilinci insanın sadece 
kendisi için değil, herkes için iyi bir ha-
yatı hazırlamayı gerektirir. Önümüzde 
iki seçenek var: Ya şikayet edeceğiz, ya da 
karanlığa bir mum da biz yakacağız. Açık-
çası, umutsuzluk ve karamsarlık içinde 
dünyanın gidişine seyirci kalmak yerine, 
dünyanın gidişine yön vermek, sürece 
müdahil olmak elimizdedir diye düşünü-
yorum. Nihayetinde herkesi ve gelecek 
nesilleri etkileyecek bir problemle karşı 
karşıyayız. O halde bu ortak meseleye 
ortak çözümler bulma noktasında hassa-
siyetle hareket etmeliyiz. Bu çerçevede, 
En Az Gelişmiş Ülkeler ile küçük ada 
devletlerine finansal ve teknolojik destek 
sağlanmasının çok büyük bir aciliyet taşı-
dığının bilincindeyiz. 

Bildiğiniz gibi, iklim değişikliği konuları-
nın da ayrıntılı olarak ele alındığı Birleş-
miş Milletler 4’üncü En Az Gelişmiş Ülke-
ler Konferansına Mayıs 2011’de Türkiye 
evsahipliği yapmıştı. Orada Türkiye’nin 
oluşturduğu destek paketi, Konferans so-
nunda kabul edilen İstanbul Eylem Prog-
ramına ilave olarak açıklanmıştı. Ülkemiz 
bu paketle En Az Gelişmiş Ülkelere yöne-
lik ekonomik ve teknik işbirliği projeleri 
için yıllık 200 milyon dolar tahsis etmeyi 
taahhüt etmiştir. Bu 200 milyon doların 
bir kısmı iklim değişikliğinin En Az Ge-
lişmiş Ülkelerde sebep olduğu, kuraklık, 
açlık gibi olumsuz etkilerin giderilmesine 
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yönelik teknik işbirliği projeleri için de 
kullanılacaktır. Kyoto Protokolü’nde Ek 2 
ülkesi olarak yer alan Türkiye bu konuda 
yasal yükümlülüğü olmamasına rağmen 
tamamen insani saiklerle En Az Gelişmiş 
Ülkelere yönelik yardımlarını sürdürme-
ye devam edecektir. 

 Değerli katılımcılar…

Bu yılın sonunda Güney Afrika’nın Dur-
ban şehrinde gerçekleştirilecek İklim 
Zirvesinde, 2012 sonrası iklim rejiminin; 
adil, dengeli, esnek ve uzun vadeli bir 
uzlaşmayla sonuçlanması için tüm taraf-
larca gerekli katkının verilmesini önem-
siyoruz. Durban’da üzerinde anlaşmaya 
varacağımız Sonuç Belgesi ile herkes 
kazanmalı, bu sürecin tek bir kaybedeni 
bile olmamalıdır. Bütün taraflar için mak-
simum yarar sağlanmalıdır. Türkiye, yer 
şekilleri, dağları, akarsuları ile ormanın 
bozkıra, bozkırın denize yakınlığıyla ola-
ğanüstü, yeryüzünde başka bir yerde gö-
rülmeyen bir çevre çeşitliliğine sahiptir. 
Şu anda 27 Avrupa Birliği üyesi ülkeden 
daha zengin bir bitki örtüsü, ekolojik zen-
ginliğimiz var. Ayrıca Avrupa Birliği ile 
sürdürdüğümüz katılım müzakerelerinde 
müzakereye açtığımız 13 başlıktan biri de 
Çevre Faslı’dır. Türkiye yaklaşık 60 milyar 
avroluk bir maliyeti olduğu düşünülen bu 
faslı müzakere sürecinde karşılaştığı çifte 
standartlara rağmen açmayı başararak 
bu konudaki hassasiyetini ispat etmiştir. 
Öte yandan, dünya genelinde hassasiyetle 
korunması gereken 34 sıcak noktanın 3 
tanesi de ülkemizde, yani Türkiye’de bu-
lunuyor. 

Biz çevreyi koruyarak sanayileşmenin, 
çevre duyarlılığıyla birlikte yatırım yap-
manın mümkün olduğuna inanıyoruz. 
Çevreye zarar veren, çevreyi sömürmek 
suretiyle gerçekleşen bir kalkınma mode-
lini asla kabul etmiyoruz. Bu anlayışla son 
9 yılda Hükümet olarak tarihi ve önemli 
adımlar attık. Çevreye karşı işlenen suçla-
rı yeni Türk Ceza Kanunu’nun kapsamına 
aldık. İklim değişikliği ile mücadele çer-
çevesinde atılan en önemli adımlardan 
biri olan Kyoto Protokolü’ne taraf olduk.
(5 Şubat 2009 Tarihinde TBMM Genel 
Kurul’unda Kyoto Protokolüne ilişkin ka-
nunu kabul ettik.) 2003 yılında 117 mil-
yon adet fidan üretiliyordu, bugün Hü-
kümetimiz döneminde bu 500 milyona 
yükseldi. Sadece son 3 yılda 814 milyon 
adet fidanı toprakla buluşturduk. Mavi 
bayrağa sahip plaj sayısı 2002 yılında 140 
idi, 2010 sonu itibarıyla 314 oldu. Mavi 
bayrağa sahip marina 11’di, 23’e yükseldi. 
2002 yılında Türkiye’de bir tane bile Kent 
Ormanı yoktu, bugün 89 tane Kent Orma-
nımız var. Düzenli çöp depolama tesisi 
sayısı 2002’de 15 iken, 2010’da 59’a çıktı. 
Ambalaj atığı ayırma ve geri kazanma 
tesisi sayısı 2002’de 28’di, 2010’da 362 
oldu. Atık suları arıtılan belediye sayısı 
2002 yılında 278’di, 2010’da 467. Atık 
suları arıtılan nüfus oranı yüzde 36’ydı, 
2010’da yüzde 73’e çıktı. Hava kalitesi 
ölçüm istasyonu sayısı 16’ydı, şimdi 117 
tane istasyonumuz var. Milli Park sayısı 
33’ten, 41’e yükseldi. 

Diğer taraftan, ulaştırmada, enerjide, 
sanayide yaptığımız yatırımları da bu 
çerçevede değerlendiriyor, çevre dostu 
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bir kalkınma anlayışıyla yolumuza de-
vam ediyoruz. Bu dünya hepimizin ortak 
serveti değerli dostlar… Dolayısıyla bu 
meseleye asla çıkar nazarıyla, menfaat 
perspektifiyle yaklaşmamalı, ortak serve-
timizi korumak için ortak bir mücadele 
göstermeliyiz. Unutmayalım ki, İklim de-
ğişikliği sadece ekolojik bir sorun değil-
dir. İklim değişikliği ekolojik bir mesele 
olduğu kadar aynı zamanda bir güvenlik 
ve terör meselesidir. İklim değişikliği bir 
siyasi meseledir. En önemlisi de iklim de-
ğişikliği bir insanlık meselesidir. 

İşte Somali’de vicdanları yaralayan du-
rum, meselenin insani boyutunu açıkça 
ortaya koyuyor. Somali’ye gidip oradaki 
trajediye bizzat yerinde şahit olan bir 
Başbakan olarak televizyonlardan izledi-
ğimiz, fotoğraflarda gördüğümüz manza-
radan çok daha acı bir tabloyla bu ülkede 
karşı karşıya olunduğunu özellikle hatır-
latmak isterim. Türkiye olarak devletçe 
ve milletçe Somali’deki bu trajedinin son-
lanması için de seferber olmuş durumda-
yız ve şu anda Somali için yaklaşık 300 
milyon dolar tutarında bir yardım topla-
mış bulunuyoruz. Nakdi yardımların yanı 
sıra ayrıca 9 uçak, 7 gemi ile 49 milyon 
TL tutarında ve yaklaşık 17 bin ton ağır-
lığında insani yardım malzemesini de 
Somali’ye gönderdik. İklim değişikliğiyle 
mücadeleye de yapıcı şekilde katılmaya 
devam edecek ve adil bir anlaşma sağlan-
ması noktasındaki sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu çer-
çevede, 17’inci Taraflar Konferansı için, 
ülkemizin iklim değişikliğiyle daha fazla 
mücadele etmesine imkan verecek bir 

taslak öneri sunduk ve tüm tarafların bu 
taslağımıza desteğini bekliyoruz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
tüm taraflar için kabul edilebilir bir sonu-
ca ulaşılacağına inanıyor, Durban’da bu 
amaç doğrultusundaki tüm çabalara des-
tek vereceğimizi şimdiden ilan ediyorum. 
Teşekkür ederim.
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli dostlar, 
Clintonn Küresel Girişimi’nin G-20 Özel 
Oturumu’nda sizlere seslenmekten büyük 
memnuniyet duyuyor, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Dünya ülkeleri olarak karşı karşıya kaldı-
ğımız çok önemli sorunlar, çetin sınavlar 
var. Yoksulluk, açlık, gıda güvenliği, kamu 
sağlığı, sosyal güvenlik ve işsizlik gibi so-
runlar, küresel kriz süreciyle birlikte daha 
da ağırlaşıyor. Küreselleşme sürecinin bir 
sonucu olarak bugünün dünyasında sorun-
ları tasnif etmek, belli sorunları belki ülke-
lerle eşleştirmek mümkün değildir. Bugün 
artık benim sorunum, senin sorunun veya 
onun sorunu değil, sadece ve sadece bizim 
sorunumuz vardır. Dünyanın herhangi bir 
yerinde esen hafif bir rüzgar, dünya gene-
linde esen bir fırtınaya dönüşebilmektedir. 

Ekonomik, sosyal ve siyasi bütün sorun-
larımız ortak olduğuna göre, bu sorunları 
çözmek ve daha güzel bir dünya inşa etmek 
için birlikte hareket etmemiz bir tercih de-
ğil, bir zorunluluktur. G-20 platformunun 
üye ülkeleri olarak burada görüş alış veri-

şinde bulunmamız, bilgi ve tecrübelerimizi 
paylaşmamız son derece önemlidir. Güçlü, 
dengeli ve sürdürülebilir büyümenin ge-
tireceği refah, ortak refah olmalıdır. Şunu 
herkesin kabul etmesi gerekir: Dünya eko-
nomisinin öncelikli problemi büyümeden 
ziyade, adaletli büyümedir. 

Değerli dostlar…

Bizler sadece kendi vatandaşlarımızın de-
ğil, bu dünya üzerinde nefes alıp veren her 
insanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün 
dünya nüfusu 7 milyara yaklaşırken, doğal 
kaynaklarımızın tükenmesi önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ben dünya 
üzerindeki nimetlerin, doğru kullanıldığı 
ve adil bir şekilde paylaşıldığı takdirde, 
hepimiz için yeterli olacağına inanıyorum. 
2008 yılının sonlarından itibaren tarihin 
en ağır ekonomik krizlerinden biri yaşan-
dı. Krizin ortaya çıkış nedenlerini ve kriz 
sonrasında yaşananları düşündüğümüzde, 
ben yaşananların bazı temel hususları göz-
den geçirmemiz açısından önemli bir fırsat 
olabileceğini düşünüyorum. 

Clinton Küresel Girişimi  
G-20 Özel Oturumu

New York, ABD | 20 Eylül 2011 
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Türkçede bir söz vardır: “Bir musibet bin 
nasihatten iyidir.” Krizin bize öğrettiği veya 
yeniden hatırlattığı ilk önemli bilgi, dünya 
ülkelerinin aynı gemide oldukları ve ortak 
bir kaderi paylaştıklarıdır. Bugüne kadar, 
ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilerin şe-
killendirdiği ekonomik sistem, sorunları 
çözmekte yetersiz kalmış, hatta sorunların 
bizatihi kaynağı haline gelmiştir. Dünya-
nın küresel krizi nispeten hızlı bir şekil-
de atlatmasında yükselen ekonomilerin 
performansları önemli bir rol oynamıştır. 
Bu ülkelerin her geçen gün dünya ekono-
misiyle ilgili karar alma süreçlerine daha 
fazla katılmaları artık bir zorunluluktur. 
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte ortaya çıkan 
Bretton Woods sisteminin temel aktörleri 
olan IMF ve Dünya Bankası gibi örgütlerin 
artık ciddi bir reforma tabi tutulmaları ge-
rekmektedir. 

Bütün bu nedenlerle, mali ve ekonomik 
sorunların çözümünde G-20 platformunun 
öne çıkmasını çok değerli buluyorum. Zira 
G-20, finansal düzenlemelerin genişletil-
mesi, politika koordinasyonu ve üyeler 
arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştiril-
mesi gibi somut sonuçların tezahür etme-
sini sağladı. Ancak dünya ekonomisindeki 
kırılganlıkların devam ettiği gerçeği de 
önümüzde durmaktadır. Son OECD ve 
IMF verileri, küresel ekonomik iyileşme-
nin yavaşladığını ve durgunluğun kapının 
hemen eşiğinde olduğunu göstermektedir. 
2011’in ikinci yarısında G-7 ülkelerinde 
ekonomik büyümenin yüzde 1’den az ol-
ması beklenmektedir. Özellikle gelişmiş 
ekonomilerde görülen yüksek borç oranla-
rı ve bütçe açıkları ile bankacılık ve finans 

sisteminden kaynaklanan sorunlar, küresel 
ekonomi için risk oluşturmaya devam et-
mektedir. 

Burada çok yaygın bir yanlışa işaret etmek 
istiyorum: Özellikle avro bölgesinde yaşa-
nan sıkıntıların mali boyutu çok önemli. 
Ancak gelişmiş ülkelerde yaşanan sorun-
lar, sadece mali içerikli değildir. Yeni eko-
nomik sistemi oluştururken, bu sistemin 
reel yönünü çok güçlü bir şekilde inşa et-
meliyiz. Üretimden ziyade tüketime, borsa 
oyunlarına veya finansal spekülasyonlara 
dayanan bir ekonomi, orta ve uzun vade-
de arıza çıkarmaya devam edecektir. Var 
olmayan şeylerin satıldığı, var olmayan 
değerlerin fiyatlandırıldığı bir balon, gün 
gelecek, bir yerde muhakkak patlayacaktır. 
Küresel kriz dalgasının, ABD’nin mortgage 
sistemi ve türev piyasalarında yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle patlak verdiğini hatır-
lamamız gerekir.

Krizin ortaya çıkardığı tahribatı telafi 
etmek elbette mümkündür. Ancak in-
sanların, devlet adamlarına ve ekonomi 
yönetimlerine olan güvenleri ciddi bir 
biçimde sarsılmıştır. İnsanlar, arka planını 
bilmedikleri bir ekonomik hayatın içinde 
olduklarını ve devletlerin kendilerinden 
bilgi gizlediğini ve hatta yanlış bilgilendi-
rildiklerini fark etmişlerdir. Bu yönüyle 
yaşanan süreç, ekonomik sistemle olduğu 
kadar ahlaki değerlerimizle de yakından 
ilgilidir. İnsanlarda oluşan güven kaybını 
telafi etmek, büyüme, ticaret ve istihdam 
gibi rakamları telafi etmekten daha müşkül 
olacaktır.
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Bu nedenle, özellikle devlet adamlarının 
bu güveni tekrar sarsacak adımlardan 
kesinlikle uzak durmaları gerekmektedir. 
Ülke ekonomilerinin ve dolayısıyla dünya 
ekonomisinin yeniden güçlenmesi için atıl-
ması gereken adımlar, aşağı yukarı bellidir. 
Mühim olan, devlet adamlarının bu zor 
adımları atacak cesarete sahip olmalarıdır. 
Siyasilerin popülizmden uzak durmaları, 
halklarının kaderini kendi siyasi kariyer-
lerinin önüne koymaları ve farklı ülkelerle 
işbirliği alanlarını güçlendirmeleri gerek-
mektedir. Dünya ülkeleri daha yakın iliş-
kiler kurdukça, milletler birbirlerini daha 
yakından tanıdıkça, önyargılar aşılınca, 
geçmişin hatalarıyla yüzleşip geleceğin 
adımları atıldıkça, çatışmadan ziyade uz-
laşma alanları öne çıktıkça çözülmeyecek 
hiçbir sorun yoktur. 

Bu süreçte, G-20 üyesi ülkeler olarak bizle-
re diğer dünya ülkelerinden çok daha fazla 
sorumluluk düştüğü de açıktır. Ülke eko-
nomilerinin izlenmesi ve politika eşgüdü-
münün sağlanması için IMF gözetiminin 
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 
IMF tarihinde ilk defa kadın bir başkan se-
çilmesi sembolik olarak çok önemli. Ancak 
IMF, yeni bir döneme başladığımızı yapısal 
değişikliklere imza atarak da göstermek 
zorundadır. Pazarlar üzerinde olumsuz 
reaksiyonlar oluşturabildikleri için, kredi 
derecelendirme kurumlarına dayanmanın 
azaltılması da önem taşımaktadır. 

Değerli dostlar…

Gıda güvenliği ve gıda fiyatlarındaki dalga-
lanma, G-20’nin en önemli gündem madde-

lerinden birisidir. G-20 ülkeleri, dünyanın 
tarım arazilerinin yüzde 70’ini, tahıl üreti-
minin yüzde 82’sini ve küresel gıda ticareti-
nin yüzde 80’ini teşkil etmektedir.2050’de 
dünya nüfusu 9 milyara ulaştığında, gıda 
güvenliğinin sağlanabilmesi için gelişmek-
te olan ülkelerin tarımsal üretiminin iki 
katına çıkması gerekecektir. Aslında 2050 
yılına kadar gitmeye gerek yok. Hali hazır-
da Doğu Afrika’ya, Somali’ye giderseniz, 
orada büyük bir insanlık trajedisiyle karşı-
laşacaksınız.

Dünyanın bazı yerlerinde aşırı tüketim, 
israf ve lüks hüküm sürerken, Somali’de 
günlerce yiyecek hiçbir şey bulamayan ço-
cuklar yaşıyor, daha doğrusu yaşamaya ça-
lışıyor. Somali’de yaşananları, birkaç yıldır 
yağmur yağmıyor, kuraklık yaşanıyor diye 
açıklamak mümkün değil.Çünkü aslında 
Somali’de yaşananlar, sadece birkaç yıllık 
bir hikaye değil. Geriye doğru gittiğimizde, 
bugün yaşanan açlığın esas nedeninin dün-
yanın iç savaş karşısında gösterdiği tutum, 
Birleşmiş Milletler müdahalesi veya yıllar-
ca dışarıdan dayatılan tarım politikaları 
olduğunu görüyoruz.

Mayıs ayında Birleşmiş Milletler 4. En Az 
Gelişmiş Ülkeler Konferansına İstanbul’da 
ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bu tür 
sorunlardan bahsetmeden geçemeyece-
ğim. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü 
en temel ihtiyaçlarının karşılanmasında 
bile sıkıntı yaşarken küresel refahtan bah-
setmenin mümkün olamayacağı açıktır. Az 
gelişmiş ülkeleri bir sorun kaynağı olarak 
değil, çözümün bir parçası olarak görme-
miz gerekiyor. Bu ülkelerin ihtiyaçlarına 
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özel bir önem atfetmek, ekonomik bir 
gereklilik olduğu kadar insani bir sorum-
luluktur. Burada bir kazan-kazan durumu 
söz konusu olacaktır. Az gelişmiş ülkelerin 
sahip oldukları potansiyeli açığa çıkarma-
ları, küresel ekonomiye de olumlu katkı 
sağlayacaktır. Bu ülkelerde atıl duran kay-
nakları harekete geçirecek projelere destek 
olmamız gerekiyor.

Konferansta açıkladığımız üzere, biz de 
Türkiye olarak teknik işbirliği projeleri çer-
çevesinde bu ülkelere 2012 yılından başla-
mak üzere yılda 200 milyon dolar ayırmayı 
taahhüt ettik. Burada şu önemli hususu 
vurgulamak istiyorum: Az gelişmiş ülke-
lerin birçoğu, geçmişte ne yazık ki bugün 
gelişmiş ülke dediğimiz ülkeler tarafından 
sömürüldüler ve büyük acılar çektiler. Bu 
ülkelerde, güçlü bir reel sektör oluşturmak 
için, gereken siyasi ve ekonomik desteği 
sağlamak, bugün dünyanın lider ülkeleri 
üzerinde bir borçtur. Gelişmekte olan eko-
nomilerin küresel sisteme entegre edilme-
si, bir tür yeni-kolonyalist sömürü akımına 
dönüşmemelidir. Bu ülkelerde oluşacak 
katma değerden esas istifade etmesi gere-
ken yine bu ülkelerin insanlarıdır.

 Değerli dostlarım… 

Sizlerle Türkiye’nin ekonomik alandaki tec-
rübelerini de paylaşmak isterim.2002’de 
göreve geldiğimiz günden itibaren ekono-
mide çok önemli yapısal reformları hayata 
geçirdik ve ekonomiye büyük bir direnç 
kazandırdık. Attığımız adımların ne ka-
dar isabetli adımlar olduğunu da küresel 
krizde test etmiş olduk. Türkiye, dünyada 

küresel krize en son giren, krizden en 
erken çıkan ve kriz sonrası dönemde en 
hızlı toparlanan ekonomilerden birine sa-
hiptir. Birçok ülkenin ağır yaralı vaziyette 
çıktığı ve bazılarının hala komada olduğu 
bir ortamda, Türkiye krizden güçlenerek 
çıkmayı başarmıştır. Diğer pek çok ülkenin 
aksine IMF’den destek almadan, kendi 
dinamiklerimizle, kendi insanımıza güve-
nerek bunu aştık. Bizi diğer ülkelerden ayı-
ran en önemli husus, güçlü mali yapımız, 
bankacılık sistemimiz ve dinamik reel sek-
törümüz olmuştur. Türkiye, küresel krizde, 
OECD ülkeleri arasında herhangi bir finans 
kurumuna kaynak aktarmak zorunda kal-
mayan tek ülkedir. Krizde başta ABD’de 
olmak üzere birçok finans kuruluşunun 
iflas ettiğini düşünürsek, bu çok önemli bir 
başarıdır.

Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktı-
ğımızda, ekonomiyle ilgili risklerin yüksek 
kamu borçlarından ve bütçe açıklarından 
kaynaklandığını görüyoruz. Krizin tavan 
yaptığı 2009 yılında bütçe açığımızın milli 
gelire oranı yüzde 5.5’ti.2010 yılında bu ra-
kamı yüzde 3.7’ye çekmeyi başardık. 2015 
yılında ise bu rakamın yüzde 1.1 olmasını 
hedefliyoruz.2010 sonu itibariyle Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, 
kamu dengesi en iyi durumda olan 4 ülke-
den biriyiz. 2002 yılında milli gelire oranla 
yüzde 73.7’ye ulaşmış olan AB tanımlı 
kamu borç stokunu, 2010 sonu itibariyle 
yüzde 41.6’ya kadar indirdik. 2010 yılında 
dünyada borç yükünün milli gelire oranını 
düşüren ender ülkelerden biri olduk.2010 
yılsonu itibariyle Avrupa Birliği üyesi 27 
ülke ile karşılaştırdığımızda borç yükü en 
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az olan 9’uncu ülkeyiz. Yani Avrupa Birliği, 
Türkiye için “ekonomik çıpa” olma özelliği-
ni artık kaybetmiştir. AB üyesi dostlarımıza 
her zaman söylüyoruz: Ekonomik açıdan 
Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı yoktur. Aksine 
AB’nin, genç nüfusu, dinamik yapısıyla 
yükselen Türkiye ekonomisine ihtiyacı 
vardır. 

Seçim yılı olmasına rağmen, bu yılın ilk 
8 ayında merkezi bütçenin fazla vermiş 
olması da, sanırım Türkiye’deki ekonomi 
yönetiminin ciddiyetini ve samimiyetini 
açıkça göstermektedir. Bu sıkı maliye poli-
tikalarına rağmen, Türkiye ekonomisi çok 
yüksek büyüme performanslarına imza 
atmaktadır. Reel sektörümüz, yaptığı yatı-
rım, üretim ve ihracatla bu yüksek büyüme 
sürecinin lokomotifi olmaktadır. Türkiye, 
2010 yılında yüzde 9 oranında büyüdükten 
sonra, bu yılın ilk yarısında aynı başarısını 
sürdürmektedir. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 
11.6 büyüme oranıyla dünyada en hızlı bü-
yüyen ekonomi olduk. İkinci çeyrekte ise 
yüzde 8.8’lik büyüme ile Çin’in ardından 
ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Bu 
performans, Türkiye ekonomisinin gücünü 
ve dinamizmini bir kez daha ortaya koy-
muştur. Ekonomide başlattığımız reform 
sürecini hızlandırarak devam edeceğiz.

Öncelikle işgücü piyasasına ve istihdama, 
İstanbul’u küresel finans merkezi haline 
getirmeye ve kayıt dışılığı azaltmaya yö-
nelik çalışmalar yapacağız. Bu dönemde, 
sektör ve hatta işletme bazında mikro re-
formlara da ağırlık verecek, reel sektörün 
rekabet gücünü artıracağız. 2002 yılında 
dünyanın en büyük 26. ekonomisiydik, 

bugün 17. sıraya kadar yükseldik, bu yılın 
sonunda ise 16. sıraya çıkmayı bekliyoruz. 
Ancak bunlarla yetinmiyor, 2023 yılında 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede yıllık 1 
trilyon dolar ticaret hacmine ve 2 trilyon 
doların üzerinde milli gelire sahip olan bir 
ekonomi olacağız. Gelişmelere mantıklı 
bakan herkes, Türkiye’nin bu hedeflere 
ulaşacağını tahmin edebilir. Türkiye, bu 
yükselişini sürdürürken, kendisiyle işbir-
liği yapan dostlarına da önemli imkanlar 
sunacaktır. Ben bu vesileyle, tüm dünya 
ülkelerini Türkiye ile daha fazla işbirliği 
geliştirmeye davet etmek isterim

Değerli dostlarım…

Sorunlarımız ortak ise çözümlerimiz de 
ortak olmalıdır. Küresel sorunları yerel 
çözümlerle aşamayacağımız açıktır. Konuş-
mamın sonunda, küresel işbirliği için atıla-
cak ortak adımların önemini bir kez daha 
vurgulamak istiyorum. Türkiye, sürdürü-
lebilir, güçlü, dengeli ve kapsayıcı bir kü-
resel büyümenin sağlanması için üzerine 
düşenleri yerine getirecektir. Diğer dünya 
ülkelerinin de aynı tavrı göstereceklerine 
ve daha güzel bir dünya inşa edeceğimize 
inanıyorum. Bu dünya sadece bazıları için 
değil, 7 milyara yakın tüm insanlar için 
güzel olacaktır. Beni dinlediğiniz için siz-
lere teşekkür ediyorum, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, Sayın Genel Sekreter, ekse-
lansları, saygıdeğer delegeler, sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyor, 66’ncı Genel Kuru-
lun hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyo-
rum. Başkanlığı üstlenen Sayın Nasır Abdü-
laziz el-Nasır’ı tebrik ediyor, Sayın Joseph 
Deiss’e de sergilediği dirayetli başkanlıktan 
dolayı teşekkür ediyorum. 

Uluslararası toplumun da Birleşmiş Mil-
letlerin de tarihi bir sınavdan geçtiği bir 
dönemdeyiz. Açık söylemek zorundaydım 
ki, Birleşmiş Milletler bugün insanlığın 
umutlarını insanlığın geleceğini tehdit 
eden korkulara galip kılacak bir liderlik 
sergileyemiyor. BM, belli ülkelerin çıkar-
ları ve vesayeti istikametinde değil, bütün 

Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’na Hitap

New York, ABD | 22 Eylül 2011 
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insanlığın hukukunu korumayı esas almak 
üzere yeniden yapılanmak ve vizyonunu 
yenilemek zorundadır. BM’nin ve ulusla-
rarası toplumun acil sorunlar karşısında 
ne büyük acz içinde olduğunu geçtiğimiz 
ay Somali’de bizzat gördüm. Somali’de 
gördüğüm yoksulluğu ve acıyı tarif etmem 
imkansızdır. Bir lokma ekmek ve bir damla 
su ihtiyacı karşılanmadığı için on binlerce 
çocuğun öldüğü “Somali faciası” ulusla-
rarası toplum için yüz karasıdır. 20 yıldır 
yaşanan iç savaş Somali’nin bütün hayat 
kaynaklarını kurutmuş durumda… Somali 
halkı dünyanın gözü önünde adım adım 
ölüme sürükleniyor... Bugün uluslararası 
toplum, orada yaşanan acıyı adeta bir film 
gibi kayıtsızca seyrediyor. 

İnsanlığımızın test edildiği bu fotoğrafla 
acilen yüzleşmeliyiz. Sadece bugünün 
fotoğrafıyla değil; Somali’yi bu büyük dra-
mın kucağına atan yüz kızartıcı tarihle de 
yüzleşmeliyiz. Zira, bu büyük buzdağının 
görünmeyen kısmında büyük insanlık 
suçları gizlidir. Bugünkü Somali gerçeği, 
Afrika’yı yüzyıllarca hegemonyası altında 
tutan sömürgeci zihniyetin açtığı derin ya-
raları da ortaya çıkarmıştır. O eski sömürge-
ci-kolonyalist anlayış ne yazık ki bugün ise 
menfaatinin olmadığı yere adımını atmaya-
rak milyonlarca çocuğun bir lokma ekmeğe 
muhtaç olarak ölmesini seyrediyor. Açık 
söylüyorum. Somali’nin feryadını duyma-
yan dünyada kimse barıştan, adaletten, me-
deniyetten söz edemez. Orada yaşanan acıyı 
anlatmaya hiçbir kelimenin takati yetmez. 

Türkiye olarak Somali’ye de, diğer dünya 
meselelerine de yaklaşımımızı tamamen 

insani ilkeler üzerine bina ediyoruz. Biz-
ler, milletimizin verdiği güçlü destekle 
Somali için kapsamlı bir yardım kampan-
yası başlattık. Biz, Türkiye olarak, Son iki 
ay içinde halkımızdan 300 milyon dolara 
yakın bağış topladık. Ayrıca ayni yardım-
ların miktarını da şu ana kadar 30 milyon 
dolarının üzerine çıkardık. Acilen İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da topladık ve 
bu toplantıda 350 milyon doların üzerinde 
taahhütte bulunuldu. Türkiye acil insani 
yardımların yanı sıra, bu ülkenin kendi 
ayakları üzerinde durmasını sağlayacak 
altyapı tesislerini inşa etmekte de kararlı-
dır. Bu kapsamda yol, hastane, okul ve su 
kuyuları gibi ulaşımdan sağlığa ve eğitime, 
tarımdan balıkçılığa ve müteahhitlik sek-
törüne kadar çok geniş bir alanda projeler 
üstlenmektedir. Mogadişu’daki Büyükelçi-
liğimizi de yeniden hizmete açarak yardım-
ların gecikmesine güvenlik sorunlarının 
bahane edilemeyeceğini dünyaya göstermiş 
olduk. 

Somali kaynaklı korsanlık ve terörizmle 
mücadelede sonuç alınabilmesi için de, 
acilen iç savaşın durdurulması ve ülkenin 
demokratik birleşik bir yönetime kavuşma-
sı gerekiyor. Uluslararası toplumun dünya-
nın başka çatışma noktalarına gösterdiği 
ilgiyi Somali’den niye esirgediğini herkesin 
kendine sormasını özellikle istiyoruz. So-
mali’deki barış ve istikrarın tesisine bütün 
uluslararası toplumun çok acilen destek 
vermesi gerekiyor. Somalili kardeşlerimizi 
20 yıldır içten içe kemiren iç savaş artık 
sona ermelidir. Bu bağlamda, Somalili lider-
lerin ulusal uzlaşı yönünde son dönemde 
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kaydettikleri ilerlemeler bize gelecek için 
umut vermektedir. 

Somali uluslararası toplum içinde hak ettiği 
yeri aldıkça, dünya da daha güvenli ve is-
tikrarlı bir yapıya kavuşacaktır. Türkiye’nin 
Somali’ye yönelik yoğun çabalarının teme-
linde bu hassasiyet vardır. Somali’yi ayağa 
kaldıracak altyapı yatırımlarını gerçekleş-
tirmek ve kalkınmayı kalıcı kılacak siyasi 
barış ve istikrar ortamını sağlamak için 
gayret sarfediyoruz. Bunu bir başka hesapla 
değil, sadece insani sorumluluğumuzun 
gereği olarak yapıyoruz. Türkiye’nin bu 
yöndeki öncülüğünün tüm uluslararası top-
luma örnek olması en büyük arzumuzdur.

Sayın Başkan…

İsrail-Filistin meselesi Ortadoğu başta ol-
mak üzere dünya barışının düğümlendiği 
en önemli meseledir. Bu düğümün çözül-
mesini ertelemek, barışı ‘bile isteye’ erte-
lemektir. Uluslararası toplum bir an önce 
harekete geçerek artık bu meseleyi çözüme 
kavuşturmalı, kanayan bu yarayı artık iyi-
leştirmelidir. Bu bağlamda sorun, İsrail’den 
kaynaklanmaktadır. Bu ülke barış için ge-
rekli adımları atmak yerine her geçen gün 
barışın önüne yeni bir duvar örmektedir. 
İşgal ettiği Filistin topraklarında uluslara-
rası toplumun tüm çağrılarına karşı devam 
eden yasadışı yerleşimler ile Gazze’ye yö-
nelik abluka bu kapsamda en öne çıkan iki 
husustur. 

Uluslararası toplumun bu konularda İsrail 
üzerindeki baskıyı artırması ve bu ülkeye 
“sen hukukun üstünde değilsin” demesi 

ve bunun gereğini yapması gerekiyor. Bu 
doğrultuda Filistin halkının devlet olarak 
tanınma yönündeki haklı talepleri karşı-
lanmalı ve Filistin devletinin temsilcileri de 
bu yüce kurulda BM üyesi olarak hak ettiği 
yeri almalıdır. Filistin devletinin tanınması 
uluslararası barış için bir tercih değil, bir 
zorunluluktur. Türkiye olarak, gerek Filis-
tin devletinin tanınması, gerek Gazze halkı 
üzerindeki gayri hukuki, gayrı insani, gayrı 
ahlaki ablukanın kaldırılması için bundan 
böyle de aktif olarak çaba sarfetmeye de-
vam edeceğiz. 

Bu tutumumuz, sadece bölgesel barış ve 
istikrar ile uluslararası hak ve hukuka 
yönelik bakışımızın değil; aynı zamanda 
insanlık adına hissettiğimiz sorumluluğun 
da doğal bir sonucudur. Nitekim bir insani 
yardım konvoyuna uluslararası sularda 
saldırarak 9 masum insanımızın ölümüne 
neden olan İsrail’e karşı gösterdiğimiz tepki 
de bu tutumumuzun bir neticesidir. İsrail 
özür dileyip hatasını düzeltecek adımlar 
atmadıkça bu tavrımız değişmeyecektir. 
Türkiye uluslararası alanda sözüne güveni-
lir, dostluğu ve işbirliği aranır bir ülkedir. 
İzlediğimiz bu ilkeli ve kararlı siyasetten 
asla taviz vermeyeceğiz. 

Sayın Başkan…

Geçtiğimiz hafta Mısır, Tunus ve Libya’ya 
geniş bir heyetle bir ziyarette bulundum. 
Bu vesileyle Ortadoğu’da bütün sinir uç-
larının birleştiği noktanın İsrail- Filistin 
meselesi olduğu gerçeğini bir kez daha 
kaydetmek isterim. Geçen yıl Tunus’ta baş-
layarak Mısır’a ve tüm bölgeye yayılan halk 
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hareketleri, bölgede sadece rejimleri değiş-
tirmekle kalmıyor, Orta Doğu’ya uzun yıl-
lardır hakim olan baskıcı zihniyeti de sona 
erdiriyor. Bu dönüşüm süreci İsrail-Filistin 
ihtilafının adil çözümü için de, barış isteyen 
bütün dünya için de çok değerli bir fırsattır. 
Nitekim Tunus’ta, Mısır’da ve Libya’da ya-
şananlar, çağımızda artık diktatörlere, oto-
riter rejimlere yer olmadığını açıkça ortaya 
koymuştur. Bölgede halkın demokratik, 
onurlu yaşam özleminin önünde artık hiç-
bir gücün duramayacağı bugünden bellidir. 
Bu değişim, bölgedeki benzer demokrasi 
taleplerinin mevcut olduğu tüm ülkelere de 
ders olmalıdır. 

Bu süreçte olayların gerisinde kalan ve eski 
zihniyetle yanlış refleksler gösteren ülkeler 
olduğunu da üzüntüyle müşahede ediyo-
ruz. Bu bağlamda, komşumuz Suriye’deki 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye 
liderliğinin bir an önce ülkede gerçek bir 
diyalog ortamı tesis ederek, masum insan-
lara yönelik operasyonları durdurması ve 
vakit kaybetmeden gerekli reformları ilan 
etmesi gerekiyor. Türkiye olarak biz, gerek 
Suriye’de gerek diğer ülkelerde, halkların 
demokratik taleplerini desteklemeye ve 
rejimleri bu yönde adımlar atmaya teşvik 
etmeye devam edeceğiz. Nitekim Tunus 
ve Mısır’la bu amaca yönelik yoğun işbir-
liğimiz artarak sürüyor. Keza, Libya’da 
Ulusal Geçiş Konseyi’ne başından beri her 
türlü desteği veren Türkiye’nin, bugün yeni 
Libya’ya Büyükelçisini gönderen ilk ülke 
olmasından da gurur duyuyoruz. Demok-
ratik, birleşik ve özgür bir devlet olarak BM 
içinde de hak ettiği yeri almasını bekledi-

ğimiz yeni Libya’nın, bundan sonra da en 
güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz. 

Sayın Başkan…

Kıbrıs’ta yarım asırdır devam eden soru-
nun artık adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözü-
me kavuşması gerekiyor. 2004 yılındaki 
BM Planı, çözümün parametrelerinin belli 
olduğunu, ancak Rum tarafında çözüm ira-
desinin olmadığını göstermiştir. Türk tarafı 
her zaman çözüm yönünde iradesini ortaya 
koymasına rağmen halen izolasyondan 
kurtulamamıştır. Buna rağmen, Kıbrıs Türk 
tarafı çözüme ve barışa olan bağlılığını ko-
rumuş, BM gözetiminde yeniden başlatılan 
müzakerelere iyi niyetle katılmıştır. Hedef, 
müzakerelerin bu yıl sonuna kadar sonuç-
landırılması ve çözüm planının gelecek 
sene başında referandumlarda onaylanma-
sını takiben birleşik yeni Kıbrıs’ın Avrupa 
Birliği içindeki yerini almasıdır. Türkiye 
olarak biz de, söz konusu takvim çerçeve-
sinde bir an evvel çözüme ulaşılması için 
her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 

Ancak, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu 
buna izin vermediği takdirde, Kıbrıs Türk 
halkının geleceğinin bu şekilde ilanihaye 
sürüncemede bırakılmasına artık daha faz-
la izin vermeyeceğimizi de vurgulamak is-
terim. Rum tarafının içinde bulunduğumuz 
kritik aşamada, Ada’nın tek yönetimiymiş 
veya Kıbrıs Türkleri adına da karar verme 
yetkisi varmış gibi hareket etmesini kabul 
edemeyiz. Rum tarafının kendi başına de-
niz yetki alanları belirlemeye, bu alanlarda 
petrol ve doğalgaz aramaya kalkışması, 
zamanlaması ve muhtemel sonuçları bakı-
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mından son derece sorumsuz bir davranış-
tır. Rum tarafının adeta bir kriz çıkarmaya 
yönelik bu tek yanlı hareketleri karşısında 
Türkiye ve Türk tarafı sağduyu içinde ha-
reket edecek, ancak uluslararası hukuktan 
kaynaklanan haklarını da koruyacaktır. 
Şimdi ilgili tüm taraflardan beklentimiz, 
Rum yönetiminin sadece Ada’da değil, tüm 
bölgede gerginliğe neden olabilecek bu gi-
rişimlerinin durdurulması yönünde etkin 
çaba sarf etmeleridir. 

Sayın Başkan…

Türkiye her zaman Birleşmiş Milletler şar-
tında yer alan ilke ve hedeflerin takipçisi 
olmuştur. 2009–2010 Güvenlik Konseyi ge-
çici üyeliğimiz esnasında da bu noktadaki 
samimiyetimizi gösterdiğimize inanıyor, bu 
dönemdeki etkin performansımızın 2015–
2016 adaylığımız için de Türkiye’yi ön pla-
na çıkardığını düşünüyorum. Bu vesile ile 
bütün Genel Kurul üyelerinin 2015–2016 
dönemi için Türkiye’nin Güvenlik Konseyi 
geçici üyeliğine desteklerini beklediğimizi 
özellikle belirtmek isterim. Bu yıl ev sahip-
liği yaptığımız BM En Az Gelişmiş Ülkeler 
4’üncü Konferansı’nda kabul edilen İstan-
bul Eylem Planı’nın takibi konusunda da 
kararlıyız. En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik 
olarak açıkladığımız ekonomik ve teknik iş-
birliği paketinin en kısa zamanda hayata ge-
çirilmesine yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Ticaretten eğitime, tarımdan 
enerjiye kadar pek çok alanı kapsayan bu 
paket dahilinde bu ülkelere yılda 200 mil-
yon dolar tutarında yardım yapmayı plan-
lıyoruz. Bu ülkelerdeki doğrudan yatırım-

larımızı 2015’te 5 milyar, 2020 yılında ise 
12 milyar dolara yükseltmeyi öngörüyoruz.

Güvenlik, kalkınma ve insan haklarına 
saygı, kalıcı barışın teminatı ve bir bütünün 
ayrılmaz parçalarıdır. Türkiye, BM’in bu 
temel hedefleri doğrultusunda çalışmaya 
ve gelecek nesillere daha güvenli, müreffeh 
ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için elin-
den gelen her türlü çabayı sarfetmeye sami-
miyetle devam edecektir. Teşekkür ederim. 
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Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, 
muhterem misafirler, hanımefendiler, beye-
fendiler, Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurul 
görüşmeleri vesilesiyle bulunduğum New 
York’ta sizlerle bir araya gelmiş olmaktan 
dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. 
Amerika Balkan Dernekleri Federasyonu 
tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
“Ortak Gelecek İçin Bir Vizyon” konulu 

resepsiyona hoş geldiniz diyorum. Yapmış 
olduğunuz bu çalışmadan dolayı sizleri 
tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını 
diliyorum.

Değerli misafirler… 

Günümüz dünyası sosyal ve siyasi açıdan 
çeşitli dönüşümler geçirmektedir. Bir yan-

Amerika Balkan Dernekleri 
Federasyonu’nun “Ortak 

Gelecek için Bir Vizyon” Konulu 
Resepsiyonu

New York, ABD | 22 Eylül 2011 
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dan Soğuk Savaşın izleri ortadan kalkar-
ken, bir yandan yeni dengeler oluşmakta ve 
dünya yeniden şekillenmektedir. Şüphesiz 
ki ancak değişimi ıskalamayan toplumlar 
yeni uluslararası sistemin inşasında söz 
sahibi olacaklardır, tarih boyunca da böyle 
olmuştur. Değişimler yapısı itibari ile bir 
takım sıkıntıları da beraberinde getirir. 
Riskleri ve fırsatları aynı ölçüdedir. Değişi-
mi öngöremeyenler için her yenilik bir risk, 
değişimi öngörüp politikalarını ona göre 
belirleyenler için ise bir fırsattır. 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan ge-
lişmeler bu çerçevede değerlendirildiği 
takdirde daha bir anlam kazanacaktır. De-
ğişimi gören liderler toplumlarına öncülük 
eder, değişime direnenler ise toplumlarını 
çatışma ve huzursuzluk içine çekerler. 
Ancak değişim rüzgarı esmeye başlamışsa 
bunun karşısında duramaz, eninde so-
nunda değişime teslim olurlar. Bölgesel 
krizler, güvenlik krizleri ve siyasal krizler 
değişimin habercisidir. En son yaşadığımız 
küresel ekonomik kriz de bunun somut bir 
örneğidir. Bu krizleri iyi yönetebilen, akılcı 
politikalarla müdahale eden toplumlar 
değişimin faydalarından nasiplenebilirler. 
Elbette tek tek toplumların iradesini aşan 
terörizm, çevre kirliliği ve yoksulluk gibi 
sorunlar da vardır. Bu noktada uluslararası 
toplumun bu krizlerle ortak bir akıl etra-
fında bir araya gelerek mücadele etmesini 
temin etmek çok önemli hale gelir. Değişi-
min olumsuz etkileri ancak güç birliğiyle 
bertaraf edilebilir. Sorunların çözümünde, 
krizlerin yönetiminde, çıkar hesaplarına 
kapılmadan, ortak bir akıl etrafında hare-

ket ettiğimiz takdirde herkesin yararına 
olacak ortak bir gelecek inşa edebiliriz.

Değerli misafirler…

Balkan Coğrafyası yaşanan değişimle-
rin yansımaları bakımından son derece 
önemli bir coğrafyadır. Geçtiğimiz yüzyıla 
baktığımızda Balkan Coğrafyasının yaşa-
nan değişimlerden fazlasıyla etkilendiğini 
ve bunların neticesinde çok büyük acılar 
yaşandığını hepimiz biliyoruz. Dünyanın 
eşsiz güzellikteki bu coğrafyası, kargaşa, 
etnik çatışma ve savaşlardan fazlasıyla 
nasibini almış, büyük bedel ödemiştir. 
Önümüzdeki dönemde Balkanların en 
hayati ihtiyacı bu acı tecrübelerden ders 
alarak, refah, kalkınma ve huzuru sağlaya-
cak çalışmalar içinde olmaktır. Bizim te-
mennimiz Balkan Coğrafyasında yaşayan 
kardeşlerimizin enerjilerini çatışmalar 
ile tüketmesi değil, hep beraber geleceğin 
aydınlık dünyasını inşa etmek üzere gay-
ret göstermeleridir. Hem coğrafi yakın-
lığımız, hem de tarihten gelen kardeşlik 
bağlarımız sebebiyle, içine düşeceğiniz 
sıkıntı ve çatışmalar herkesten çok bizi 
üzecektir. Ülkemizde Balkan kökenli mil-
yonlarca vatandaşımız vardır. Dolayısıyla 
Balkanları ilgilendiren her şey bizi doğru-
dan ilgilendirir. 

Sizlere yakınlığımız coğrafi mesafelerin 
ya da komşuluk ilişkilerinin çok ötesinde-
dir. Sizin huzursuzluğunuz bizim huzur-
suzluğumuz olacaktır. Bu nedenle Türkiye 
olarak sizlerin barış, istikrar ve refah 
yolunda atacağınız adımlar, en çok bizi 
heyecanlandıracak ve en büyük desteği 
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yine bizden görecektir. Umudumuz odur 
ki, Balkan Coğrafyasının çatışmalardan ta-
mamen arınacağı ve ortak bir akılla huzu-
ra ereceği günler çok uzağımızda değildir. 
Balkan ülkelerinin bu ortak vizyonu inşa 
edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu ortak 
vizyonu inşa etmek için geçmişin kötü 
hatıralarını sürekli gündeme getirmek 
uygun bir yol değildir. Zira barış ve hu-
zura ermek için yaşanmış kötü hatıraları 
muhayyilede canlandırmamayı gerektirir. 

Merhum Aliya İzzetbegoviç, “Geleceği-
mizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve 
intikam peşinde koşmayacağız” demişti. 
Balkanların ortak bilinci böyle geleceğe 
dönük bir anlayışla şekillendirilmelidir. 
Yapılması gereken şey, önümüzdeki yüzyı-
lı kuşatacak politikalar etrafında bir araya 
gelmek, geleceğin güzel günlerini planla-
maktır. Önümüzdeki yüzyıl parçalanma 
değil, bütünleşme yüzyılı olacaktır, olma-
lıdır. Bu bütünleşmeyi sağlayacak kültü-
rel, sosyal ve entelektüel tüm çabaların 
desteklenmesini hayati derecede önemli 
görüyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar 
sizlere verdiğimiz desteğin süreceğini de 
bu vesile ile belirtmek istiyorum. Türkiye 
olarak, Balkan Coğrafyasını Avrupa’nın ke-
narında değil tam kalbinde konumlandırı-
yor, refah üreten bir bölge olarak görmek 
istiyoruz. Balkan ülkelerini Avrupa’nın 
genç ve dinamik bir gücü olarak görmek 
istiyoruz. Balkan Milletleri’nin kimlikle-
rini koruyan, çok dinli, çok dilli ve çok 
kültürlü anlayışı hayata geçirmesini ve 
sadece kendileri için değil komşuları için 
de bunu isteyen bir konumda olmalarını 
diliyoruz.

Değerli misafirler…

Balkanlarda arzulanan bu ortak vizyona 
ulaşmak için, insan haklarını, hukukun 
üstünlüğünü ve bir arada yaşama kül-
türünü pekiştirecek çalışmalar içinde 
olmalıyız. Ortak bir gelecek inşası sadece 
ekonomik değerler ve maddi çıkarlar üze-
rinden inşa edilemez. Geçmişte olduğu 
gibi Saraybosna’nın kaderi Edirne’nin ka-
deri, Üsküp’ün kaderi Kosova’nın kaderi, 
Priştine’nin kaderi İstanbul’un kaderi ha-
line gelmelidir. Geçmişte sağladığımız bu 
birlikteliği, 21. yüzyılın gelişmelerini de 
ıskalamayacak bir şekilde geleceğe taşıma-
lıyız. Çünkü gelecek sadece birimizin değil, 
hepimizin geleceğidir. İnşallah önümüz-
deki dönemde Balkan Coğrafyasının böyle 
bir atılım içine girdiğini hep beraber müşa-
hede edeceğiz. Bu atılımın hayata geçmesi 
için elimizden gelen çabayı hep beraber 
göstereceğiz. Konuşmama bu duygularla 
son verirken, hepinize teşekkür ediyor, sev-
gilerimi saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, saygıdeğer akademis-
yenler, hanımefendiler ve beyefendiler, Dış 
İlişkiler Konseyi’nin siz değerli üyeleriyle 
bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. BM Genel Kurulu vesilesiyle 
bulunduğum New York’ta, bana sizlerle 
beraber olma imkanı sağlayan “Uluslarara-
sı İlişkiler Konseyi” yetkililerine teşekkür 
ediyorum. Sorularınızı almadan önce dün-
yadaki gelişmelere temasla uluslararası 
gündemde öne çıkan konu başlıklarından 
bazıları üzerinde kısa bir ufuk turu yapmak 
istiyorum.

Değerli katılımcılar…

İçinden geçmekte olduğumuz dönemde; 
ülkeler arasındaki sınırların anlamı azal-
makta, her dünya meselesini birbiriyle sıkı 
sıkıya bağlantılı hale getirmektedir. Her 
toplumun ve her ülkenin birbirinden doğ-
rudan etkilendiği dünyamızda hepimizi 
eşit ölçüde yakından ilgilendiren önemli 
fırsatlar ve çetin sınamalarla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Bugün bulunduğumuz nok-
tada hem siyasi ve ekonomik gelişmelerin, 
hem güvenlik meselelerinin etkileri çıkış 
noktalarının çok ötesinde, dünyanın farklı 
bölgelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak 

hissediliyor. Bizden çözüm bekleyen pek 
çok sorun vardır. Bu sorunlar çatışmaların 
sona erdirilmesinden, barışın kalıcı kılın-
masına; ekonomik darboğazların aşılma-
sından, sürdürülebilir kalkınmaya; doğal 
afetlerle mücadeleden, çevrenin korunma-
sına kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayıl-
mış bulunuyor. 

Bütün bu acil sorunların yanı sıra, dünya 
barışının tesisi ve insanlığın esenliği için, 
kültürlerarası diyalogu geliştirmek ve 
demokratik değerlerin güçlendirilmesini 
temin etmek yolunda güçlü adımlar atma-
lıyız. Şu bir gerçek ki, bugünün dünya so-
runlarıyla mücadelede ülkelerin münferit 
çabaları çoğu zaman yetersiz kalıyor. Farklı 
sorunlarla aynı anda ve elbirliğiyle müca-
dele, uluslararası toplum için kaçınılmaz 
bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Başka 
bir ifadeyle bugün her türlü meselede kalıcı 
sonuçlar almak için çok taraflı diplomatik 
çaba ve işbirliği zaruret haline gelmiştir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye dış politikasını bugün karşı karşıya 
bulunduğumuz bu dünya gerçeklerinin 
ve üstümüze düşen sorumluluklarının 

Dış İlişkiler Konseyi Konuşması

New York, ABD | 23 Eylül 2011 
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bilinciyle oluşturmaktadır. Bizim dış poli-
tika anlayışımız, bölgemizde ve dünyada 
istikrarın, huzurun ve güvenliğin tesisine 
katkı sağlama vizyonu etrafında şekillendi-
rilmiştir. Bu vizyon temelinde bölgemizden 
başlamak üzere barışın ve adaletin tesisi 
için aktif ve dinamik şekilde çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Gerek bölgesel, gerek kü-
resel sorunları samimiyetle sahiplenerek, 
bunların çözümü için somut projeler üre-
tip uygulamayı dış politika anlayışımızın 
önemli bir ilkesi olarak benimsiyoruz. 

Bu çerçevede; ihtiyacı olana yardım eli 
uzatmaktan, sorunlu taraflar arasında uz-
laştırıcı gayret sarf etmeye kadar uzanan 
her türlü diplomatik çalışmayı en etkin 
biçimde yürütme kararlılığı içindeyiz. 
Aktif dış politikamızda temel prensipleri-
mizden biri, bölgemizden başlamak üzere 
her ülkeyle sorunları geride bırakarak, iliş-
kilerimizi geliştirmektir. Komşularla sıfır 
sorun politikamızın bir gereği olarak, siyasi 
diyalogu, ekonomik karşılıklı bağımlılığı 
ve kültürel uyumu ön plana çıkaran bir 
tutum benimsemiş bulunuyoruz. Özellikle 
ekonomik münasebetlerin ilerletilmesinin 
ve insan insana temasın, ülkeler arasında 
daha iyi ilişkiler geliştirilmesine hizmet 
ettiğine inanıyoruz. Bu bilinçle yine bölge-
mizden başlamak üzere, pek çok ülkeyle 
vize zorunluluğu dahil, ticaret ve serbest 
dolaşımın önündeki engelleri kaldırmaya 
yönelik tedbirler alıyoruz. 

Siyasi, ekonomik, beşeri ve kültürel boyut-
larda tam bir ahenk ve denge içinde hayata 
geçirdiğimiz bu adımlarda ana hedefimiz, 
bütün taraf ların kazanç sağlayacağı bir 

barış ortamı ve refah alanı inşa etmektir. 
İktidarda bulunduğumuz son dokuz yıl içe-
risinde bu yönde önemli mesafeler kaydet-
tiğimize inanıyoruz. Birçok komşumuzla 
ya mevcut sorunlarımızı çözüme kavuştur-
duk, ya da bu doğrultuda önemli adımlar 
attık. Ama daha da önemlisi; Türkiye’yi 
hem bölgesinde, hem de dünyada dostluğu 
ve işbirliği aranan bir ülke haline getirdik. 
Bütün bu zaman boyunca, halklar arasında 
dostluk köprüleri tesis edilmesini, yanlış 
algılamaların ve eski önyargıların gideril-
mesini ve sorunların çözümüne yönelik 
kalıcı bir çerçevenin ortaya konmasını çok 
önemsediğimizi ifade etmek isterim. 

Sadece kendi ülkemizin değil, komşuları-
mızın da refah ve istikrara kavuşmasını ön-
gören bu politikalarımızı bundan sonra da 
devam ettirmekte kararlıyız. Bu yılın başın-
dan itibaren Afrika’nın kuzeyinde başlayan 
ve hızla diğer Orta Doğu ülkelerine yayılan 
değişim hareketlerinin, sözünü ettiğim dış 
politika uygulamalarımızın önemini ve 
buna duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koydu-
ğu kanaatindeyim. 

Değerli katılımcılar…

Yaklaşık bir yıldır Kuzey Afrika ve Orta 
Doğu bölgesi, uluslararası gündemin en 
üst sırasına yerleşmiştir. Zira yaşanmakta 
olan gelişmeler sadece bölgeyi demokrasi 
yolunda tarihi bir dönemecin eşiğine getir-
mekle kalmamış; tüm dünyada kalıcı barış 
ve istikrarın tesisi bakımından da önemli 
fırsat penceresi ortaya çıkartmıştır. Elbette 
bu değişim ve dönüşüm hareketleri, bölge 
ülkelerince sahiplenildiği ölçüde hayata ge-
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çecek ve doğru sonuçlar doğuracaktır. An-
cak, bu değişimde bölge halklarına talepleri 
doğrultusunda yardımcı olmak ve bu zorlu 
sınav karşısında başarıya ulaşmalarını ko-
laylaştırmak noktasında bizlere de büyük 
görevler düşüyor. Türkiye, tarihi, coğrafi ve 
beşeri bağlarının yüklediği sorumluluk çer-
çevesinde bölgede dönüşümün demokratik 
mecrada seyrine katkıda bulunmak için 
elinden gelen çabayı sergiliyor. Halkların 
meşru beklentilerini karşılayacak reform-
ların gerçekleştirilmesi ve bu ülkelerdeki 
istikrar ve refah ortamının güçlendirilmesi 
için imkanlarımız dahilinde her türlü katkı-
yı yapmaktayız. 

“Arap Baharı” olarak isimlendirilen 
halk hareketlerinin başlamasından bu 
yana Türkiye’den Tunus, Libya, Mısır ve 
Suriye’ye çok sayıda üst düzey ziyaret ger-
çekleştirilmiştir. Son olarak ben de New 
York’a gelmeden önce Mısır, Tunus ve 
Libya’yı ziyaret ederek, geçiş yönetimleri 
ile temaslarda bulundum. Her üç ülkede de 
gerek yöneticiler, gerek halk düzeyinde ge-
leceğe dönük büyük bir umut ve kararlılık 
bulunduğunu gözledim. Yıllar süren dikta 
rejimlerinin açtığı yaraları sarma kararlılı-
ğını, demokrasiye geçiş özlemlerini ve bu 
konuda dostlarından destek beklentilerini 
bizzat müşahede ettim. 

Türkiye olarak biz bu yönde elimizden ge-
leni yapmaya devam edeceğiz. Bu ülkelerde 
yaşanan değişim ve halkın meşru taleple-
rinin önünde durulamayacağı gerçeği aynı 
zamanda bölgedeki diğer tüm ülkelere de 
ders olmalıdır. Türkiye bu konuda da başta 
komşumuz Suriye olmak üzere ilgili ülkele-

re gerekli telkin, çağrı ve uyarılarda bulun-
maktadır. Maalesef Suriye dahil halen pek 
çok ülkenin gelişmeleri doğru yönde oku-
duğunu söylemek güçtür. Ancak başlayan 
bu sürecin geri dönüşü yoktur; Türkiye’nin 
bütün halkların demokratik, barışçı talep 
ve beklentilerine desteği sürecektir. 

Değerli katılımcılar… 

İşaret etmek istediğim bir diğer husus da, 
bölgenin en önemli meselelerinden biri 
olan İsrail-Filistin ihtilafının çözülmesinin 
önemidir. İsrail-Filistin ihtilafı bölgede barı-
şın önündeki en önemli düğümdür. Dikkat-
ler Arap Baharına odaklanırken, Orta Doğu 
barış sürecindeki tıkanıklığın aşılması 
gereği ihmal edilmemelidir. Zira unutulma-
malıdır ki; Arap-İsrail sorunu çözülmeden 
bölgede kalıcı bir istikrar ve refah orta-
mının tesisi içi boş bir beklentiden ibaret 
kalacaktır. Bulunduğumuz noktada barış 
sürecinin yeniden canlandırılması İsrail’in 
atacağı adımlara bağlıdır. Ancak İsrail yöne-
timi şu ana kadar bunun için gerekli iradeyi 
ortaya koyamamış, uluslararası toplum da 
maalesef bu doğrultuda gereken baskıyı 
yapmamıştır. Arap Baharına ilişkin geliş-
meler kuşku yok ki Arap-İsrail ihtilafının 
çözümüne yönelik baskı ve beklentileri de 
arttıracaktır. 

İsrail’in bir an evvel kısır iç siyasi çekişme-
lerin üstüne çıkarak yanlıştan vazgeçmesi 
ve barış sürecini yeniden canlandırması 
gerekiyor. İşgal ettiği Filistin topraklarında 
devam eden yasadışı yerleşimler durdu-
rulmalı, Gazze’ye yönelik insanlık dışı am-
bargo ve abluka derhal sona erdirilmelidir. 
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Barış müzakereleri 1967 sınırlarını esas 
alan bir temelde tekrar başlamalıdır. Aynı 
şekilde, Filistin tarafının devlet olarak 
tanınma yönündeki haklı talepleri bir an 
evvel karşılanmalı ve Filistin devleti BM 
üyeleri arasında yerini alabilmelidir. İki 
devletli çözümün gerçekleşebilmesi için ar-
tık bu adımların daha fazla geciktirilmeden 
atılması zaruridir.

Değerli katılımcılar…

Biraz sonra bana ağırlıklı olarak Türkiye-
İsrail ilişkileri hakkında sorular yöneltece-
ğinizi tahmin ettiğim için bu konuda bazı 
hususları da şimdiden kayda geçirmek isti-
yorum. Mesele basit ve yalındır. Filistin’e in-
sani yardım götürmek için yola çıkan Mavi 
Marmara gemisinde bulunan 9 sivil Türk 
vatandaşı geçtiğimiz yıl, kabul etmediğimiz 
sözde abluka alanından bile 64 deniz mili 
uzaktaki uluslararası sularda İsrail askerle-
rince öldürülmüştür. Böyle bir saldırı asla 
ve asla kabul edilemez. Bu nedenle İsrail’in 
ülkemizden özür dilemesini, ölenlerin aile-
lerine tazminat ödemesini, ayrıca Gazze’ye 
uyguladığı hukuki temelden yoksun ablu-
kayı da sona erdirmesini istiyoruz.

Bunlar benzer bir durumla karşılaşması 
halinde her ülkenin isteyeceği asgari talep-
lerdir. Kaldı ki bu mesele basit bir ikili me-
sele değildir. İsrail’in uluslararası hukuku 
tanımayan ve kendini hukukun üstünde gö-
ren yaklaşımının çarpıcı bir tezahürü olup, 
aslında tüm uluslararası toplumu ilgilen-
diren derin bir sorundur. Beklentilerimizi 
defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen, 
İsrail özür konusunda gerekli adımı atma-

makta ısrar etmiştir. Defalarca bu yönde 
adım atacağı izlenimi ve sözü vermesine 
rağmen, iç siyasi çekişmelerinin üzerine 
çıkamamış ve mevcut durumu kendi eliyle 
ortaya çıkarmıştır. 

Nitekim İsrail yönetiminin haklı talepleri-
mizi karşılamayacağına dair açıklamalarda 
bulunması üzerine, bir dizi tedbir alarak 
uygulamaya geçirmiş bulunmaktayız. İsrail 
ile ilişkilerimizin tekrar normale döne-
bilmesi için başından beri ifade ettiğimiz 
tutum bugün de geçerlidir. İki ülke ilişkile-
rinin düzeltilmesi ve diğer hususların yanı 
sıra barış sürecine yeni bir enerji sağlanma-
sı imkanı İsrail’in elindedir. 

Değerli katılımcılar…

Son olarak, hepimizin ortak ideali olan; 
daha güvenli, daha huzurlu ve daha müref-
feh bir dünya hedefine ulaşmak yolunda 
halen önümüzde duran bir soruna, terö-
rizmle mücadele konusuna değinmek isti-
yorum. 11 Eylül saldırılarının üzerinden 
10 yıl geçmiş olmasına rağmen terörizm 
bugün halen insanlığın önündeki en bü-
yük tehditlerden biridir. Bu vesileyle 11 
Eylül’de hayatını kaybedenleri bir kez daha 
saygıyla anıyor ve sadece Amerikan halkına 
değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bu suçu 
bir defa daha şiddetle kınıyorum. Ancak, 
üzülerek ifade etmem gerekir ki, aradan 
geçen on yılı en iyi şekilde değerlendirdiği-
mizi söyleyebilmek mümkün değildir. Bu 
dönemde sadece belirli grupların üstüne 
odaklanılmış, yani seçici bir yaklaşım sergi-
lenmiş ve terörizme karşı gerçek anlamda 
kapsamlı bir mücadele başlatılamamıştır. 
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Daha da kötüsü, İslam’ı şiddet ve terörle 
özdeşleştirmeye kalkışanların yaptığı yanlı 
spekülasyonlar nedeniyle Batı’da İslam kar-
şıtı ve ayırımcı eğilimler güçlenmiştir. 

Bugün bulunduğumuz noktada, Batı top-
lumlarının artık din ve ırk temelli ayırımcı 
düşünce ve söylemleri terk etmelerinin, bu 
tehlikeli gidişe bir an önce dur demelerinin 
zamanı gelmiştir. Bu bağlamda; bir Norveç 
vatandaşı tarafından yapılan ve gücünü çok 
kültürlülükten alan Norveç demokrasisini 
hedefleyen saldırı üzerinde hassasiyetle 
düşünmek gerekiyor. Bu menfur saldırı, 
terörizm ve aşırılığın belirli bir din veya 
coğrafya ile bağlantılı olmadığının açık de-
lilidir. Bu olay, Avrupa’da giderek daha fazla 
destek bulmakta olan aşırı sağ ideolojilerin 
de ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu 
en net biçimde ortaya koymuştur. Umut 
ediyorum ki, Norveç saldırıları bu konuda 
ciddi bir uyarı işlevi görecek ve farklı din 
ve kültürlere sahip toplumlar arasındaki 
diyalogun gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
Ülkemiz her platformda, radikalleşme ve 
aşırılığın ne anlama geldiğinin ortaya ko-
nulması ve şiddet içeren radikalleşmeye 
yol açan unsurların objektif biçimde tespiti 
için geniş bir kavramsal çerçeve çizmekte-
dir. Bu yönde gayret göstermeye bundan 
sonra da devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Bir açış konuşması için zamanımı şimdiden 
aştığımı biliyorum. Ve daha Balkanlardan 
Kafkaslara, İran’dan Afganistan’a ve Irak’a 
kadar hepimizi yakından ilgilendiren ve 
Türkiye olarak ABD ile birlikte barış ve is-

tikrar için yoğun çaba sarf ettiğimiz sorun-
lara değinemedim bile. Keza ABD ile iliş-
kilerimiz ve AB’ne üyelik sürecimizi de ele 
alamadım. Bütün bu önemli meseleleri de 
soru-cevap bölümünde konuşabileceğimizi 
ümit ediyorum. Sözlerime son vermeden 
önce, şunu da özellikle belirtmek istiyorum; 
Türkiye risklerle fırsatların iç içe geçtiği zor 
bir coğrafyada birçok mesele ile uğraşmak 
durumundadır. Ancak bölgemizdeki sorun-
lara müdahalede eskisine nazaran çok daha 
etkin olduğumuz da bir gerçektir. 

Somali’ye yardım konusunda üstlendiğimiz 
öncü rolden, küresel kalkınma alanındaki 
çabalarımıza; Balkanlar ve Afganistan’daki 
bölgesel işbirliği girişimlerimizden çeşitli 
arabuluculuk gayretlerimize kadar bunu 
birçok örnekte görmekteyiz. Ancak netice-
de bu konularda etkin sonuçlar alınabil-
mesi ABD, AB, Türkiye başta olmak üzere, 
küresel alanda anlamlı bir işbirliği yapıla-
bilmesine bağlıdır. Türkiye buna hazırdır 
ve bu yönde çaba göstermeye kararlıdır. 
G-20 içindeki aktif konumumuz ve 2015-
16 BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 
adaylığımız bu tutumumuzun göstergele-
ridir. Birlikte hareket ettiğimiz, birbirimizi 
daha iyi anladığımız ve işbirliği yaptığımız 
sürece daha başarılı olacağımız kesindir. 
Sözlerime burada son verirken, ilginiz için 
teşekkür ediyor, sorularınızı bekliyorum.
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Değerli misafirler, kıymetli akademisyen-
ler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendi-
ler, hepinize en içten sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) düzenlediği 
böyle seçkin bir toplantıda sizlerle bir arada 
bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Öncelikle, SETA’nın kurulduğundan bu 
yana geçen kısa süre içinde gerçekleştirdiği 
çalışmaları, bu yolla düşünce dünyasına 
yaptığı katkıları takdir ediyor, bana da bu-

rada konuşma imkanı verdikleri için teşek-
kür ediyorum. 

Değerli konuklar…

Evet, yeni bir Orta Doğu’nun doğuşuna şa-
hitlik ediyoruz. Son on yılda kat ettiği mesa-
fe ile yenilenen ve güçlenen Türkiye ise, her 
iki düzlemde de aktif ve etkin bir rol oyna-
maktadır. Bu nedenle toplantının başlığını 
oluşturan üçlemenin bugünün ve geleceğin 
dünya siyasetini anlayabilmek bakımından 

SETA Toplantısı

New York, ABD | 24 Eylül 2011 
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isabetli bir zemin olduğunu düşünüyorum. 
Hepimizin bildiği gibi, Soğuk Savaş’ın ar-
dından dünya siyasi sahnesi hiç olmadığı 
kadar hızlı bir değişim sürecine girmiştir. 
Bu yeni süreçte, eskiden var olan uluslara-
rası davranış kuralları ve uluslararası siste-
minin dayandığı temel varsayımlar büyük 
ölçüde ortadan kalkmıştır. Terörizmden 
etnik ihtilaflara; iklim değişikliğinden mali 
krizlere; enerji ve gıda güvenliğinden siber 
saldırılara; kitle imha silahlarının yayılma-
sından kültürel/dini kutuplaşmalara kadar 
birçok farklı ve yeni risk alanları ortaya çık-
mıştır. Bir ülke veya bölgede ortaya çıkan 
ekonomik, siyasi veya toplumsal sorunlar, 
tüm ülkeleri olumsuz etkileyen sonuçlar 
doğurabilir hale gelmiştir. Güvenlik, refah 
ve barışın bölünmez bir hale geldiği bu or-
tamda, uluslararası işbirliği ve dayanışma 
hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. 

Aynı şekilde, küresel sistem içinde çeşitli 
alan ve ölçeklerde güç kaymaları yaşan-
maya başlanmış ve alışılagelmiş siyasi, 
ekonomik, kültürel paradigmalar artık 
ciddi şekilde sorgulanır olmuştur. Nitekim 
ekonomik bakımdan Batı dünyası günü-
müzde de ağırlığını korumakla birlikte; 
Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika 
ve Endonezya gibi yükselen güçlerle yeni 
ağırlık merkezleri ortaya çıkmıştır. Bu geliş-
melere paralel olarak, dünya meselelerinin 
ele alındığı platformların da daha hakça ve 
demokratik temsil imkanı sağlayacak şekil-
de reforme edilmesi yönünde çalışmalar 
hız kazanmıştır. Küresel mali krizin etkileri 
ile mücadele için başlatılmış olan G-20 olu-
şumu bu yönde atılmış önemli bir adımdır. 

Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan bu 
yeni parametreler arasında bir diğer önem-
li husus da sivil dinamiklerin uluslararası 
ilişkiler açısından da önem kazanması ol-
muştur. Günümüzde artık ülkelerin sadece 
askeri güçleriyle hedeflerine ulaşamadıkla-
rını, savaşları kazansalar bile barış ve istik-
rara kavuşamadıklarını yaşayarak müşahe-
de ediyoruz. Afganistan ve Irak örnekleri 
askeri yöntemlere dayalı güç projeksiyonu-
nun kalıcı istikrar ve refah tesisi için tek ba-
şına yeterli olmadığını açıkça göstermiştir. 
Artık bütün dünyada insan haklarına saygı 
ve hukukun üstünlüğüne dayalı hesap ve-
rebilir, demokratik sistemlerin insanlığın 
ortak arzusu haline geldiğini söyleyebiliriz. 
Kaba güce dayalı yönetim anlayışlarının 
artık sonu gelmiştir; bugün dünyanın en 
otoriter rejimleri bile halkların meşru, 
demokratik taleplerini görmezden gelebile-
cek durumda değildir. Bu gerçeği en çarpıcı 
şekilde yine Orta Doğu’da görüyoruz. Geçti-
ğimiz yılın sonunda Tunus’tan başlayarak 
önce Mısır’a, sonrasında da hızla diğer 
bölge ülkelerine yayılan halk hareketleri bu 
değişimin bir tezahürüdür. 

Değerli misafirler…

Bugün sizlere bu konuda hitap ederken, 
bunu yeni Orta Doğu’nun kurucu hamlele-
rinin yapıldığı üç bölge ülkesini daha geçen 
hafta bizzat ziyaret etmiş olmanın avantajı 
ile yapıyorum. Bu itibarla, sözlerim bizzat 
yerinde yapılmış gözlemlere ve süreci so-
kaklarda birebir yaşamakta olan insanlarla 
gerçekleştirdiğim temaslara dayanmakta-
dır. Bu çerçevede şunu açıklıkla söyleyebi-
lirim ki, yeni bir Orta Doğu doğmuştur ve 
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bunun büyüyerek devamının önünde dur-
mak mümkün değildir. Bölgede yaşanan 
değişimden korkmamak, aksine bunu tüm 
dünya için bir fırsat olarak görerek destek-
lemek ve kolaylaştırmak gerekir. Tabiatıyla 
önümüzdeki süreç çok kolay olmayacaktır. 
Tarih boyunca benzer süreçlerden geçen 
bütün ülkelerde olduğu üzere, bazı alanlar-
da daha hızlı, diğerlerinde daha yavaş ve 
aksak bir geçiş süreci yaşanacaktır. Ancak 
bugünden istikamet bellidir. Her ülke kendi 
dinamikleriyle, kendi halkının iradesiyle 
katılımcı demokratik bir yönetime evirile-
cektir. 

Libya örneğinde de görüldüğü üzere, günü-
müzde diktatörlerin halklarını baskı altına 
alarak iktidarlarını devam ettirmesi artık 
mümkün değildir. Çünkü halklar artık ne 
baskıdan korkuyor, ne de içi boş vaatlere 
kanıyorlar. Tunus’ta, Mısır’da ve Libya’da 
değişimin öncüleri ile yaptığım temaslarda 
bu doğrultudaki kararlılığı bizzat gözlerin-
de gördüm. Değişime halen ayak sürüyen 
rejimler ve liderleri de artık bu gerçeği 
görmek durumundadırlar. Bu yönetimler 
ya değişim sürecine önderlik ederek gerekli 
reformları bir an evvel hayata geçirecekler 
ya da tarih sahnesinden çekileceklerdir. 
Seçim onlarındır, ama son kararı her zaman 
olduğu gibi halklar verecektir. 

Bu noktada hem uluslararası toplum 
hem de Türkiye için özel önem arzeden 
Suriye’deki duruma da kısaca değinmek 
istiyorum. Zira ‘Arap Baharı’ olarak isimlen-
dirilen hareketin bir sonraki durağının bu 
ülke olacağı artık kesindir; kesin olmayan 
bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceğidir. 

Bizim arzumuz rejimin bu gerçeği görmesi 
ve reformlarla değişimin önünü açmasıdır. 
Sürecin başından beri yaptığımız tüm tel-
kin ve uyarılar da bu yöndedir. Ancak Beşar 
Esad’ın tüm vaatlerine rağmen bugüne 
kadar gereken adımlar atılmamış, halkın 
barışçı talepleri baskı yöntemleriyle sustu-
rulmaya çalışılmıştır. Bu itibarla, yönetimin 
halkın gözündeki meşruiyetini ve güvenini 
kaybettiği bir aşamaya gelmiş bulunmak-
tayız. Halbuki zengin toplumsal yapısı ve 
tarihi birikimiyle, Suriye’nin bölgede po-
zitif dönüşüme yeni bir emsal oluşturacak 
şekilde farklı bir çizgi ortaya koyması müm-
kündü. 

Suriye yönetiminin halen açık bulunan 
belki de son fırsat penceresini bir an evvel 
değerlendirerek gereken tüm reformları 
somut bir takvim içerisinde uygulamaya 
geçirmelidir. Aksi takdirde, Orta Doğu’nun 
bu önemli ülkesinde etkisi tüm bölgede 
hissedilebilecek sancılı bir dönemin yaşan-
ması kaçınılmaz olacaktır. Türkiye diğer 
tüm bölge ülkelerine olduğu gibi Suriye’ye 
de halkın meşru talep ve beklentilerinin 
yerine getirilmesi için her türlü çabayı sar-
fedecektir. 

Değerli konuklar…

Bu noktada toplantı temasındaki üçleme-
nin son ayağı olan yeni Türkiye olgusuna da 
kısaca değinmek istiyorum. 1980’li yıllar-
dan sonra içinde bulunduğumuz bölgenin 
ölçeği genişlemiş ve Türkiye Avrupa’nın 
veya Asya’nın dış çeperindeki bir ülke ol-
maktan çıkmıştır. Türkiye yeni ve çok daha 
geniş bir düzlemin merkezinde yer almıştır. 
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Dünyanın geleceği açısından stratejik öne-
mi son derece büyük olan bu yeni düzlem, 
Türkiye’nin hem tarihi hem de coğrafi açı-
dan zengin bir birikime sahip olduğu bir 
coğrafyadır. Türkiye, bölgesindeki hemen 
bütün ülkelerle ortak bir tarihe, güçlü bir 
dostluk, kardeşlik, akrabalık bağlarına sa-
hip bir ülkedir. 

Bugün ortak bir geleceği inşa etmek üzere 
yaptığımız bütün ortak çalışmalar köklü 
bir zemin üzerinde yürütülüyor. Ortaklaşa 
kaldırdığımız vize rejimleri ve ulaşımdan 
iletişime kadar ilişkileri kolaylaştırmak 
amacıyla atılan adımların etkisiyle, komşu 
ülkelerle aramızdaki ticaret hacmi hızla bü-
yüyor. Bunun yanında sosyal ve kültürel te-
maslar yoğunlaşırken, karşılıklı anlayış ge-
lişiyor ve ülkeler arasında bir güven ilişkisi 
tesis ediliyor. Bu süreçte, hiç kuşku yok ki 
Türkiye’nin artan imkan ve kabiliyetleri de 
bu yaklaşımın hayata geçirilmesine önemli 
katkı sağlıyor. Türkiye bundan 15 sene 
öncesine kadar dış yardım alan bir ülke 
iken, bugün yılda bir buçuk milyar dolar 
yardım veren bir ülke konumuna gelmiştir. 
Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisine 
sahip olan Türkiye, geçen gün açıklanan 
istatistiklere göre şu anda dünyanın en hızlı 
büyüyen ikinci ekonomisi durumundadır. 

Ancak, Türkiye’nin bölgesine ve ötesine yö-
nelik artan etkisinin ardında sadece ekono-
mik faktörleri görmek yanlış veya yetersiz 
bir yaklaşım olacaktır. Türkiye son on yıldır 
sağladığı siyasi istikrarı en verimli şekilde 
kullanmış, demokrasisini olgunlaştırmış, 
toplumsal huzuru pekiştirmiş ve ilerlemeyi 
kalıcı kılacak değerleri sağlamlaştırmıştır. 

Nitekim Türkiye’nin dostluğu ve işbirliği 
her geçen gün daha fazla aranırken, ül-
kemizin gerçekleştirdiği dönüşüm başka 
ülkelere de ilham verir hale gelmiştir. İşte, 
yeni Orta Doğu’nun doğuşu bakımından 
Türkiye’nin sağlayabileceği en anlamlı kat-
ma değer de burada ortaya çıkıyor. Bölge 
halklarına verdiği umut ve ilhamla, Türki-
ye bölgedeki gelişmeleri doğru istikamette 
yönlendirme imkanına sahip nadir ülkeler-
den biridir. 

Balkanlardan Kaf kasya’ya, Somali’den 
Afganistan’a, İran’dan Orta Doğu barış 
sürecine kadar uluslararası toplumun 
gündeminde en ön sıraları işgal eden tüm 
meseleler bizim de dış politikadaki önce-
liklerimizdir. Balkanlarda Bosna-Hersek, 
Sırbistan ve Hırvatistan arasında başlat-
tığımız üçlü girişimler bu konudaki aktif 
çabalarımıza güzel bir örnektir. Afganistan 
konusunda gerek bu ülke ve Pakistan’la 
sürdürdüğümüz üçlü görüşmeler, gerek 
daha geniş anlamda bölgesel işbirliğinin 
geliştirilmesi yönünde attığımız adımları 
da burada zikredebiliriz. İran’ın nükleer 
programına ilişkin sorunların diyalog yo-
luyla çözümüne yönelik girişimlerimiz ve 
son olarak Somali’deki insanlık dramının 
sona erdirilmesi yönünde üstlendiğimiz 
öncü rol, yine bu yapıcı ve etkin dış politika 
anlayışımızın tezahürüdür. Ancak bunların 
arasında belki de en önemlisi, yeni Orta 
Doğu’nun da geleceği bakımından hayati 
bir yere sahip olan İsrail-Filistin ihtilafının 
çözümü yönündeki çabalarımızdır. 

Sözlerime son vermeden önce Türkiye’nin 
bu konudaki yaklaşım ve politikalarını da 
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sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira on yıllar-
dır bölgeyi içten içe kemiren ve uluslararası 
alanda adalet duygusuna olan güveni zede-
leyen bu sorunun artık bu şekilde devam 
etmesi ne kabul edilebilir, ne de gerçekçidir. 
Bu itibarla, meselenin Arap Baharı’nın göl-
gesinde kalmasına veya dar çıkar hesapla-
rına heba edilmesine göz yumulmamalıdır. 
Aksine, Arap Baharı’nda mesafe kat edil-
dikçe ve halkların siyasete katılımı arttıkça, 
sorunun çözülmesi üzerindeki baskı da, 
mevcut adaletsizliklere duyulan tepki de 
artacaktır. Bu sebeple daha fazla vakit kay-
bedilmeden barış sürecini canlandıracak 
adımların atılması ve barışın önündeki en-
gellerin kaldırılması gerekmektedir. 

Ancak bugün gelinen noktada bu hususta 
iyimser olmak maalesef güçtür. Zira İsrail 
uluslararası toplumun tüm çağrılarına 
rağmen barış sürecinin önünü açacak 
adımları atmaktan ısrarla kaçınmaktadır. 
Bir yandan işgal altındaki Filistin toprakla-
rında yasadışı yerleşimler devam ederken, 
diğer yandan Gazze halkına uygulanan 
insanlık dışı ambargo da hukuksuzca 
sürdürülmektedir. Artık buna bir son ve-
rilmelidir. İsrail’e sadece bölgeye ve dünya 
barışına değil, kendi halkına da zarar ve-
ren bu politikalarını değiştirmesi için gere-
ken baskı yapılmalıdır. Bu yönde atılacak 
ilk adım, barış sürecindeki dengesizliği 
ortadan kaldırmak ve Filistinlilere hak et-
tikleri devlet statüsünü vermek olmalıdır. 
Biz bu nedenle Filistin liderliğinin BM’ye 
yapacağı devlet olarak tanınma yönündeki 
başvurusunu destekleyeceğiz ve bunu dış 
politikamızın öncelikli bir konusu olarak 
takip edeceğiz. Zira iki devletli çözüm 

vizyonunun hayata geçirilmesi için bu 
bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Keza, 
Gazze halkı üzerindeki ablukanın kaldı-
rılması için gerekli adımlar da ivedilikle 
atılmalıdır. Gözlerimizin önünde masum 
insanların siyasi çıkarlar uğruna zulme 
uğramasına izin vermemeliyiz. 

Başta BM olmak üzere bütün uluslararası 
kurum ve kuruluşlara bu zulme ve haksız-
lığa artık dur denmesi noktasında büyük 
sorumluluklar düşüyor. Türkiye Gazze 
halkına destek olmak ve ihtiyaç duyduk-
ları yardımları kendilerine ulaştırmak 
için bundan böyle de elinden gelen çabayı 
sarfetmeye devam edecektir. Bu noktada 
bir hususa da açıklık getirmek istiyorum; 
Filistin halkının haklı davasının desteklen-
mesine yönelik bu gayretlerimizi, İsrail’in 
geçen yıl Gazze’ye giden insani yardım 
konvoyuna uluslararası sularda gerçek-
leştirdiği saldırıya bağlayanlar var. Evet, 
İsrail silahlı kuvvetlerinin hiçbir hukuka ve 
insanlığa sığmayan bu saldırısı neticesinde 
hayatını kaybeden 9 vatandaşımızın acısını 
ilk günkü kadar derin hissetmekteyiz. Ve 
evet, İsrail bu cinayetlerden dolayı özür 
dahi dilemeyerek büyük bir yanlışın içine 
girmiş, Türkiye’nin dostluğunu kendi eliyle 
kaybetmiştir. 

Ancak bu mesele hiçbir zaman sadece 
bir Türk-İsrail ikili sorunu olmamıştır. 
Bu İsrail’in uluslararası toplumu ve onun 
hukukunu dikkate almayan zorbaca dav-
ranışlarının sonucunda ortaya çıkan bir 
durumdur ve tüm uluslararası toplumu 
ilgilendiren bir meseledir. Yani, geçen sene 
yaşananlar ne olursa olsun, biz, hak ve hu-
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kuk doğrultusunda bugün sürdürdüğümüz 
aktif mücadeleyi her halükarda ortaya ko-
yacaktık. Yine Gazze’ye yönelik ablukayı ta-
nımayacak, bunun kaldırılması için hukuki 
ve siyasi her zeminde çaba sarfedecektik. 
İnsani bir amaç doğrultusunda faaliyet gös-
teren masum insanların uluslararası sular-
da katline sesimizi yükseltecek ve adaletin 
yerini bulması için gayret gösterecektik. On 
yıllardır işgal altında ezilen ve bugün insani 
bir yaşam hakkından dahi mahrum bırakı-
lan Filistin halkının haklı taleplerinin yeri-
ne getirilmesi için en önde mücadele ediyor 
olacaktık. Bu tutumumuz, Türkiye’nin 
bölgesel barış ve istikrara, uluslararası hak 
ve hukuka, küresel huzur ve uyuma yönelik 
sorumluluk hissinin doğal bir sonucudur. 

Değerli konuklar…

Yeni bir dünya düzeni oluşurken, bunun 
parametrelerini çok iyi belirlemeli, geçmiş-
ten alınan dersler doğrultusunda gelecek 
nesillere daha güzel yarınlar bırakabilme-
liyiz. Bu sorumluluk hiç şüphesiz sadece 
siyasetçilerin, sadece devlet yöneticilerinin 
üstesinden gelebileceği bir sorumluluk 
da değildir. Aydınlar, yazarlar, sanatçılar, 
akademisyenler, yani söyleyecek sözü olan 
herkes yenidünyanın, barış, huzur, hak, 
hukuk ve adalet zemininde şekillenme-
sine destek olmalıdır. İster kabul edelim, 
ister etmeyelim bu tarihi sorumluluk bizim 
omuzlarımıza yüklenmiş durumdadır. Orta 
Doğu’nun bölge halklarının iradesi doğrul-
tusunda inşa edilmesi, dünya için hem bir 
sınav, hem de önemli bir fırsat niteliğinde-
dir. Bu fırsatı kaçırmamalı, geçmişin dar ka-

lıplarından artık kurtularak yeni ve cesur 
yaklaşımlar sergilemeliyiz. 

Uluslararası toplumun bugün en ihtiyaç 
duyduğu husus, bu yönde liderlik edecek 
ve insanlığı belirli hedefler doğrultusunda 
işbirliğine kenetleyecek aktörlerdir. Birbi-
rinden rol çalarak değil, birbirine destek 
vererek bu süreçte tarihi sorumluluğumu-
zu yerine getirebiliriz. Türkiye bu konuda 
sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu ilk 
günden itibaren göstermiştir. Üzerine dü-
şen sorumluluğun idrakiyle tarihi görevini 
yapmak için gerekli imkan ve kabiliyetlere 
de, kararlılığa da fazlasıyla sahiptir. Sağlam 
toplumsal dokumuz, kültürel ve sosyal zen-
ginliğimiz, siyasi istikrarımız ve ekonomik 
gücümüz bizi bu alanda özel bir konuma 
oturtuyor. Bu doğrultuda çalışırken her za-
man olduğu gibi dünyayla birlikte hareket 
etmeye, ortak hedefler doğrultusunda bü-
tün dost ve ortaklarımızla işbirliği yapmaya 
da hazırız. 

Başkan Obama ile yaptığım görüşmede 
ABD tarafında da benzer bir irade ve karar-
lılık olduğunu memnuniyetle müşahede 
ettim. İnancım odur ki, bu işbirliğinin geliş-
mesi ve çeşitli lobi gruplarının dar çıkar he-
saplarından etkilenmeden sağlam temeller 
üzerinde yükselmesi, hem bölgemiz hem 
de dünya için son derece yararlı sonuçlar 
verecektir. Teşekkür ederim. 
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Sayın Başbakan, değerli basın mensup-
ları, değerli katılımcılar, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, ba-
ğımsızlığınızın 20’inci yılını kutladığınız 
bu dönemde ülkenizi ziyaret etmekten 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek is-
tiyorum. Bu vesileyle, Makedonya’da bize 
gösterilen misafirperverlikten ve yakın 
ilgiden dolayı en içten teşekkürlerimi yi-
nelemek istiyorum. 

Değerli mevkidaşım ve dostum Make-
donya Cumhuriyeti Başbakanı Nikola 
Gruevski ile önce baş başa, ardından da 
heyetlerimizin katılımlarıyla kapsamlı, 
yararlı ve verimli görüşmeler gerçekleş-
tirdik. Bugün Başbakan Sayın Gruevski 
ile yaptığımız görüşmede, iki ülke arasın-
daki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkile-
rin yanı sıra, ortak coğrafyamız olan Bal-
kanlarla ilgili meseleler ve uluslararası 

Başbakan Nikola Gruevski ile 
Ortak Basın Açıklaması

Üsküp, Makedonya | 29 Eylül 2011 



Recep Tayyip ERDOĞAN

274

konular hakkında da geniş kapsamlı bir 
görüş alışverişinde bulunduk. Memnuni-
yetle ifade etmek isterim ki, bu görüşme-
lerde hemen her konuda aynı görüşleri 
paylaştığımızı gördük. 

Biliyorsunuz, Makedonya ile ortak ta-
rihe, ortak bir kültüre ve tüm bunların 
ötesinde insani bağlara dayanan köklü 
bir dostluğumuz var. Siyasi ilişkilerimiz 
mükemmel düzeyde bulunuyor. İstiyoruz 
ki, ülkelerimiz arasındaki ticari ve kültü-
rel ilişkilerimiz de mükemmel düzeyde 
seyreden siyasi ilişkilerimizin seviyesine 
yükselsin. Sayın Başbakanla bu konudaki 
kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. 
Ekonomik ve ticari ilişkilerimizdeki 
açılım ve atılım sürecinin sürdürülmesi, 
ekonomik işbirliğimizin geliştirilmesi 
iki ülkenin yanı sıra bölge ülkelerinin de 
yararına olacaktır, biz buna inanıyoruz. 

Bu bağlamda, özellikle ekonomik ve ti-
cari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi 
hususunda karşılıklı çaba gösterilmesi 
konusunda mutabık kaldık .  Başba -
kan Gruevski’ye, Türk özel sektörünü, 
Makedonya’ya daha fazla yatırımda 
bulunmaya özendirdiğimizi vurgula-
dım. Başta TAV firmamız olmak üzere, 
son yıllarda önemli Türk firmalarının 
Makedonya’ya artan ilgisinin, Makedon-
ya Hükümetince alınacak ekonomik ve 
bürokratik kararlarla daha da artmasını 
dilediğimi söyledim. Ekonomik ilişkile-
rimizin güçlendirilmesi, tarihi dostluk 
bağlarımızı daha da sağlamlaştıracaktır. 
Aynı şekilde kültürel ilişkilerimizin ku-

rumsallaşması da bu dostluğu pekiştire-
cektir. 

Görüşmemizde kültürel ilişkilerimizin 
geliştirilmesini de ele aldık. Türkiye ve 
Makedonya tarafından Kültür Merke-
zi olarak kullanılmak üzere, karşılıklı 
olarak Üsküp ve İstanbul’da üzerinde 
mutabakata varılan mekanların tahsisi 
konusuna değinerek, bu konudaki An-
laşmanın bir an evvel imzalanmasını 
arzu ettiğimizi belirttim. Yine, kültür ala-
nındaki işbirliğimiz kapsamında, ortak 
tarihi mirasımız sayılan, Makedonya’da 
Osmanlı döneminden kalan kültür var-
lığının onarım ve restorasyonunun, 
özgünlüğüne uygun olarak yapılması ve 
mevcut yapıların korunması konusuna 
verdiğimiz önemi yineledim. Bu konu-
da bizden talep edilebilecek her türlü 
katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu 
bildirdim. 

Eğitim alanında giderek artan işbirliğimi-
zin yasal zemininin güçlendirilmesi üze-
rinde görüş teatisinde bulunduk. Ayrıca, 
iki ülke arasındaki dostluk zincirinin en 
sağlam halkalarından birini oluşturan 
Makedonya Türk Toplumunun sosyal, 
ekonomik ve siyasi bakımdan müreffeh 
ve güvenli bir yaşam sürdürmesine ver-
diğimiz önemi vurguladım. Makedonya 
çoketnili ve çok dinli bir yapıya sahip… 
Makedonya’da yaşayan Türk çocukları-
mızın, gençlerimizin, kendi kültürlerini 
yaşatarak, Makedonya’da tam donanımlı, 
iyi yetişmiş bireyler olarak toplumda hak 
ettikleri yerleri alabilmeleri ve ülkeleri 
Makedonya’ya en güçlü şekilde katkıda 
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bulunmaları bize gurur verecektir. Bu 
görüşlerimi Sayın Başbakan’a da ifade 
ettim.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Cumhuriyeti,  Makedonya’yı 
bağımsızlığını kazandığı andan itibaren 
her alanda kararlı ve güçlü bir şekilde 
desteklemiştir ve desteklemeye devam 
edecektir. Makedonya’nın Avrupa-At-
lantik kurumlarıyla bütünleşme yö -
nündeki çabalarını takdirle izliyoruz. 
Makedonya’nın hak ettiği Avrupa-Atlan-
tik kurumlarına üyeliğinin en kısa süre-
de gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. 
Türkiye, Makedonya’nın NATO’ya üyeli-
ğini Bükreş Zirvesi öncesinde ve Zirve 
boyunca yoğun biçimde desteklemiş, 
ancak malum nedenlerle üyelik müm-
kün olamamıştır. Makedonya’nın üyeliği 
gerçekleşene kadar desteğimiz artarak 
devam edecek… Bu konuda hiçbir kuşku-
nuz olmasın. 

Makedonya’nın istikrarlı ve müreffeh 
bir ülke olma yolunda Balkanlarda ve 
Avrupa’da üzerine düşen tüm sorum-
lulukları ciddiyetle yerine getirdiğini 
görüyoruz ve  bundan memnuniyet 
duyuyoruz. Bu ziyaretimin, Türkiye ile 
dost Makedonya arasındaki ilişkilerin 
gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına 
inanıyorum. Bu vesileyle, üçüncü kez 
Başbakanlık görevini üstlenen değerli 
kardeşim Nikola Gruevski’ye ve Bakan 
arkadaşlarına bu güzel ülkeye hizmet 
yolunda en kalbi duygularımla başarılar 
diliyorum. Teşekkür ederim. 
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Sayın Rektör, Mütevelli Heyeti’nin Değerli 
Başkanı, değerli üyeler, değerli öğretim 
üyeleri, sevgili öğrenciler, sevgili mezunlar, 
mezunlarımızınçok kıymetli aileleri, sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyor, Uluslararası 
Balkan Üniversitesi’nin mezuniyet törenin-
de sizlerin heyecanını paylaşmaktan büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. 

Daha önce farklı vesilelerle birçok farklı 
üniversitede bulundum. Ama inanın bu-
gün Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde 
sizlerle birlikte yaşadığım bu heyecanı daha 
önce bir başka üniversitede yaşadığımı ha-
tırlamıyorum. Zira burası bana üniversite 
yıllarımı hatırlattığı kadar geleceğe yönelik 
umutlarımı da artıyor. Burası bana aynı 

Uluslararası Balkan 
Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Üsküp, Makedonya | 30 Eylül 2011 
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zamanda ecdadımızın kokusunu hissetti-
rirken, bizlere bıraktığı o eşsiz ve paha biçil-
mez mirası geleceğe taşıma noktasında da 
büyük bir ümit ve güven veriyor. Karşımda 
böyle kutlu bir nesli görüyor olmaktan 
ayrıca memnuniyet duyduğumu bilmenizi 
isterim. Yüzyıllar öncesinden ecdadımızın 
bu topraklarda yeşerttiği barış filizi görüyo-
rum ki bugün bu yüksek şuura sahip genç-
lik tarafından samimiyetle kucaklanıyor. 

Bir kez daha hepinizi tebrik ediyor, göz-
lerinizden öpüyor ve böyle aziz bir nesil 
yetiştirdikleri için ailelerinize teşekkür 
ediyorum. Bu değerli eğitim kurumunun 
çok kıymetli mütevelli heyetine, rektörüne, 
hocalarına ve bütün personeline de ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki 
Uluslararası Balkan Üniversitesi bu kutlu 
yolculuğunda sadece Türkiye-Makedonya 
kardeşliğinin değil, bölgenin barış ve is-
tikrarının da sembolü olarak yükselmeye 
devam edecektir. 

Sevgili gençler…

Sizlere en başta şunu ifade etmek istiyo-
rum… Bugün yaşadığınız gurur ve heye-
can, anne ve babalarınızın, hocalarınızın 
yıllardır sarf ettikleri emeklerin bir netice-
sidir. Ailelerinizin gösterdiği bu özveriyi 
hayatınızın bundan sonraki evrelerinde 
de unutmayacağınıza, ülkesine, milletine 
ve değerlerine bağlı bir evlat olarak onları 
gururlandırmaya devam edeceğinize bütün 
samimiyetimle inanıyorum. Yapacağınız 
çalışmalarda bir hususu daha aklınızda 
bulundurmanızı özellikle istirham ediyo-
rum… Üniversite eğitimini aldığınız bu aziz 

toprakların mesajını lütfen gittiğiniz her 
yere taşıyın. 

Bakınız kendisi de bu coğrafyanın ortak 
sembolü olan Yahya Kemal, şu anda üzerin-
de bulunduğumuz bu aziz şehri nasıl tarif 
ediyor… 
 
Üsküp ki yıldırım bayazıd han diyarıdır

Evlad-ı fatihan’a onun yadigarıdır.

Firûze kubbelerle bizim şehrimizdi o;

Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle biz’di o.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir! Ay-
rılmanın bıraktığı hicran derindedir!

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. 

İşte bu topraklar insana böyle vazgeçilmez 
bir lezzet, hiçbir zaman kaybolmayacak bir 
ilham ve özlem veriyor.

Bakınız değerli dostlar…20’inci yüzyıl, 
maalesef, hafızalarımıza kazıdığı savaşlar 
ve bunların sebep olduğu bölünmelerle 
anıldı. Bu zaman diliminde yaşanan acıla-
rın en canlı şahitlerinden biri de maalesef 
Balkanlar coğrafyasıdır. Ne mutlu ki bugün 
yaşanan bütün acıları geride bırakıp daha 
aydınlık bir geleceği kucaklamak adına böl-
gemizde Türkiye’nin de büyük katkılarıyla 
yeni bir iklimi, bir barış iklimini yakalamış 
durumdayız. İşte bu iklimi 21’inci yüzyılda 
kalıcı hale getirecek, bu barış atmosferini 
daha da güçlendirerek ileriye taşıyacak 
olan sizlersiniz. Bu şuuru, bu heyecanı, bu 
vizyonu şu anda her birinizin gözlerinde 
görüyor olmak beni ziyadesiyle gururlandı-
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rıyor. 21’inci yüzyıl bölgemiz için yeniden 
bütünleşmeyi simgelemelidir. 

Değerli kardeşim, Makedonya Cumhuriyeti 
Başbakanı Sevgili Nikola ile bu ortak vizyo-
nu paylaşıyor olmaktan duyduğum mem-
nuniyeti de burada ifade etmek isterim. 
Türkiye, Balkanları Avrupa’nın kıyısında 
değil, kalbinde ve merkezinde bir barış, 
istikrar ve refah havzası olarak görmek 
istiyor, bunun için samimi bir mücadele 
veriyor. Bugün sizlerde gördüğüm bu heye-
can ve yüksek şuur biliniz ki bundan sonra 
Türkiye’nin barış ve uzlaşma yönünde sarf 
ettiği çabaları daha da güçlendirecektir. 

Sevgili gençler…

Sizler, artık bu ülkenin yüksek eğitimli 
aydınlarısınız. Sizler, geleceğin cumhurbaş-
kanları, başbakanları, idarecilerisiniz. Asla 
ve asla umutsuzluğa düşmeyin, özgüvenini-
zi kaybetmeyin. Mutluluk, sağlık ve başarı 
dileklerim sizlerle. Yolunuz, bahtınız açık 
olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir 
kez daha sizleri tebrik ediyor, başarılarını-
zın daim olmasını temenni ediyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sayın 
bakanlar, değerli basın mensupları, ön-
celikle, şahsıma, eşime ve beraberimdeki 
heyete gösterilen sıcak karşılama ve içten 
hüsnükabul için hepinize kalbi teşekkürle-
rimi sunarım. Mevkidaşım Sayın Kgalema 
Motlanthe 2010 yılı Mayıs ayında ülkemi-
zi davetlim olarak ziyaret etmiş ve kendi-

siyle ikili ilişkilerimizin ileri götürülmesi 
yönünde verimli görüşmeler gerçekleştir-
miştik. 

Güney Afrika Cumhuriyeti’ni Türkiye Baş-
bakanı olarak ikinci kez ziyaret ediyorum. 
2005 yılı Mart ayında o dönemde Cum-
hurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürüten 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Kgalema Motlanthe ile Ortak 

Basın Açıklaması

Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 
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Cumhurbaşkanı Sayın Jacobs Zuma’nın 
davetine icabetle gökkuşağı ulusunu ba-
rındıran bu güzel ülkeyi ziyaret etmiştim. 
Bugün Apartheid döneminin ardından iç 
siyasi istikrarını sağlamış, güçlü bir de-
mokrasiye ve gelişmiş bir piyasa ekonomi-
sine sahip, etnik ve ulusal uzlaşıya ulaşmış 
bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti 
sadece bölgesinde değil, tüm dünyada pek 
çok ülkeye ilham kaynağı olan bir ülke ko-
numundadır. Hükümetimiz Güney Afrika 
Cumhuriyeti ile ilişkilerine büyük önem 
atfetmektedir ve bu ilişkilerin her alanda 
daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
konusunda kararlıdır. 

Güney Afrika Cumhuriyeti’ni, Türkiye’nin 
hem genel uluslararası ilişkileri, hem de 
Sahra Altı Afrika ülkeleriyle ilişkileri bağ-
lamında, stratejik önemi haiz bir ülke ola-
rak görüyoruz. Cumhurbaşkanı Zuma’nın 
2003 yılında o dönemdeki Cumhurbaşka-
nı Yardımcısı sıfatıyla ülkemizi ziyaretiyle 
atılan önemli adımlar bugün meyvelerini 
vermeye başlamıştır. Sayın Motlanthe ile 
yaptığımız baş başa ve heyetlerarası görüş-
melerde ikili ilişkilerimizi detaylı bir şekil-
de gözden geçirdik. Stratejik ilişkiler ge-
liştirilmesi yönünde güçlü ortak iradenin 
bulunduğu iki ülke ilişkilerini nasıl daha 
ileriye taşıyabileceğimiz, hangi alanlarda 
daha çok işbirliği yapabileceğimiz hu-
suslarında görüş alışverişinde bulunduk. 
Bugün akdetmiş olduğumuz ve önümüz-
deki dönemde imzalanacak anlaşmalarla 
güçlendirilecek ahdi altyapının iki ülkenin 
ortak yararına olacağına inanıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bölge-
sel ve uluslararası konular ve gelişmelerle 
ilgili olarak da ayrıntılı görüş alış verişin-
de bulunduk. Şunu önemle vurgulamak 
isterim ki; güçlü ve rekabetçi pazar ekono-
milerine ve demokratik yollardan seçilmiş 
hükümetlere sahip Türkiye ile Güney 
Afrika Cumhuriyeti bölgelerinde önemli 
aktörlerdir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Afrika kıtasında ve Afrika’nın dışında, 
barış ve istikrarın sağlanması yönünde-
ki değerli katkılarını takdirle izliyoruz. 
Afrika’ya açılım politikamız çerçevesinde 
Güney Afrika’nın tecrübelerinden yarar-
lanmak istiyoruz. Bu bağlamda Kıta’da 
işbirliğine hazırız. 

Ülkemizin Afrika politikası sadece siyasi 
ve ekonomik saiklerle yürütülmüyor. Ül-
kemiz Afrika uluslarının özellikle eğitim, 
sağlık ve tarım sektörlerinde olmak üzere, 
insan kapasitesinin geliştirilmesine somut 
katkılarda bulunuyor, gerektiğinde bunu 
insani yardımlarla destekliyor. Son olarak, 
açlık ve kuraklığın, istikrarsızlığın, kaosun 
pençesinde kıvranan Somali ile yaptığımız 
dayanışma, Afrika’ya sevgimizin en açık 
örneğidir. 74 milyon Türk halkı, kamu ve 
gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla el ele 
Somali’ye yardım kampanyası düzenledi 
ve bu kampanya vesilesiyle 2 ay içinde 
yaklaşık 300 milyon dolar civarında nak-
di yardım toplandı. Yine Ağustos ayında, 
Mogadişu’ya gerçekleştirdiğim ziyaret de 
bu bağlamda önemli bir adımdır. 2008 
yılında düzenlenen Birinci Türkiye-Af-
rika İşbirliği Zirvesi’nde kabul edilen 
izleme mekanizması çerçevesinde bu yıl 
Aralık ayında Türkiye-Afrika ortaklığının 
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Birinci Bakanlararası Gözden Geçirme 
Konferansı’nı düzenleyeceğiz. 2009 yılın-
da bütün Kıta genelinde ülkemizin sahip 
olduğu Büyükelçilik sayısı 12’ydi. Bugün, 
Kıta’da Büyükelçiliklerimizin sayısı 24’e 
ulaştı. 2012 yılında bu sayı 33’e yüksele-
cek.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın men-
supları... 

Türkiye, istikrarlı biçimde büyüyen ekono-
misiyle, sanayisiyle, eğitim, sağlık, turizm, 
ulaşım ve enerji imkânlarıyla, uluslararası 
yatırımcılar dünyanın en önemli cazibe 
merkezlerinden biri haline geldi. Türki-
ye, şu anda Avrupa’nın 6’ıncı, dünyanın 
ise 16’ıncı büyük ekonomisidir. GAC ise 
Afrika’nın 1’inci, Dünya’nın ise 28’inci 
büyük ekonomisi konumunda bulunu-
yor. Global kriz sonrasında ekonomistleri 
şaşırtan ekonomik büyüme oranlarına 
ulaştık. Ekonomilerimizin gücünün idraki 
içinde işbirliğimizi geliştirip, ticari, müte-
ahhitlik ve yatırım ilişkilerimizin her iki 
ülkenin de potansiyeline yaraşır bir sevi-
yeye çıkartılması için ortaklaşa çalışmaya 
hazırız. Bu yöndeki çalışmalarımıza hız 
verecek mekanizmaların harekete geçiril-
mesini görüşmelerimizde ele aldık.

İki ülke ekonomileri birbirlerini tamam-
lamaktadır. Güney Afrika Cumhuriye-
ti’ndeki doğrudan Türk yatırımlarının 
miktarı ahiren bir Türk şirketinin beyaz 
eşya sektöründe üretim yapan bir Güney 
Afrika Cumhuriyeti firmasını satın alma-
sıyla 400 milyon dolara yaklaştı. Ortak 
çabalarımızla ülkelerimize daha çok ya-

tırımcıyı çekebileceğimize inanıyoruz. 
Ziyaretimde bana çok sayıda önemli Türk 
işadamı ve yatırımcısı eşlik ediyor. Ziya-
retim vesilesiyle düzenlenecek İş Forumu 
sayesinde, işadamlarımızın Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ndeki iş ve yatırım imkânları 
hakkında ilk elden bilgiler edineceklerini, 
yapacakları temaslar neticesinde uzun va-
deli, kalıcı ticari ilişkiler kurulacağını ümit 
ediyoruz. 

İki ülke arasında özellikle enerji, altyapı 
projeleri, tarım, sağlık, turizm, askeri ve 
savunma sanayi alanlarında geniş bir 
işbirliği potansiyeli mevcuttur. Ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişti-
rilmesi ve farklı sektörleri içerecek şekilde 
çeşitlendirilmesi bakımından önümüzde 
gelecek vaat eden geniş bir çalışma sahası-
nın olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginliği 
birlikte iyi değerlendirelim. 

Ziyaretimden büyük bir memnuniyetle ve 
güzel hatıralarla ayrılacağım. Bu çerçeve-
de, şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen 
sıcak misafirperverlik için bir kez daha 
tekrar teşekkür ediyor, Sayın Cumhurbaş-
kanı Yardımcısına, dost ve kardeş Güney 
Afrika Cumhuriyeti halkına en içten dilek-
lerimi sunuyorum. 
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Saygıdeğer misafirler, Türk ve Güney 
Afrika iş dünyasının değerli temsilcileri, 
kıymetli basın mensupları, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri sevgi ve saygıy-
la selamlıyor, Türkiye-Güney Afrika İş 
Forumu’nun işbirliğimize ve dostluğumu-
za hayırlı neticeler getirmesini temenni 
ediyorum. Bu nadide ülkeye ayak bastığı-
mız andan itibaren bizlere gösterdiğiniz 
hüsnükabulden dolayı da şahsım, ülkem 

ve milletim adına şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Bu Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ilk ziya-
retim değil. 2005 yılının Mart ayında da 
o dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı 
görevini yürüten Cumhurbaşkanı Sayın 
Zuma’nın davetine icabetle gökkuşağı 
ülkesini ziyaret etmiştim. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin aradan geçen kısa sürede 
ortaya koyduğu dinamizm ve ilerlemeye 

Türkiye-Güney Afrika İş Forumu

Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 
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yerinde şahit olmak, bu müstesna ülkenin 
güzel insanlarıyla birlikte olmak benim 
için büyük bir mutluluk vesilesi. 

Şunu özellikle bilmenizi isterim ki; burada 
kendimizi başka bir ülkede değil, adeta 
kendi evimizdeymiş gibi hissediyor, kendi 
evimizin sıcaklığını aynı şekilde burada, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulabiliyo-
ruz. Bir kez daha nezaketinizden, misafir-
perverliğinizden ve hüsnü kabulünüzden 
dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli dostlar…

Dünya büyük bir dönüşüm sürecinden 
geçiyor ve bu dönüşüm sürecinde Afrika 
kıtasının önemi de giderek artıyor. Geç-
mişinde birçok acı ve haksızlığa maruz 
bırakılan Afrika’ya yıllarca “tarihsel bir 
yük” gözüyle bakanlar dahi bugün Kıta’nın 
gerçekleştirdiği atılımları ilgiyle takip 
ediyorlar. Ancak ne yazık ki Afrika’nın bir-
çok bölgesinde çatışmalar, hastalıklar ve 
kıtlığın neden olduğu yaralar kanamaya 
devam etmekte, insanlığın vicdanını sız-
latmaktadır. Uzun yıllardır Mogadişu’ya 
giden ilk yabancı hükümet başkanıydım. 
Somali’ye gerçekleştirdiğim ziyaret sıra-
sında gördüğümüz yürek burkan tabloyu 
kelimelerle tarif etmem mümkün değil. 

Türkiye Afrika halklarıyla olan dayanış-
masını Somali’de bir kez daha göstermiş, 
devletiyle ve milletiyle Somali halkının 
yardımına koşmak için seferber olmuştur. 
Bu çerçevede Somali için başlattığımız 
yardım kampanyasında 300 milyon dola-
rı aştık, ayrıca 30 milyon değerinde ayni 

yardımı da bölgeye sevk ettik. Başta İslam 
dünyası olmak üzere, uluslararası toplumu 
da Somali’nin yaşadığı trajediye duyarlı 
olmaya davet ettik. Her vesileyle vurgula-
dığımız bir gerçeği burada sizlerle birlikte 
dile getirmek ve özellikle altını çizmek is-
tiyorum: “İnsanlık Afrika’ya borçludur” ve 
bu borcun gereğini yerine getirmek bütün 
insanlığın ortak vazifesidir. 

Türkiye olarak bu bilinçle hareket ederek 
Afrika’ya açılım politikalarımıza son yıl-
larda yeni bir ivme kazandırdık. 2005’i 
Türkiye’de “Afrika Yılı” olarak ilan ettik. 
Ağustos 2008’de İstanbul’da düzenlediği-
miz “Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi”yle 
ilişkilerimizi çok daha sağlam bir zemine 
oturttuk. Ticaretten yatırıma, kırsal kal-
kınmadan tarıma, enerjiden ulaştırmaya 
kadar birçok alanda geleceğe yönelik 
ortak hedefler belirledik. Bazı ülkelerin 
küresel kriz nedeniyle dış misyon sayıla-
rında azaltmaya gittiği bir dönemde, biz 
Afrika’nın muhtelif köşelerinde Büyükel-
çilikler açtık, hâlâ da açmaya devam edi-
yoruz. Amacımız her alanda ilişkilerimizi 
daha da güçlendirmek, karşılıklı dostluk 
ve işbirliği imkânlarından azami ölçüde 
yararlanmaktadır. 

Bunun bir örneği olarak, Türk Hava Yolları 
son yıllarda Afrika’ya yönelik uçuşlarını 
arttırarak bu sürece aktif katkı sağladı. Bu 
çerçevede THY’nin 2007 yılından bu yana 
Johannesburg’a ve Capetown’a doğrudan 
sefer düzenlediğini büyük bir gururla ve 
memnuniyetle ifade ediyorum. Bütün 
bu adımlarımızla birlikte artık Türkiye 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne, İstanbul 
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Capetown’a, Ankara Pretorya’ya, İzmir 
Johannesburg’a daha da yakınlaşmıştır. 

Değerli misafirler…

İşadamlarımızın, yatırımcılarımızın, mü-
teahhitlerimizin ve muhtelif sivil toplum 
kuruluşlarımızın Afrika’nın dört bir yanı-
na gitmeleri Afrika’ya açılım politikamızın 
kuşkusuz en önemli hedeflerinden biridir. 
Ama bu kadarıyla yetinmiyor; oralarda 
yerleşmek suretiyle hem Kıta hakkındaki 
bilgi birikimimize katkıda bulunmalarını, 
hem de bulundukları toplumlara ülkemizi, 
insanımızı ilk elden tanıtmalarını kendile-
rinden bekliyoruz. 

Şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki 
Türk milleti için de Afrika artık uzak bir 
diyarın adı değil, günlük hayatının bir 
parçası haline gelecek kadar kendini yakın 
hissettiği diyarın adıdır. Biz Afrika’ya bak-
tığımızda menfaat değil, dostluk görürüz. 
Somali örneğinde de olduğu gibi biz Afrika 
halkının sevinciyle mutlu olduğumuz ka-
dar üzüntüsünü ve kederini de paylaşırız. 
Bizim için Afrika asla mevsimlik bir iş 
ortağı değil, ebedi bir dosttur. Başta Gü-
ney Afrikalı dostlarımız olmak üzere, bu 
duyguların Kıta genelinde karşılıksız ol-
madığını görmek inanın bizim için büyük 
bir bahtiyarlık, büyük bir memnuniyet 
vesilesidir. 

Şundan lütfen emin olunuz… Afrika’nın 
sorunları bizim de sorunumuzdur. Kıtanın 
sorunlarını sadece sahiplenmekle kalmı-
yor, bu sorunları başta Birleşmiş Milletler 
ve G-20 olmak üzere uluslararası plat-

formlarda da yüksek sesle dile getirmeye 
devam ediyoruz. BM 66’ıncı Genel Kurulu 
toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz 
New York’ta da bildiğiniz gibi Genel Kuru-
la yaptığım hitapta konuşmamın önemli 
bir kısmını Afrika’ya ayırdım.

Açık söylüyorum… Afrika deyince gö-
zünün önünde pırlanta ışıltısı gelenler 
bugün Kıta’nın yaşadığı sorunların da en 
önemli müsebbipleridir. İşte o yüzden 
dünya Afrika’ya borçludur diyorum. Na-
sıl ki sıradan bir insan için dahi borcunu 
ödemek bir ahlak meselesiyse, on yıllar bo-
yunca Afrika’nın kaynaklarını sömürmek 
suretiyle zenginleşen devletler için de bu 
bir ahlaki meseledir, öyle olmalıdır. 

Daha önce de ifade ettim… Lüks içeri-
sinde yaşayan, israf ederek harcayan, 
sınırsızca tüketenlerin her bir lokma-
sında Mogadişu’nun, Nairobi’nin, Adis 
Ababa’nın topyekün Afrika’nın hakkı 
vardır. Bir tarafta gözlerinin önünde çocu-
ğunun eriyip gitmesini izlemekten başka 
çaresi olmayan, hatta hangi çocuğunun 
öleceğine karar vermek zorunda kalan ka-
dınlar… Diğer tarafta Batı dünyasının lüks 
alışveriş merkezlerinde pırlanta sipariş 
eden bir kadın… Allah aşkına… Böyle bir 
dünya adil bir dünya olabilir mi? Böyle bir 
dünya yaşanılabilir bir dünya olabilir mi? 
Böyle bir dünya düzeni insanlık adına sür-
dürülebilir bir dünya düzeni olabilir mi? 

İşte o yüzden bu düzene artık DUR deme-
nin vakti gelmiştir. Bu düzene dur denecek 
yer de işte üzerinde bulunduğumuz bu 
coğrafyadır, Afrika kıtasıdır. Biz, Türkiye 
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olarak Kuzey Afrika ziyaretimizde de, BM 
Genel Kurulunda da, Makedonya ziyareti-
mizde de bu mesajı verdik. Bundan sonra 
da nefesimiz yettiği kadar dünyanın bü-
tün platformlarında insanlığın aklına ve 
vicdanına seslenmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Afrika ülkelerinin gelişme ve kalkınma 
çabalarında Güney Afrika’nın ciddi bir 
önder ve ilham kaynağı konumunda 
olmasını Türkiye olarak takdirle ve 
memnuniyetle izliyoruz. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’yle dostluk temelinde gün 
geçtikçe daha da gelişen ilişkilerimizden 
de büyük bir güç alıyor, bu işbirliğini 
daha ileriye taşımak istiyoruz. Demok-
ratik değerlere dayanan anayasal düzeni 
ve gelişmiş ekonomisiyle Güney Afrika 
Cumhuriyeti Kıta’da bir güven ve istikrar 
unsurudur. Örneğin, 2010 FIFA Dünya 
Kupası Güney Afrika’nın kapasite ve 
potansiyelini çok güzel bir şekilde ser-
gilemiş, ülkeniz tarafından üstlenilmiş 
mükemmel bir organizasyon olarak hafı-
zalara kazınmıştır. 

Türkiye de nüfusunun çoğunluğu Müs-
lüman olan, laik, demokratik ve sosyal 
bir hukuk devleti olma niteliğiyle geniş 
bir coğrafyada etki alanı olan bir ülkedir. 
Son 9 yılda Hükümetimizin gerçekleştir-
diği reformlarla birlikte ülkemizin ulus-
lararası imajı daha da güçlendi. Türkiye 
istikrar ve güven zemininde kaydettiği 
gelişmelerle hem dış politikada, hem de 
küresel ekonomide öne çıkan bir ülke 
oldu. Bu çerçevede, Türkiye ve Güney Af-

rika Cumhuriyeti’nin gerek ikili düzeyde, 
gerek Afrika düzleminde ve gerekse ulus-
lararası planda birçok başarıya birlikte 
imza atabileceğine samimiyetle inanıyo-
rum. Şimdi vuvuzelaları dostluğumuz 
için çalmanın tam vaktidir. 

Gerek geçen yıl Güney Afrika Cumhuriye-
ti Başkan Yardımcısı Sayın Motlanthe’nin 
ülkemizi ziyaretleri, gerek kendilerinin 
nazik davetine icabetle ülkenize yaptığım 
bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilere 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Her iki 
ziyaret de, ülkelerimiz arasındaki işbirli-
ğini geliştirme kararlılığımızın somut bir 
nişanesi olmuştur. Bu ziyaretimiz sırasın-
da, ülkelerimiz arasındaki ticari ve eko-
nomik bağların güçlendirilmesi hedefini 
bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladık. 
Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ti-
cari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye 
götürülmesi için hükümetler düzeyinde 
gerekli tüm adımları atıyoruz, atmaya da 
devam edeceğiz. 

Ülkelerimiz arasında “Ticari ve Ekono-
mik İşbirliği Anlaşması” ve “Çifte Vergi-
lendirmenin Önlenmesi Anlaşması” gibi 
temel belgeleri imzalayarak, bildiğiniz 
gibi yürürlüğe koyduk. Diğer bir önemli 
düzenleme olan “Yatırımların Karşılık-
lı Korunması ve Teşviki Anlaşması”nı 
da imzaladık; ancak bu anlaşma henüz 
onaylanmamıştır. Onay sürecinin bir an 
önce tamamlanmasını bekliyoruz. Ülke-
lerimiz arasında tesis edilen ve ilk kez 
2008 yılında toplanan Karma Ekonomik 
Komisyon’un bu yıl içinde yeniden top-
lanmasında büyük yarar görüyoruz. 
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Ticaret hacmimize baktığımızda; 2007 yı-
lında 3 milyar dolar sınırına yaklaşan tica-
retimizin, daha sonra uluslararası finansal 
krizin etkisiyle düşme eğilimine girdiğini 
ve 2010 yılında 1.26 milyar dolar civarın-
da gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tablonun 
bize iki mesaj verdiği kanaatindeyim… 
Birincisi ülkelerimiz arasında harekete 
geçirilmeyi bekleyen ciddi bir potansi-
yel bulunuyor. İkincisi ise, ticaretimizin 
dönemsel dalgalanmalardan minimum 
seviyede etkilenecek şekilde yapılandı-
rılmış, ürün çeşitliliği sağlanmış, sağlam 
ve kalıcı bir zemine ihtiyacı var. Bugün 
burada temsil edilen özel sektörlerimizin 
dinamizmi devreye sokulduğunda, ikili 
ticaret hedeflerimizin kısa sürede iki mis-
line, üç misline katlanacağına inanıyorum. 
Zira ülkenizi ziyaretim sırasında dünya-
nın dört bir yanında başarılara imza atan 
seçkin işadamlarımız da bize eşlik ediyor. 
Aynı şekilde Güney Afrika’nın becerikli, 
çalışkan ve geniş ufka sahip mümtaz işa-
damlarını burada görmek bizleri daha da 
cesaretlendiriyor. 

Diğer yandan karşılıklı yatırımlar da 
hem ikili bağlarımızın daha güçlenmesi, 
hem de ülkelerimizde refahın arttırılma-
sı ve istihdam oluşturulması açısından 
önemli bir işbirliği alanıdır. Halen Güney 
Afrika’da yaklaşık 70 Türk firması faaliyet 
göstermekte, bunların bir kısmı ülkeni-
ze yatırım da yapmaktadır. Bazı Güney 
Afrikalı şirketlerin de Türkiye’ye yönelik 
yatırım hareketleri bulunduğunu biliyo-
ruz. Yatırımların karşılıklı artması hem iş 
dünyalarımızı birbirine yakınlaştıracak, 
hem de ülkelerimizin ticari bakımdan 

kendi bölgelerinde sahip oldukları merke-
zi konumun avantajlarından birbirlerini 
daha fazla yararlandırmalarının yolunu 
açacaktır. Ayrıca, uluslararası yatırım çek-
me konusunda ülkemizin bugüne kadar 
edindiği ciddi deneyimleri Güney Afrikalı 
dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğu-
muzu da bu vesileyle vurgulamak isterim. 

İkili ilişkilerimizin daha ileri noktalara 
taşınmasında mutlaka turizmi değerlen-
dirmeliyiz. Olağanüstü güzelliklere sahip 
olan Güney Afrika’nın bu alandaki başa-
rılı grafiğini takdirle izliyoruz. Biz de son 
yıllarda turizm alanında önemli atılımlar 
gerçekleştirdik ve dünyanın ilk 10 turizm 
ülkesi arasında yer aldık. Deniz turizminin 
yanı sıra, sağlık, inanç, kültür, kış sporları, 
mağara, avcılık, yayla ve kongre turizmi 
gibi birçok turizm alanlarında büyük me-
safeler kat ettik. Bunun sonucu olarak, 
küresel daralmaya rağmen 2010 yılı içinde 
yaklaşık 28.5 milyon turisti ülkemizde 
misafir etme başarısını gösterdik. Turizm 
alanında deneyimlerin paylaşılması, ya-
tırımlar ve karşılıklı turist trafiğinin art-
tırılması hususlarında sizlerle her türlü 
işbirliğine hazır olduğumuzu teyit etmek 
istiyorum. Özellikle karşılıklı turizm hare-
ketlerinin, halklarımızın birbirine daha da 
yakınlaşmasına vesile olacağına yürekten 
inanıyorum.

Saygıdeğer misafirler, kıymetli işadamları…

Katılmaktan büyük mutluluk duyduğum 
bu değerli forumun, ifade ettiğim tüm bu 
hedeflere ulaşılması yolunda büyük kat-
kılar sağlayacağına eminim. Özellikle işa-
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damlarımız arasında yapılacak karşılıklı 
görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki 
ticaret hacmini genişletecek somut fırsat-
lar ortaya çıkacağına inanıyorum. Zira 
biraz önce de belirttiğim üzere ticarette 
belirli hedeflerin yakalanması bizatihi o 
alanın erbabının bu misyonu üstlenmesi 
ve harekete geçmesiyle mümkün oluyor. 
Bizler hükümetler olarak tabiatıyla siz de-
ğerli işadamlarımızın daima yanındayız, 
yanında olacağız. 

Ancak, Türkiye ile Güney Afrika arasında-
ki ticari ilişkilerin arzuladığımız seviyeye 
gelmesi, sizlerin salt kâr beklentilerinin 
ötesine geçen uzun vadeli ve geniş ufuklu 
bir perspektif le kuracağınız ilişkiler ve 
ortaklıklar yoluyla mümkün olacaktır. 
Esasen bu, bizim gelecek kuşaklara karşı 
bir sorumluluğumuzdur. Meşhur Afrika 
atasözünün de işaret ettiği üzere “bu dün-
ya bize atalarımızdan miras kalmadı, onu 
sadece çocuklarımızdan ödünç aldık”. 
Türkiye-Güney Afrika İş Forumu’nun Tür-
kiye için, Güney Afrika Cumhuriyeti için, 
dostluğumuz için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Sağolun, varolun.
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Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema 
Montlanthe, muhterem hanımefendiler, 
saygıdeğer konuklar, 2005 yılında yaptı-
ğım Pretoria’yı ziyaretimden sonra, bugün, 
yine güzel başkentinizde eşim ile birlikte, 
sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bu vesileyle, bize gösterdiği-
niz sıcak hüsnü kabul için eşim ve bana 
refakat eden heyet mensupları adına kalbi 
teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Bu ziyaretin, gerek Türkiye ile Güney Afri-
ka Cumhuriyeti arasındaki, gerek Türkiye 
ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
ivme kazandığı bir döneme rastlamasını 
güzel bir fırsat olarak görüyoruz. Aynı şe-
kilde bu dönem, Afrika Kıtası’nın da kendi 
içinde dönüşüm yaşadığı bir dönemdir. Bu 
bakımdan ziyaretimizin her iki ülke açı-
sından daha da önem kazandığı kanaatini 
taşıyorum. 

Ayrı iki coğrafyaya mensup olmalarına kar-
şın, Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti 

arasında, iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran 
pek çok ortak nokta olduğuna inanıyo-
rum. ürkiye iki kıtayı, Güney Afrika ise iki 
okyanusu buluşturan müstesna konuma 
sahip ülkelerdir. Aynı şekilde, gerek Türki-
ye, gerek Güney Afrika Cumhuriyeti tarih 
boyunca hem medeniyetleri, hem halkları 
buluşturan ülkeler olmuşlardır. Ülkemizin 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, bugün 
dünyada stratejik konuma sahip, uluslara-
rası meselelerde sözü dinlenen birer güç 
merkezi konumuna geldiklerini söylemek 
öyle zannediyorum ki yanlış olmayacaktır. 

Bizler, güçlü demokrasisi, siyasi istikrarı, 
genç nüfusu ve dinamik ekonomisiyle 
geleceğe güvenle bakan Güney Afrika’yı 
Kıta’nın kilit ülkesi olarak kabul ediyoruz. 
Güney Afrika Cumhuriyeti, İnsan hakları 
ve ırkçılıkla mücadelede bir zafer simgesi 
haline gelmiş, bütün dünyada haklı bir 
prestije sahip olmuştur. Bu doğrultuda 
hem Afrika’da, hem dünyanın farklı coğra-
fi noktalarındaki krizlerde, BM’nin güçlü 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Kgalema Montlanthe Tarafından 

Verilen Akşam Yemeği

Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 
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bir üyesi olarak ülkenizin sürdürdüğü 
özverili çalışmaları takdirle izliyoruz. Bu 
çerçevede, küresel konularda aralarında 
yapıcı bir görüş alışverişi mevcut olan ül-
kelerimizin, bu diyalogu daha da ileri gö-
türüp, eşgüdümle hareket etmeleri önem 
arzetmektedir. Yüzyıllardan gelen fazilet 
ve değerleriyle, insanlığın beşiği Afrika 
Kıtası’nın dünyada hak ettiği yere ulaşma-
sında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin rolü 
hiçbir şekilde yadsınamaz. 

Saygıdeğer konuklar…

Çok boyutlu dış  polit ikamız içinde 
Afrika’ya açılım konusunu önemini gide-
rek arttıran bir mesele olarak görüyoruz. 
Bu çerçevede Güney Afrika Cumhuriyeti 
ile ilişkilerimize özel bir önem atfettiği-
mizi ifade etmek isterim. Umuyorum ki 
hukuki altyapının hızla tamamlanmasıyla 
birlikte, iki ülke arasındaki ilişkiler hem 
daha fazla çeşitlenecek, hem de daha ile-
ri seviyelere taşınacaktır. Bu bakımdan, 
müzakereleri devam eden veya onay sü-
reci sonuçlanmamış anlaşmaların hayata 
geçirilmesi yönünde somut adımların bir 
an evvel atılmasını önemli ve öncelikli 
görüyoruz. Ayrıca Güney Afrika Cumhu-
riyeti ile müşterek çalışmalarımızı, başta 
Birleşmiş Milletler ve G-20 olmak üzere 
uluslararası platformlarda da geliştirmek 
istiyoruz. 

Saygıdeğer konuklar…

Türkiye, 2011 yılının ikinci çeyreğinde 
yüzde 8.8 büyüme ile Çin’den sonra dün-
yada en hızlı büyüme oranını yakalamış 

durumdadır. 2010 yılında Dünya’da 20.3 
milyar dolarlık müteahhitlik projesi ger-
çekleştirerek, inşaat sektöründe ABD’nin 
önünde yer almış, Çin’in ardından yine 
ikinci sırayı elde etmeyi başarmıştır. 
Pretoria’yı ziyaretim sırasında heyetimiz-
de, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın ve önde gelen iş adamlarımızın 
yer almasını istedim. Yarın, meslektaşım 
ve dostum Sayın Mothlante ile birlikte 
iş adamlarımızla yapacağımız toplan-
tının ekonomik ilişkilerimizin geleceği 
açısından çok yararlı sonuçlar doğuraca-
ğını ümit ediyorum. Türkiye ile Güney 
Afrika’nın ekonomik güçlerini birleştirip, 
bu alandaki başarılarını üçüncü ülkelerde, 
özellikle Afrika’da sürdürme imkânları 
üzerinde çalışmalıdırlar. Bu yeni işbirliği 
vizyonunun her iki ülkenin menfaatine 
olacağına samimiyetle inanıyorum.

Değerli konuklar…

Türkiye gerek Kıta ülkeleriyle, gerek Af-
rika Birliği ile ilişkilerinde son dönemde 
dikkati çeken bir mesafe katetmiş ve bu 
başarısı uluslararası alanda takdir gör-
müştür. Esasen coğrafi konumu itibariyle 
bir Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye, Afri-
ka ülkeleri ve halklarıyla yüzyıllardan bu 
yana daima dostane ilişkiler sürdüren bir 
ülke olmuştur. Bizim insanlarımız, Afrika 
halklarına karşı her zaman yakınlık, dost-
luk ve kardeşlik hisleri beslemiştir. Bugün 
de Afrika ile ilişkilerimizi dostluk, eşitlik 
ve işbirliği temelinde geliştirmek karar-
lılığındayız. Türkiye’nin Afrika kıtasına 
olan yönelimi sadece ekonomik ve ticari 
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hedeflere bağlı değildir. Afrika politikamız 
Kıta’nın gelişme ve kalkınmasını da kapsa-
yan bütüncül bir politikadır. 

2008 yılında Afrika Birliği tarafından 
stratejik ortak olarak ilan edildik. Aynı 
yıl İstanbul’da I. Türkiye-Afrika İşbirliği 
Zirvesi’ni tertipledik. Bu zirvede üze-
rinde mutabakat sağlanan İzleme Meka-
nizması çerçevesinde,15-16 Aralık 2011 
tarihlerinde, 54 Afrika ülkesinin Dışişleri 
Bakanlarının davet edildiği Gözden Ge-
çirme Konferansı’nı İstanbul’da düzenle-
yeceğiz. Türkiye olarak, 9-13 Mayıs 2011 
tarihlerinde BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler 
Konferansı’na (EAGÜ) ev sahipliği yapmış 
olmanın gururunu taşıyoruz. 33’ü Afrika 
ülkesi olan EAGÜ’lere 2012 yılından iti-
baren her sene 200 milyon dolar tahsis 
edeceğiz. Bu meblağın teknik işbirliği pro-
jeleri, yardım programları ve burslar için 
kullanılmasına karar verdik. 

Türkiye, 2009-2010 dönemi BM Güven-
lik Konseyi geçici üyeliği döneminde 
olduğu gibi, tüm uluslararası forumlarda 
Afrika’nın da sesi olmaya devam edecektir. 
2015-2016 yıllarında Konseye yeniden se-
çildiğimiz takdirde, bu platformda bıraktı-
ğımız yerden Afrika’nın meselelerinin ta-
kipçisi ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 
Afrika ile kalkınma ve teknik işbirliğinin 
gelişmesine büyük önem veriyoruz. Bu 
çerçevede 3 başkenti merkez olarak seçe-
rek, 2010 yılı itibariyle 37 Afrika ülkesin-
de çeşitli kalkınma projesi gerçekleştiren 
TİKA, bu alanda Güney Afrika Cumhuriye-
ti ile işbirliği halinde projeler yürütmeye 
hazırdır. 

Uzun vadeli Afrika politikamız muvace-
hesinde, son iki yılda Afrika’da 12 yeni 
Büyükelçilik ve bir Başkonsolosluk (Juba) 
açtık. Afrika’da bugün itibarıyla 19’u Sah-
ra Altı Afrika’da olmak üzere 24 Büyükel-
çiliğimiz bulunuyor. 2012 yılı ortalarında 
Büyükelçiliklerimizin toplam sayısını 33’e 
çıkartmayı öngörüyoruz. Güney Sudan’ı 
ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türki-
ye, başkent Juba’daki Başkonsolosluğunu 
Büyükelçiliğe dönüştürmeye hazırlanıyor. 
Mogadişu’ya yeni atadığımız Büyükelçi-
miz de önümüzdeki dönemde göreve baş-
layacaktır.

Saygıdeğer konuklar…

Afrika kıtasının sorunlarının hepimizin, 
bütün insanlığın sorunu olduğunun bi-
linci içindeyiz. Aynı şekilde, Afrika ülke-
lerinin başarısı, mutluluğu ve refahı da 
hepimizin mutluluk kaynağıdır. Üzülerek 
ifade edeyim ki, geniş bir heyetle ziyaret 
ettiğimiz Somali’de gördüğümüz acı man-
zarayı tarif etmeye kelimeler yetmeyecek-
tir. En basit deyimiyle bir insanlık dramı 
olarak niteleyebileceğimiz bu durum, 
dünyanın gelişmişlik seviyesi dikkate 
alındığında uluslararası toplum için yüz 
karası niteliğindedir. Bugün dünyasında, 
artık insani değerlerimizi ihlal eden her 
sorunu tüm dünyanın meselesi gibi gör-
mek durumundayız. Bu meselelere bulu-
nacak çözümler, insanlığın toplu yararını 
gözetecek şekilde geliştirilmeli ve eldeki 
tüm imkânlar bu yönde en etkin şekilde 
seferber edilmelidir. 
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Türkiye’nin Somali’ye de, diğer birçok 
uluslararası soruna da yaklaşımı bu ilkeler 
üzerine bina edilmektedir. Ramazan ayın-
da Somali için başlattığımız geniş katılımlı 
yardım kampanyası bu hassasiyetimize bir 
örnektir. Bu kampanyada, halkımızın ver-
diği güçlü destek neticesinde iki ay içinde 
takribi 300 milyon dolara yaklaşan rekor 
bir bağış toplanmıştır. Ayrıca, ülke olarak 
yaptığımız acil insani yardımların yanı 
sıra, Somali’nin yeniden imarı ve tarım-
sal kalkınması için çok yönlü bir çalışma 
başlatmış durumdayız. Somali krizinin 
aşılması yolunda atılacak uluslararası 
adımların, bu ülkedeki güvenlik sorunu 
bahane edilerek daha fazla geciktirilmesi 
kabul edilemez. 

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli 
konuklar…

Somali meselesi genelde tüm dünyanın, 
özelde Afrika kıtasının eğilmesi gereken 
öncelikli insani bir meseledir. Türkiye 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti, bu türden 
insani konular başta olmak üzere dünya 
meselelerinin çözümüne katkıda buluna-
cak ortak stratejiler geliştirebilir, işbirliği 
imkânlarını zenginleştirebilirler. İnanı-
yorum ki bu yöndeki çabalarımız her iki 
ülkenin de yararına sonuçlar doğuracak ve 
dostluğumuza yaraşır seviyede bir ortak-
lığın meyvelerini vermesine imkân hazır-
layacaktır. Gerek ikili alanda, gerek Afrika 
Birliği bünyesinde görüş, emek ve düşün-
celerimizi aynı idealler doğrultusunda 
birleştirmemizin, hem bölgede, hem de 
dünyada barışın ve istikrarın tesisine kat-
kılar sağlayacağı muhakkaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, eşim ve beraberimdeki heyet 
üyelerine gösterdiğiniz sıcak misafirper-
verlik için teşekkürlerimi yineliyorum. 
Devlet Başkan Yardımcısı Dostum Sayın 
Kgalema Motlanthe’ye sağlık ve mutluluk, 
dost ve kardeş Güney Afrika Cumhuriyeti 
halkına esenlik ve refah dileklerimi sunu-
yorum. Teşekkür ederim.
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Sevgili vatandaşlarım, çok değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
bugün bir kez daha, Almanya’nın başkenti 
Berlin’de, siz değerli kardeşlerimi, vatan-
daşlarımı, tüm katılımcıları hasretle ve 
muhabbetle selamlıyorum. Berlin’den, 
Almanya’nın değişik kentlerinden, Alman-
ya dışından bu anlamlı buluşmaya katılan 

tüm kardeşlerimize, Türkiye’deki kardeşle-
rinin, akrabalarının selamlarını ve sevgile-
rini iletiyorum.

Konuşmamın hemen başında bir kez daha, 
Van depreminde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
Bizlerin, sizlerin, hepimizin, aziz milleti-

Almanya’ya Göçün 50. Yılı 
Sempozyumu Gala Yemeği

Berlin, Almanya | 1 Kasım 2011 
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mizin başı sağ olsun; Allah bir daha bizlere 
böyle acılar yaşatmasın diyorum. Alman-
ya’daki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, 
Van depremi için gösterdikleri hassasiyet 
ve yaptıkları yardımlar için de ayrıca şük-
ranlarımı sunuyorum. Almanya Federal 
Cumhuriyeti’ne de taziye mesajları ve 
yardım önerileri için, ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum. 

Yine buradan, son günlerde, güvenlik güç-
lerimizi ve çocuk, kadın demeden masum 
sivilleri hedef alan, annesinin karnında 
daha doğmamış bebeği katleden, sokakta 
oynayan çocuğu, evine ekmek götürme 
derdindeki işçiyi hedef alan terörü de bir 
kez daha lanetliyorum. Tüm şehitlerimize, 
hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına, milletimize 
sabır ve başsağlığı diliyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Van depremi, milletçe hepimizin imtihan-
dan geçtiği büyük bir sınav oldu. Allah’a 
hamdolsun, milletçe bu imtihanı başarıyla 
geçtik ve geçiyoruz. Ben inanıyorum ki, 
Van ve Erciş 7.2 şiddetinde sarsıldığında, 
bu zelzeleyi aynı şiddette Ankara da, İzmir 
de, İstanbul da ta yüreğinin derinlikle-
rinde hissetti. Sadece Türkiye’de değil, 
Berlin’deki, Hamburg’taki, Ştutgart’taki, 
Münih’teki, Almanya’nın ve Avrupa’nın 
tüm şehirlerindeki vatandaşlarımız, kar-
deşlerimiz de bu sarsıntıyı yüreklerinde 
hissettiler. Van depremiyle birlikte kar-
deşliğimiz, uhuvvetimiz, muhabbetimiz 
daha bir güçlendi, daha bir pekişti. Nifak 
tohumları ekmeye, aziz milletimizin ev-

latlarını birbirine düşürmeye, aramıza ay-
rımcılık sokmaya çalışan şer odakları, Van 
depremiyle birlikte nasıl beyhude bir çaba 
içinde olduklarını bir kez daha gördüler. 

Deprem sonrası ortaya koyduğumuz 
yardımlaşma ve dayanışma gösterdi ki 
milletimiz tek yürektir, tek nefestir. Terör 
saldırısı sonrasında ortaya çıkan toplum-
sal tepki gösterdi ki, milletimiz birdir, bü-
tündür, sıkı sıkıya birbirine kenetlenmiş-
tir. Şundan lütfen emin olunuz… Bugün 
burada, aramızda, Solingen saldırısının 
mağdurları, Mevlude ve Durmuş Genç 
kardeşlerimiz var… Solingen’in acısı, sızısı, 
nasıl 74 milyonun yüreğine ateş saldıysa, 
biliniz ki, Türkiye’de yaşanan her acı da 
buradaki kardeşlerimizin yüreğinde aynı 
derecede yankı buluyor. Çünkü biz aynı 
kaderi paylaşıyoruz. Biz aynı toprakların, 
aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı 
inancın mensuplarıyız. Çünkü biz dostuz, 
biz akrabayız, biz kardeşiz. Biz, sadece aynı 
topraklar üzerinde yaşayan değil; kalbi 
aynı anda atan, yüzü aynı yöne bakan, aynı 
ay yıldızlı bayrağın altında toplanmış bir 
milletiz. 

Çok açık söylüyorum: Bu milletin birliğini, 
dirliğini, beraberliğini ve kardeşliğini ha-
fife alanlar, bugüne kadar hep kaybettiler, 
bundan sonra da kaybetmeye mahkûmlar. 
Hiçbir örgüt, hiçbir çaba, hiçbir saldırı 
bu milletin kardeşliğini sarsmayacak, 
sarsamayacaktır. Bir ay önce, Batman’da 
teröristler, sağa sola rastgele ateş açtılar… 
4 yaşındaki Sultan, teröristlerin kurşunla-
rına hedef oldu ve gözlerini hayata yumdu. 
Annesi, aynı şekilde terörün hedefi oldu, 
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umutlarını geride bırakarak Hakk’a yü-
rüdü. Annenin karnındaki 8 aylık bebek, 
daha gözlerini dünyaya açmadan, daha 
ismi bile konulmadan, daha ağlayamadan, 
gülemeden terörle tanıştı. 

Bu insanlık dışı saldırının tek sorumlusu 
terör örgütü değildir! O tetiği çeken ve 
çektiren kanlı maşalar kadar, terör örgü-
tüne destek sağlayanlar, örgütün sırtını 
sıvazlayanlar, örgüte maddi, manevi des-
tek sağlayanlar da o doğmamış bebeğin 
katledilmesinden en az terör örgütü kadar 
sorumludurlar. Açık söylüyorum, terörle 
mücadele bir ülkenin veya bir milletin 
meselesi değildir; insani değerlere inanan 
herkesin sorumluluğudur. Terör örgütle-
rine göz yumanlar, terörün kanlı yüzüne 
ortak olurlar. Türkiye’ye terörle müca-
delede gereken desteği vermeyen ama 
insan hakları nutku atanlara soruyorum. 
Vahşice katledilen 4 yaşındaki Sultan’dan 
haberiniz var mı? Bize güya demokrasi 
dersi verenlere soruyorum: Umutlarıyla 
vefat eden Anne Mizgin Doru’dan haberi-
niz var mı? Terör örgütünün faaliyetlerine, 
yayınlarına, derneklerine, para toplaması-
na göz yumanlar; suçluların elini kolunu 
sallayarak dolaşmasına göz yumanlara 
sesleniyorum: Anne karnında öldürülen 8 
aylık bebekten haberiniz var mı? 

Avrupalı dostlarımızın önüne dosyaları 
koyduğumuzda, tek tek isimleri, dernek-
leri, yayın kuruluşlarını, aktarılan para 
miktarlarını koyduğumuzda, bize bahane-
ler üretiyorlar. Siz o bahaneleri artık bize 
değil, artık Batman’da öldürülen masum 
yavrulara değil, eğer izah edebiliyorsa-

nız, önce kendi vicdanınıza izah edin. 
Terör örgütüne gösterilen müsamahanın, 
Türkiye’de nasıl kanlı eylemlere dönüştü-
ğü artık daha iyi görülmelidir. Bütün bu 
görüşlerimizi inşallah yarın Sayın Şansöl-
ye Merkel’e de bir kez daha ileteceğiz. Ya-
rın Almanya’dan Fransa’ya geçecek, G-20 
zirvesi esnasında görüşeceğimiz liderlere 
de artık bu gerçeği çok daha net biçimde, 
çok daha kararlı biçimde ileteceğiz. 

Türkiye’nin büyümesini, ilerlemesini, 
kalkınmasını hiç kimse hiçbir şekilde 
durduramayacak, yavaşlatamayacak. Tüm 
dünyanın, tüm Avrupa’nın ciddi bir dar-
boğazdan geçtiği şu günlerde, Türkiye eko-
nomisi istikrarlı şekilde büyümeye devam 
ediyor. Türkiye, sadece ekonomisiyle değil, 
demokrasisiyle, bölgesel ve küresel barışa 
yaptığı katkılarla da büyüyor. Milletçe 
azmettik, çok çalıştık ve Türkiye’yi bölge-
sel bir güç, küresel bir oyuncu haline dö-
nüştürdük. Türkiye bugün tüm dünyada 
yoksulların, mazlumların umudu haline 
geldi. Türkiye, mağdurların, kimsesizlerin 
sesi, nefesi haline geldi. Türkiye, herkesin 
sustuğu, herkesin sırt çevirdiği anlarda, 
zulme karşı, baskıya karşı, haksızlığa ve 
hukuksuzluğa karşı, vicdanların yükselen 
sesi haline dönüştü. 

İşte onun için, buradaki her bir kardeşi-
min şunu çok ama çok iyi bilmesini, hisset-
mesini istiyorum: Sizin arkanızda çok bü-
yük bir ülke var. Sizin arkanızda çok güçlü 
bir ülke var. Sizin arkanızda, sizin yanı 
başınızda, hiç endişeniz olmasın, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti var. Kederli gününüz-
de de, mutlu gününüzde de yanınızdayız 
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ve var gücümüzle, tüm imkânlarımızla 
yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

Bundan tam 50 yıl önce, 30 Ekim 1961’de, 
Türkiye ile Almanya arasında İşgücü An-
laşması imzalandı. 27 Mayıs 1960 müda-
halesi, Türkiye üzerine adeta bir karabulut 
gibi çökmüş, ekonomiyi, siyaseti, demok-
rasiyi tahrip ettiği kadar, insanların umu-
dunu da karartmıştı. Aynı yıllarda, savaşın 
yıkımını tamir etmeye çalışan, yeniden 
inşa faaliyetleri yürüten Almanya, işgücü-
ne ihtiyaç duyuyordu. Binlerce insanımız, 
İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu’ndan da-
vulla zurnayla gurbet trenine bindi ve bu-
ralarda bandoyla karşılandı. Almanya’da, 
işçi yurt ve barakalarında kalan kardeşleri-
miz, ailelerini getirerek, burada evlenerek, 
yuva kurarak göçmen işçi vasfından sıy-
rıldı ve Almanya’daki Türk toplumunun 
birer mensubu haline dönüştü. 

Ben, Göç’ün 50’inci yıldönümü vesilesiyle, 
1961’den itibaren buraya çalışmaya gelen 
büyüklerimizden ahirete irtihal edenleri 
rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara uzun 
ömürler temenni ediyorum. Gösterdikleri 
yaşam mücadelesinden, her türlü baskıya, 
acıya, saldırıya, ayrımcılığa karşı sabırla-
rından, sağduyularından dolayı gurbetteki 
tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 50 
yıllık zaman diliminde, insanımızın dini, 
dili ve kültürü için çalışmış gönüllü sivil 
toplum üye ve temsilcilerini gösterdikleri 
üstün gayretten dolayı ayrıca kutluyorum, 
başarılarının devamını diliyorum. 

Hiç şüphesiz, Almanya’daki vatandaşları-
mıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza bir 
şükran borcumuz var. Zira sizler, kendi-
nizden ziyade Almanya ve Türkiye için 
çalıştınız, ürettiniz. Almanya ekonomisine 
olduğu kadar, Türkiye ekonomisine katkı 
sağladınız. Sizler, Almanya ile Türkiye 
arasında, Avrupa ile anavatanınız arasında 
bir dostluk köprüsü oldunuz. İşte bundan 
dolayı, Göç’ün 50’inci yıldönümünde, her 
birinize, ülkem ve milletim adına, Türkiye 
adına şükranlarımızı, minnetimizi bir kez 
daha ifade ediyorum. 

Türkiye’den Almanya’ya göçün 50’inci 
yıldönümünü çeşitli etkinliklerle anlamlı 
hale getiren Almanya makamlarına, Dışiş-
leri Bakanlığımıza, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığımıza, tüm sivil 
toplum örgütlerine çalışmalarından dolayı 
ayrıca teşekkür ediyorum. 50’inci yıl vesi-
lesiyle yapılan tüm etkinliklerin, varolan 
sorunların anlaşılması ve yeni ortaya 
çıkan sorunların aşılması için anlamlı bir 
zemin olmasını diliyor ve arzuluyorum. 

Sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım…

Türkiye’den Almanya’ya göçün 50’inci yıl-
dönümünde, altını çizerek ifade ediyorum: 
Almanların ve Alman makamlarının, Türk 
işçilerinin artık misafir işçi, gurbetçi değil, 
Almanya’ya yerleşmiş Almanya vatandaşı 
olmuş, Almanya toplumunun ayrılmaz bi-
rer mensubu olduklarını anlamaları, idrak 
etmeleri gerekiyor. 1960’larda gelen ilk 
kuşağa, “Misafir İşçi” olarak bakılıyordu. 
Belki o gün gelen vatandaşlarımız dahi, 
biraz para kazanıp ülkelerine dönmeyi 
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planlıyordu. Ama aradan 50 yıl geçti ve 
bugün 4’üncü nesil Almanya’ya, Almanya 
ekonomisine emeğiyle katkı sağlıyor.

Şunu büyük bir gururla ifade etmeliyim ki, 
bugün Almanya’da 72 binin üzerinde Türk 
işveren faaliyet gösteriyor. Sadece Türkler 
değil, Almanlar da dahil olmak üzere her 
milletten 350 bin kişi, Türk işadamlarının 
yatırımlarında istihdam ediliyor. Alman-
ya’daki işadamlarımızın yıllık ciroları yak-
laşık 33 milyar avro’ya ulaşmış durumda. 

Sadece ticaret değil… Spordan sinemaya, 
siyasetten adalete, emniyetten eğitime, din 
hizmetlerinden sağlığa kadar hemen her 
alanda Türkler var, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının emeği, alınteri ve başarısı 
var. Buradaki vatandaşlarımız Almanya’ya 
çok hızlı entegre oldular ve oluyorlar. 
Ancak, entegrasyon çift taraflıdır. Entegre 
olan kadar, entegre olunanın da ne kadar 
mesafe katettiğini sorgulamak, bizim de 
en tabii hakkımızdır. 50 yıl önce misafir 
işçi olarak gelen, bugün 3’üncü ve 4’üncü 
nesliyle Almanya’nın sosyal dokusunda 
tartışmasız yer edinen Türklerin, fırsat 
eşitliğinden, eşit katılımdan ve birlikte ya-
şama imkânından ne kadar istifade ettiğini 
sormak ve sorgulamak bizim hakkımızdır.

Ben her fırsatta ifade ettim, bugün burada 
da söylüyorum: Benim buradaki kardeşim 
Almancayı öğrensin. Benim buradaki kar-
deşim, hak ediyorsa Almanya vatandaşı 
olsun. Ama hiç kimse, bizden, kendi ana 
dilimizi unutmamızı beklemesin. Biz, 50 
yıl sonra, sadece soyadlarıyla Türk olan, 
asimile olmuş bir toplum görmek değil; 

diliyle, kültürüyle, gelenekleriyle, inançla-
rıyla varolan ve ayakta duran ve yaşadığı 
ülkeye her yönden önemli katlılar yapan 
bir toplum görmek istiyoruz. Burada ya-
şayan her bir kardeşimden, her bir sivil 
toplum örgütümüzden rica ediyorum: 
Almancanın öğrenilmesi, her türlü siyasi, 
sosyal, ekonomik fırsatın değerlendiril-
mesi için lütfen öncü olun. Aynı şekilde, 
Türkçe’nin öğrenilmesi, öğretilmesi, kültü-
rün ve inançların muhafaza edilmesi için 
de elbirliği içinde mücadelenizi sürdürün. 

Biz, bölünmüşlük görmek istemiyoruz. 
Biz güç birliği görmek, dayanışma gör-
mek, ortak sorunlara ortak çözümler 
üreten bir Türk toplumu görmek istiyo-
ruz. Biz, Almanya makamları nezdinde, 
her sorununuzun çözümü için girişimde 
bulunmaya devam edeceğiz. Sizlerin de, 
hukuk, demokrasi, yasalar çerçevesinde 
Almanya’nın geleceğiyle birlikte kendi 
geleceğinizi de tasarlamanızı önemli arzu-
luyorum. Bir kez daha söylüyorum: Asla 
yalnız değilsiniz, asla kimsesiz, çaresiz de-
ğilsiniz. Dış işleri Bakanlığımız, Büyükelçi-
liğimiz, konsolosluklarımız, devlet-millet 
kaynaşmasını tesis etmiş şekilde her an ya-
nınızda olmaya devam edecek. “Nerede bir 
vatandaşımız varsa, biz oradayız” sloganıy-
la, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığını kurduk. Bu kurumumuz da 
her an yanınızda olacak ve meselelerinizi 
yakından takip edecek.

Burada iki önemli gelişmeyi de sizlerle 
paylaşmak istiyorum… Düsseldorf ’ta söz 
verdiğimiz üzere mavi kart uygulaması 
ile çalışmaları tamamladık ve geçen hafta 
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Bakanlar Kurulunda imzaladık. Meclis-
ten de en kısa zamanda geçmesi için ça-
lışacağız. Ayrıca önümüzdeki seçimlerde 
yurtdışında oy kullanmayı uygulanabilir 
hale getirmek için seçim kanununda bazı 
düzenlemeler hazırlandı ve bunları da 
mavi kart düzenlemesi ile beraber Bakan-
lar Kurulunda imzaladık. Önümüzde ki ilk 
seçimde inşallah artık buradan oylarınızı 
kullanabileceksiniz. 

Değerli kardeşlerim…

1961 yılında, Sirkeci Tren İstasyonu’ndan 
başlayan yolculuk, bugün artık yarım 
asrı geride bıraktı. Çok acılar çektiğinizi 
biliyorum. Özlemin, hasretin, sıla ve gur-
betin içinizde volkana dönüştüğünü bili-
yorum. Anneden, babadan, çocuklardan 
ayrı, vatanın, köyün, yuvanın kokusuna 
hasret, dile kolay, 50 yıl geçti. Gün artık, 
gurbet hikâyeleri değil, başarı öykülerini 
paylaşma günü. Gün artık, geçmişe de-
ğil, geleceğe odaklanma günü. Umutla, 
heyecanla, coşkuyla, çocuklarımıza daha 
aydınlık bir gelecek bırakma mücadelesini 
hep birlikte sürdüreceğiz. Biz Türkiye’de, 
siz Almanya’da, umudu çoğaltmaya, barışı 
yeşertmeye, kardeşliği yüceltmeye devam 
edeceğiz. Emeğiyle gurbette abideleşmiş 
tüm işçi, emekçi kardeşlerimi bir kez daha 
tebrik ediyorum. Millet olarak sizlere en 
kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Göç’ün 50’inci yılını çeşitli etkinliklerle 
değerlendiren Almanya makamlarına, 
Türkiye’den ilgili bakanlıklarımıza, başta 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumları-

mıza ve sivil toplum örgütlerine teşekkür 
ediyorum. Göç Sempozyumunun başarılı 
geçmesini diliyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Sayın Şansölye, sayın bakanlar, çok değerli 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Türkiye’den Almanya’ya iş göçü’nün 50’inci 
yılı vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğin 
başarılı geçmesini diliyorum. Federal Al-
manya Cumhuriyeti’ne, Sayın Şansölye’ye, 
ilgili bakanlara ve yetkililere, bu anlamlı 

etkinlik için yürekten teşekkür ediyorum. 
Tüm katılımcılara ve katkı verenlere de ay-
rıca şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Şansölye, çok değerli katılımcılar…

Tarih, takdir edersiniz ki, bizim yaşadığı-
mız dönemle, gördüklerimizle ve ulaşabil-
diğimiz coğrafyadaki gelişmelerle sınırlı de-

Türkiye ile Almanya Arasındaki 
İşgücü Anlaşması’nın 50. Yılı 

Programı

Berlin, Almanya | 2 Kasım 2011 
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ğildir. Tarih, bilgilerimizi, muhayyilemizi 
ve sınırlarımızı aşan uzun bir süreci ve kar-
maşık bir tecrübe birikimini kapsar. Alman-
ya ile Türkiye’nin tarih içindeki kesişme 
noktaları da son 50 yıldan ibaret değildir. 
Tüm Almanya vatandaşlarının şunu çok 
iyi bilmesini isterim: Türklerle Almanlar, 
30 Ekim 1961’den itibaren birbirini tanı-
yan, birbiriyle tanışan ve yol arkadaşı olan 
milletler değildir. 12’inci yüzyılda, Roma 
Cermen İmparatorlarının Haçlı seferleri, 
yol üzerinde Türklerle tanışmanın vesilesi 
olmuştu. 16’ıncı yüzyılda, Osmanlı Devleti 
ile o günkü Almanya arasında ilk resmi te-
maslar başlatılmış, sonrasında da bu temas-
lar kesintisiz devam etmişti. 

Daha da önemlisi şudur: Yaklaşık 100 yıl 
önce, Osmanlı Devleti’nin dağılmasıyla 
sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı, adeta 
Almanya ile Türkiye’nin kader ortaklığı 
yaptığı bir mücadele olmuştur. Türklerin, 
Süveyş Kanalı Savunması, Hicaz Mücadele-
si, Sarıkamış Taarruzu ve Çanakkale Zaferi, 
Alman askerlerinin ve Alman kumandanla-
rının bizzat görev üstlendiği mücadeleler-
dir. Ne Türkiye’nin, ne de Almanya tarihi, 
birbirinden bağımsız olarak yazılamaz.

Esasen, 1961 yılında, Almanya’nın ihtiyaç 
duyduğu işgücünün büyük çoğunluğunun 
Türkiye’den sağlaması da, işte bu ortak 
tarihin bir neticesidir. Siyasi ve askeri sa-
hada birbirini bu kadar yakından tanıyan 
iki millet, ülkelerinin kalkınma mücadele-
sinde de ortaklık yapmaktan kaçınmamış-
tır. Dikkatinizi çekiyorum: 2010 yılında, 
Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret 
hacmi 25 milyar avro’ya ulaştı. 2011 yılının 

sadece ilk yarısında 16 milyar avro’luk tica-
ret gerçekleştirdik. Almanya için Türkiye, 
Türkiye için de Almanya, en büyük ticaret 
ortağı olma vasfını koruyor. Alman işadam-
ları, Türkiye’deki 4 bin yatırımla, en büyük 
uluslararası yatırımcı olma özelliğine sahip. 
Yine Almanya’da, 72 binin üzerinde Türki-
ye kökenli işveren, 33 milyar avro ciro hac-
miyle, 350 bin kişiye istihdam sağlayarak 
Almanya ekonomisine katkıda bulunuyor. 
Açık söylüyorum: Ne Almanya Türkiye için 
acı Vatan’dır; ne de Türkler, Almanya için 
göçmen işçilerdir.

Bizler, tarihin bizi her açıdan yakınlaş-
tırdığı iki ayrı milletiz. Biz, birlikteyiz… 
Hiçbir milletin buna muhatap olmasını 
istemeyiz ama; dışarı, raus sözcüğüne 
muhatap olacak en son millet, Türklerdir. 
Daha da ötesini söylüyorum… Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğine en büyük desteği 
vermesi beklenen, vermesi gereken ülke 
Almanya’dır. Türkiye’nin uluslararası tez-
lerine sahip çıkması, Kıbrıs meselesinden 
1915 olaylarına, Avrupa Birliği müzake-
relerinden terörle mücadeleye kadar her 
alanda işbirliği yapması beklenen ülke 
Almanya’dır. 

Takdir edersiniz ki, sadece Almanya’da-
ki Türk nüfus, Avrupa’daki Türk nüfus, 
bugün bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
nüfusundan kat kat fazladır. Bizi anlama-
sını, bize destek vermesini umduğumuz, 
tarihten ve bugünden kendimize yakın 
gördüğümüz Almanya’nın, Avrupa Birliği 
sürecinde bize daha güçlü şekilde destek 
vermesini bekliyoruz. Hele hele, tüm bel-
gelerini, bilgilerini, somut delillerini ortaya 
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koyduğumuz halde, Avrupa’nın kimi ülke-
lerinde terör örgütünün faaliyetlerine karşı 
gösterilen müsamahaya hiç ama hiç anlam 
veremiyoruz. İnsanlığa, demokrasiye ve ba-
rışa kasteden terör örgütüyle mücadelede 
Türkiye’nin yalnız bırakılması, vicdanları 
yaralamakta, Avrupa ülkelerinin inandırıcı-
lığını sarsmaktadır. Hükümetler, iktidarlar 
gelip geçicidir… 

Tarih, populizm yapanları, günü birlik 
politikaları tercih edenleri ve küçük siyasi 
hesaplar yapanları değil, erdemli davra-
narak sorumluluk üstlenenleri ve büyük 
düşünenleri kaydeder. Küçük düşünmek, 
Avrupa Birliğine yakışmaz. Küçük düşü-
nen liderler ise Avrupa Birliğini küresel bir 
aktör haline getiremez. Bizim beklentimiz, 
Almanya’nın büyük bir vizyon ortaya koya-
rak Avrupa Birliği’nin geleceği için öncü rol 
üstlenmesidir. 

Değerli dostlarım…

Almanya’daki Türk nüfus, hiç kuşkusuz Al-
manya için de, Türkiye için de çok önemli 
bir imkândır. 50 yıl önce Almanya’ya gelen 
ilk nesil, emekleriyle, alın terleriyle, ortak 
bir geleceği Alman dostlarıyla birlikte inşa 
etmiştir. Bugün artık 4’üncü nesilden söz 
ediyoruz. Anadili kadar Almanca konuşan, 
Almanya’nın sporuna, sanatına, bilimine, 
ekonomisine, edebiyatına, sinemasına 
önemli katkılar sağlayan Türkiye kökenli 
vatandaşlarınız var. 

Fatih Akın’ın filmleri, Almanya’nın olduğu 
kadar Türkiye’nin de gururu. Türk Milli Ta-
kımının kalesini hedef almadığı sürece, Me-

sut Özil’in attığı her golle bizler de havalara 
uçuyoruz. Alman filmlerinde, dizilerinde, 
Alman edebiyatında Türkiye asıllı Almanya 
vatandaşlarını gördükçe seviniyor ve umut-
lanıyoruz. 50 yıl önce göçmen işçi olarak 
gelenler, bugün artık Alman toplumunun 
ayrılmaz birer parçası oldular. Onlar, ne 
kadar işçiyse, o kadar da insan. Onlar, ne 
kadar emekçiyse, dilleriyle, kültürleriyle, 
gelecek tasavvurlarıyla o kadar da insan.

Buradan, her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı, 
horlamayı, fırsat eşitliğine aykırı uygula-
mayı, antisemitizm kadar İslamofobiyi de 
reddettiğimizi bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. Almanya makamlarının da biz-
lerle aynı hassasiyeti paylaştığını biliyor, bu 
insanlık suçlarıyla ortak mücadele edecek-
lerine yürekten inanıyorum. Irkçılık ve ay-
rımcılık kadar, asimilasyonun da insanlık 
suçu olduğu konusunda Almanya ile hem-
fikiriz. Biz, entegrasyonu kayıtsız şartsız 
destekliyor ve teşvik ediyoruz. Türklerin 
Almancayı öğrenmelerini ve en iyi şekilde 
konuşmalarını teşvik ediyoruz. Almanya 
vatandaşlığına geçmeyi teşvik ediyor, özen-
diriyor, Türkiye’deki haklarını muhafaza 
ederek tüm Türkiye kökenli kardeşlerimizi 
Alman vatandaşı olmaya çağırıyoruz.

Takdir edersiniz ki, entegrasyon tek taraflı 
değildir. Entegre olunan tarafın da, ana 
dilin öğrenilmesine, öğretilmesine; kültür 
ve geleneklerin muhafaza edilmesine say-
gı duymasını bekliyoruz. Birlikte yaşama 
kültürünü ne kadar yüceltirsek, geleceğin 
de o kadar aydınlık olacağına kalpten ina-
nıyoruz. 
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Sayın Şansölye, çok değerli katılımcılar…

Mevcut sorunları demokrasi, hukuk ve 
insan hakları çerçevesinde aşacağımızı bili-
yorum. Küreselleşen dünyada, farklılıkları 
reddeden fanatik yaklaşımlar değil, mut-
laka ve mutlaka barış, bir arada yaşama, 
dayanışma kazanacaktır. Medeniyetlerin 
çatışması tezi mutlaka boşa çıkacak, mede-
niyetlerin ittifakı dünyaya hâkim olacaktır. 
Biz buna inanıyor ve bunun için gayret sarf 
ediyoruz. Almanya toplumu içindeki her 
bir Türk’ün, geldiği medeniyet itibariyle, 
Alman dostlarıyla aynı idealleri paylaştığı-
nı biliyorum. 

50 yıl önce gelenler, bu topraklara sadece 
emeklerini değil, iyi niyetlerini de akıttılar. 
50 yıl önce gelenler, çok muhteşem bir ba-
şarı sağlayarak, gurbeti artık sılaya dönüş-
türdüler. 50’inci yıl etkinlikleri vesilesiyle, 
ilk nesle, onların çocuklarına, torunlarına 
ve şimdi de torunlarının çocuklarına, Tür-
kiye adına, ülkem ve milletim adına bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum. Alman 
makamlarına, özverili, sağduyulu, anlayışlı 
gayretlerinden ve entegrasyona verdikleri 
katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Konuşmama son verirken, tekrar 
etmekte fayda görüyorum. Biz Birlikteyiz… 
Teşekkür ederim… 
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Değerli basın mensupları…

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı, de-
ğerli kardeşim Mustafa Abdülcelil ile 
bugün Libya’daki son gelişmelere ilişkin 
ayrıntılı bir görüşme yaptık. Öncelikle 

Sayın Abdülcelil’e Türkiye’ye hoş geldiniz 
diyorum ve şahsıma geçmiş olsun dilekle-
rini ilettikleri için hem kendisine, hem tüm 
Libyalı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Bu basın toplantısı vesilesiyle, 
Türkiye’den ve dünyadan geçmiş olsun me-

Libya Ulusal Geçiş Konseyi 
Başkanı Mustafa Abdülcelil ile 

Ortak Basın Toplantısı

İstanbul | 17 Aralık 2011 
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sajlarını ileten tüm dostlarımıza ve kar-
deşlerimize, özellikle de bizlerden hayır 
dualarını esirgemeyen aziz milletimize 
teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar…

16 Eylül’de Libya’yı ziyaretim sırasında, 
kardeş Libya halkını, özgürlük, adalet ve 
demokrasi uğruna verdikleri mücadele-
den dolayı kutlamıştım. Bugün burada 
bir kez daha, değerli kardeşim Mustafa 
Abdülcelil’ in şahsında Libya halkını 
tebrik ediyor; milletimizin kardeş Libya 
halkına selam ve sevgilerini iletiyorum. 
42 yıllık diktatörlük rejiminin yıkılması 
sürecinde hayatını kaybeden Libyalı dev-
rim şehitlerini de bir kez daha rahmetle 
anıyorum. 

Libya’da, değerli kardeşim, mevkidaşım 
Başbakan El Keib Başkanlığında bir geçiş 
hükümeti kuruldu. Yeni Hükümetin, iç 
barış, huzur, istikrar ve parlamenter sis-
temin tesis edilmesi için samimi gayret 
içinde olacağına yürekten inanıyorum. 
Libya’daki bu geçiş sürecini, Türkiye ola-
rak tüm imkânlarımızla destekleyeceğiz 
ve kardeş Libya halkı ile tarih boyunca 
olduğu gibi gelecekte de dayanışma için-
de olacağız. Libya’da geçiş sürecinin ba-
şarıyla tamamlanabilmesi için, güvenlik 
birimlerinin yeniden yapılanması, milis 
güçlerinin de dağıtılması özellikle önem 
arz ediyor. 

Libya’da iç güvenliğin tesis edilmesi için, 
Türkiye olarak, gerek eğitim, gerek malze-
me noktasında bir dizi adım atıyoruz. Ör-

neğin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzden 
bir heyet, Ocak ayında Libya’ya giderek 
temaslarda bulunacak. Libya güvenlik 
güçlerinin ihtiyaç duyduğu polis teçhiza-
tını da Türkiye olarak temin ettik ve yarın 
Libya’ya sevkiyatını başlatıyoruz. Trablus 
Büyükelçiliğimiz nezdinde Askeri Ataşe-
liğimizi de en kısa süre içinde faaliyete 
geçiriyoruz. Ulusal Geçiş Konseyi’ne yö-
nelik hibe ve kredi taahhütlerimiz şu ana 
kadar 300 milyon dolara ulaştı. Libya’nın 
ihtiyaç duyduğu ilaç, gıda ve motorin gibi 
acil ihtiyaçların tedarikini aynı şekilde 
sürdürüyoruz. Bugüne kadar binin üze-
rinde Libyalı kardeşimizin tedavisini Tür-
kiye’deki hastanelerde gerçekleştirdik.

Libya’yı ziyaretim esnasında, Misurata’da 
bir hastane kurulması, Libya’nın çeşitli 
şehirlerinde hasar gören okul, karakol, 
mahkeme binalarının tamiri noktasında 
bir sözüm olmuştu. Şu anda, 21 Türk 
şirketinin üstlendiği, bu tamir, bakım ve 
planlama çalışmalarımız Libya genelinde 
hızla devam ediyor. Libya’nın dış dünya 
ile bağlantısını yeniden kurmak amacıy-
la, Türk Hava Yollarımız, Trablus’a hafta-
da 9; Bingazi’ye haftada 10 sefer düzenli-
yor. Önceki gün itibariyle, Misurata’ya da 
THY seferleri başlatıldı. Bu 3 şehre olan 
uçak seferlerinin artırılması yönündeki 
müzakereler de şu anda devam ediyor. 

Libya’da faaliyet gösteren işadamlarımı-
zın Libya’ya geri dönmeleri ve zararları-
nın tespiti çalışmalarımız da aynı şekil-
de işbirliği içinde sürdürülüyor. Libya 
Başbakanı değerli kardeşim El Keib’i de 
Türkiye’ye davet ettik; inşallah kendisiyle 
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de tüm bu meseleleri ayrıntılı şekilde ele 
alacak; hem desteğimizi, hem işbirliğimi-
zi daha ileri boyutlara hep birlikte taşıya-
cağız.

Değerli arkadaşlarım…

Libya, fizikken ne kadar uzak olsa da, 
Türkiye’nin tarihinde, aziz milletimizin 
gönlünde müstesna konuma sahip bir 
ülkedir. Bingazi, Tobruk, Sirte, Misurata, 
Trablus gibi şehirler, adeta kendi şehirle-
rimiz kadar, İstanbul, İzmir, Ankara kadar 
tanıdığımız, bildiğimiz, derin bir muhab-
bet duyduğumuz şehirlerdir. Libya’nın 
kimi şehirleri, örneğin Fizan, Türkçe de-
yimlere dahi girmiş, halk arasında günlük 
konuşmalarda sık sık tekrarlanmıştır. 

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum… Türkiye ile Libya’nın ortak 
tarihleri, asla ve asla çıkar ilişkisi üzerine 
kurulmamış; tam tersine, kardeşlik, daya-
nışma, paylaşma temelleri üzerine bina 
edilmiş, böylece ortak bir tarih inşa edil-
miştir. 1911’de, Libya’nın işgaline karşı, 
başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere 
Osmanlı Ordusu, Libyalı kardeşleriyle 
omuz omuza mücadele vermiş, Libya’yı 
birlikte savunmuşlardır.

Türkiye’nin tarihinde sömürü yoktur, em-
peryalist yaklaşım yoktur. Türkiye’nin ta-
rihinde, bir ülkeyi işgal etmek, ardından 
da o ülkenin tüm kaynaklarını çalmak 
yoktur. Bizim tarihimizde, dost ve kardeş 
halklara zulüm, baskı, sindirme yoktur. 
Altını çizerek ifade ediyorum: Bizim tari-
himizde, soykırım asla ve asla yoktur. Bu-

nun en güzel şahidi de, ortak tarihe sahip 
olduğumuz kardeş Libya halkıdır. Aynı 
Libya halkı, son 100 yıl içinde, bazı Batılı 
ülkelerin, tüm Afrika kıtasında, özellikle 
de Kuzey Afrika’da nasıl soykırım işledik-
lerinin, ne tür katliamlar yaptıklarının, 
Afrika’nın kaynaklarını nasıl sömürdük-
lerinin şahididir, en müşahhas örneğidir. 

Cezayir’de 8 Mayıs 1945’ten itibaren kat-
ledilen, fırınlarda yakılarak öldürülen ma-
sum sivillerin tam sayısı bugün dahi bilin-
miyor. Maalesef, Batılı kaynaklar, 8 Mayıs 
1945’te öldürülen 100 Fransız askerini öne 
çıkarırken, sayısı 45 bin olduğu söylenen 
Cezayirli şehitlerden bugün hiç kimse 
bahsetmiyor. Aynı şekilde, 1994 yılında 
Ruanda’da 800 bin insanın katledilmesinde 
Fransa’nın rolü de hiç tartışılmıyor. Hiçbir 
tarihçi, hiçbir siyasetçi, bizim tarihimizde 
soykırım göremez; soykırım görmek iste-
yenler, dönsünler ve kendi kirli, kanlı ta-
rihlerine baksınlar. Kendi tarihleriyle yüz-
leşemeyenlerin, asılsız iddialar üzerinden 
Türkiye tarihine saldırmaları, çok ciddi bir 
samimiyetsizlik göstergesidir.

Tarih, parlamentolarda yapılan oylamalar-
la yazılmaz. Tarih, popülizm uğruna, oy 
toplamak uğruna çarpıtılamaz. Hele hele, 
parlamentolar, tarihin araştırılmasını, in-
celenmesini, konuşulmasını; tarihi yalan-
ların eleştirilmesini engelleyemez. 21’inci 
yüzyılda, bir Avrupa ülkesinin, tarihteki 
yalanları cesaretle inkâr edenleri ceza-
landırmaya girişmesi, bilim adına, ifade 
özgürlüğü adına, insan hak ve hürriyet-
leri adına son derece vahim, kaygı verici, 
hatta utanç vericidir. 
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Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Sayın 
Sakrozi’ye bir mektup göndererek, bu 
yöndeki kaygılarımızı ilettim. Sözde Er-
meni Soykırımını inkâr edenlerin ceza-
landırılmasını öngören, 22 Aralık’ta da 
Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulu’nda 
görüşülecek olan teklifin, Türkiye Fransa 
ilişkilerinde tamiri zor hasarlar açacağını 
Sayın Sarkozi’ye çok açık ve net şekilde 
ifade ettim. Böyle bir girişim hiç kimseye 
yarar sağlamaz. 

Şunu da açık açık ifade ediyorum: Eğer, 
Fransız Ulusal Meclisi tarihle ilgilenmek 
istiyorsa, gitsin, bir zahmet Afrika’da 
yaşananları aydınlığa kavuştursun. Git-
sin, Cezayir’de Fransız askerlerinin kaç 
kişiyi katlettiğini, nasıl katlettiğini, han-
gi insanlık dışı yöntemleri kullandığını 
araştırsın. Fransa Parlamentosu gitsin, 
Ruanda’da 800 bin kişinin katledilmesin-
deki rolünü araştırsın. Daha da ileri gidi-
yorum: Eğer Fransa parlamentosu, tarihi 
olayların peşine düştüyse, lütfen gitsin, 
1915 olaylarında Fransa’nın nasıl bir rol 
üstlendiğini, nasıl bir tavır, tutum ve poli-
tika izlediğini aydınlığa kavuştursun.

Bu meselelerin parlamentolarda ele alın-
ması son derece yanlıştır. Bu meselelerin 
zemini, üniversitelerdir, arşivlerdir, bu 
konularda yapılmış bilimsel araştırma-
lardır. Umuyorum ki, Fransa Ulusal Mec-
lisi, tarihi çarpıtma, tarihi yalanları inkâr 
edenleri cezalandırma yanlışından bir 
an önce döner. Türkiye olarak, bu kasıtlı, 
art niyetli, popülist, haksız ve hukuksuz 
girişimlere karşı, her türlü diplomatik 

yöntemle karşı duracağımızı burada bir 
kez daha vurgulamak isterim.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, bir kez daha, Libya Ulusal Geçiş 
Konseyi Başkanı değerli kardeşim Mustafa 
Abdülcelil’e, Türkiye’ye hoş geldiniz diyo-
rum. Kardeş Libya halkını ve Libya halkının 
zaferini tekraren tebrik ediyor, kendilerine 
Türk halkının samimi selamlarını iletiyor, 
sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli kardeşlerim…

Sizlerle bir araya geliyor olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Türkiye’ye hoş geldiniz. Bu an-
lamlı görüşmeye öncülük eden Milletvekili 
Sayın Bürge’ye de şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Türkiye olarak biz de bir Balkan ülkesi-
yiz. Bunun için bölgede barış, istikrar ve 
refaha büyük önem veriyoruz. Bölgedeki 
siz soydaşlarımızın ve yakın akraba toplu-
luklarımızın siyasi, ekonomik ve kültürel 
hayata olumlu katkılarda bulunduğunu 
görmekten kıvanç duyuyorum. Bulundu-
ğunuz ülkelerin Hükümet ve Meclislerinde 
siyasi açıdan temsil edilmeniz, bu bakım-
dan bizim için büyük önem taşıyor. Sizler, 
bulunduğunuz ülkeler ile Türkiye arasında 
çok önemli bir köprü vazifesi görüyorsu-
nuz. Temel arzumuz, bulunduğunuz ülke-
lerde müreffeh, eğitimli ve hakça temsil 
imkânlarına sahip olarak, hem ülkelerinize 
hem de elbette Türkiye’ye katkıda buluna-
bilecek konuma gelmenizdir. 

Türkiye, bu amaçla üzerine düşen her türlü 
fedakârlığı yaptı ve yapmaya devam edi-
yor. Bulunduğunuz ülkelerde yaşamakta 
olduğunuz sorunları yakından takip ediyo-
ruz. Ülkelerinizle gerçekleştirdiğimiz tüm 
resmi temaslarımızda sorunlarınızı dile 
getiriyoruz. Bu bağlamda, yaşadığınız ülke-
lerdeki çok etnili, çok kültürlü, demokratik 
yapıları ve Balkan halkları için müreffeh bir 
gelecek meydana getirme yönündeki tüm 
girişimleri destekliyoruz. Bölgedeki etkin 
siyasi liderler olarak varlığınızı, kimliğinizi 
ve değerlerinizi uzun vadede güvenceye 
almak ve refahınızı yükseltmek için her 
alanda çaba göstermenizi bekliyoruz. 

Başarılarınızın kalıcı olması için sağlam 
örgütlenme şarttır. Bulunduğunuz ülke-
lerde kurmuş olduğunuz veya temsil etti-
ğiniz partilerde, haklarınızı en iyi şekilde 
korumak üzere, birlik ve beraberlik içinde 
hareket etmeniz çok önemlidir. Bu çerçeve-
de, siyasi bakımdan bölünmemenize ve tek 
çatıda örgütlenmenize önem veriyoruz. 

Türk işadamlarına Balkan ülkelerinde 
mümkün olduğunca fazla yatırım yapma-

Akraba Topluluklardaki 
Siyasetçileri Kabul

İstanbul | 13 Aralık 2011 
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ları ve ikili ticaretimizi arttırmaları için her 
türlü desteği veriyoruz. Başta üniversitele-
rimiz olmak üzere belediyelerimiz ve sivil 
toplum kuruluşlarımız da ilişkilerimizin 
gelişmesine çok önemli katkılarda bulu-
nuyorlar. TİKA, Balkanlarda kalkınmaya 
yönelik çok önemli faaliyetler gerçekleştiri-
yor. TİKA, ata yadigarı dini ve kültürel mi-
rasımızın korunması ve okullara malzeme 
yardımı yapılmasından yol ve sulama pro-
jelerine kadar çok farklı alanlarda önemli 
projelere imza atıyor. Atalarımızdan bize 
miras kalan kültürel varlığımızın korun-
masına büyük önem veriyoruz, sizin de bu 
mirasa sahip çıkmanızı bekliyoruz.

Ana dilde eğitim önemli bir gündem 
maddemizdir. Gelecek nesiller ancak iyi 
eğitimle güçlendirilebilir. Bu çerçevede, 
çocuklarınızın eğitimi için her türlü katkı 
ve fedakârlığı yapmaya devam edeceğiz. Ay-
rıca, Türkçe eğitim kurslarının Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezilerinin açılmasıyla 
daha yaygınlaşmasını bekliyoruz. Türkiye 
olarak sorunlarınızı yakından izlemeye ve 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. 
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Değerli basın mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi içtenlikle selamlıyor; 
değerli meslektaşım Norveç Başbakanı Sa-
yın Jens Stoltenberg’i Ankara’da ağırlamak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Bugün, Sayın Stoltenberg ile ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin mümkün olan her 
alanda daha ileri bir aşamaya nasıl taşınabi-
leceği konusunda kapsamlı görüş alışveri-
şinde bulunduk. İlişkilerimizin ve işbirliği-
mizin derinleştirilmesi yönünde irademizi 

Norveç Başbakanı  
Jens Stoltenberg ile Ortak Basın 

Açıklaması

Ankara | 9 Ocak 2012 
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teyit ettik. Şunu hatırlatmakta yarar görü-
yorum: Türkiye ile Norveç arasındaki diplo-
matik ilişkiler 1926 yılında kurulmuştur… 
Yani 2012 yılı, ilişkilerimizin kuruluşunun 
86’ncı yılına tekabül ediyor. Ancak, eski ya 
da yeni oluşundan daha önemlisi, Norveç 
ile Türkiye’nin ortak evrensel değerleri 
benimsemiş iki ülke olmasıdır. Türkiye ile 
Norveç müttefik ülkeler olarak demokrasi, 
insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi 
ortak evrensel değerleri benimsemiş iki 
devlettir. Uluslararası sorunlar ve güncel 
gelişmeler hakkında ortak görüşlere sahi-
biz. Sorunların çözümüne birlikte katkı sağ-
layabilmek için sürdürdüğümüz diyalog ve 
yine bu çerçevede “barış ve arabuluculuk” 
alanındaki işbirliğimiz ülkelerimizi birbi-
rine daha da yakınlaştırıyor. Norveç, ulus-
lararası ilişkilere küresel bir bakış açısıyla, 
küresel bir vizyonla yaklaşıyor… Norveç’in, 
bölgemizdeki gelişmelere ve bu bağlamda 
Türkiye’nin üstlendiği yapıcı role gösterdiği 
ilgi, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin kap-
samını giderek genişletiyor. Bu çerçevede, 
Norveç’le Afganistan ve Sudan’da barışın 
tesisine yönelik somut projelerde işbirliği 
yapmakta olduğumuzu belirtmek isterim. 

Değerli basın mensupları…

Sayın Stoltenberg ile görüşmelerimizde, 
başta ikili ilişkiler olmak üzere, barış ve 
arabuluculuk alanında işbirliği, AB, Kıbrıs, 
terörizmle mücadele, G-20, iklim değişikliği 
ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konu-
larını ele aldık… Bunun yanında, bölgele-
rimiz başta olmak uluslararası meselelere 
ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Elbette, 
AB’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz 

ortamı ve ülkemizin AB üyelik sürecine de 
değindik. Memnuniyetle belirtmek isterim 
ki, Norveç’le aramızdaki ekonomik ilişki-
lerimiz her geçen yıl gelişme gösteriyor. 
Başta enerji ve denizcilik alanı olmak üze-
re, ülkemizdeki Norveç yatırımlarının son 
yıllarda artış göstermesinden memnuniyet 
duyuyoruz. 

Bilindiği gibi, Türkiye önemli miktarda 
yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip…
Halen toplam elektrik üretimimizin yüzde 
20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılanıyor. Buna hidro enerjiden elde 
edilen elektrik de dâhil… 2023 yılına kadar 
bu oranın yüzde 30’a çıkartılmasını hedef-
liyoruz. Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
üretiminde en önemli pay hidroelektrik 
ve biokütleye ait. . . Rüzgâr ve güneş ener-
jisinin payı henüz küçük olmakla birlikte, 
bunu artırmayı hedefliyoruz ve bu yönde 
gayret gösteriyoruz. Yenilenebilir enerji 
alanında tecrübe sahibi olan Norveç şirket-
leri, ülkemizin hidroelektrik potansiyelini 
değerlendirmek amacıyla Türkiye’de yatı-
rımlar yapıyor. 

İkili ilişkilerimiz bahsinde bir hususu daha 
vurgulamak isterim: Norveç’le aramızdaki 
beşeri ilişkiler de giderek gelişmektedir. 
Bu bağlamda, Norveç’ten ülkemize gelen 
turist sayısı 2011 yılında Ekim ayı itibarıyla 
360 bini buldu. Bundan da ayrıca mutluluk 
duyuyoruz. 

Değerli basın mensupları…

Bilindiği üzere Norveç, dünya barışı, in-
sani yardımlar ve uluslararası kalkınma 
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konusunda öncü ülkelerden biridir. Bizler 
de, Norveç’in dünya üzerindeki fakirliğin, 
bulaşıcı hastalıkların, çocuk ölümlerinin 
ortadan kaldırılması konusundaki çabaları-
nı takdirle izliyoruz. Doğrusunu söylemek 
gerekirse, Norveç’in GSMH’nin yüzde 1’ini 
uluslararası kalkınma yardımlarına (2010 
yılında toplam 4.7 milyar dolar) tahsis etme-
sini çok etkileyici buluyor, büyük takdirle 
karşılıyoruz. Bu vesileyle Sayın Başbakan’a, 
burada sizlerin huzurunda takdirlerimi 
sunmak isterim. Türkiye’nin de son yıllarda 
uluslararası kalkınma yardımlarını önemli 
ölçüde arttırdığını, 2006-2009 döneminde 
yıllık ortalama 700 milyon ABD doları dü-
zeyinde seyreden resmi kalkınma yardım-
larının 2010 yılında 1 milyar ABD dolarına 
yaklaştığını vurgulamak isterim. 

Değerli basın mensupları…

Şunu önemle belirtmek isterim ki, bugün-
kü gibi üst düzey ziyaretler ülkelerimiz 
arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
bakımından büyük yarar sağlamaktadır. 
Zaten, Norveç ile uluslararası platform-
lardaki işbirliğimiz yakın bir temas içinde 
olmamızı gerektiriyor. Bu kapsamda, Sayın 
Stoltenberg’in ziyareti, Norveç ile mevcut 
dostluk ilişkilerimizin ve yakın işbirliğinin 
daha da geliştirilmesi yönünde önemli bir 
adım teşkil etmektedir. Önümüzdeki dö-
nemde ilişkilerimizin ve işbirliğimizin her 
alanda güçlendirilip derinleştirilmesi için 
çabalarımızı sürdüreceğiz. Katılımınız için 
teşekkür ederim.  
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Değerli basın mensupları…

Bugün hepimizi mutlu eden bir gelişme 
çerçevesinde değerli dostum Gürcistan 
Devlet Başkanı Sayın Saakaşvili ile bir 

araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi, 
8 Eylül 2010 tarihinde Hint Okyanusunda 
korsanlarca kaçırılan yabancı bandıralı bir 
gemide çalışan üç vatandaşımız ve 15 Gür-
cistan vatandaşı kardeşimiz, o tarihten bu 

Gürcistan Devlet Başkanı Mihail 
Saakaşvili ile Ortak Basın 

Açıklaması

Güney Afrika Cumhuriyeti | 4 Ekim 2011 
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yana rehin tutuluyorlardı. Kardeşlerimi-
zin 8 Ocak 2012 tarihinde salimen serbest 
bırakılmalarının sağlandığını, dün öğle 
saatlerinde de Kenya’nın Mombasa şehri-
ne salimen ulaştırıldıklarını öğrendik. Al-
dığımız bu haberler, bizleri çok sevindirdi; 
hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı 
oldu. Bu vesileyle, bu acı tecrübeyi yaşa-
yanların hepsine ve ailelerine bir kez daha 
geçmiş olsun diyorum. 

Hükümet olarak, Gürcistan Hükümetiyle 
yakın işbirliği içerisinde, rehinelerin sa-
limen serbest bırakılmalarını sağlamak 
için büyük bir çaba gösterdik. Olayın 
başlangıcından itibaren, tüm olasılıkları 
değerlendirerek, kesintisiz bir şekilde 
girişimlerimizi sürdürdük. Rehin tutulan 
Türk ve Gürcü kardeşlerimizin serbest 
kalmalarına yönelik gayretlerin bu şekilde 
olumlu sonuç vermesinden dolayı, büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostum 
Saakaşvili, özel bir uçak göndermek sure-
tiyle, tüm kurtulan kardeşlerimizi bugün 
itibariyle Kenya’dan buraya getirtti. Bu 
vesileyle hepinizin huzurunda kendisine 
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu 
özel olayda sergilenen Türk-Gürcü yardım-
laşması, tarihe, kardeşliğimizin kalıcı bir 
nişanesi olarak geçecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Böyle sevindirici gelişme vesilesiyle bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğum Sayın Saakaşvili ile az önce 
baş başa bir görüşme de gerçekleştirdik. 
Görüşmemizde ülkelerimiz arasında her 
alanda daha da gelişen dostane ilişkileri 

ve ortak projelerimizi ele alma imkânı 
bulduk. Şunu önemle ifade etmek isterim: 
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler 
siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve askeri 
alanlar olmak üzere geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor ve tüm Kafkasya için örnek bir 
işbirliği modeli teşkil ediyor. 

Elbette, işbirliğimizin ve ilişkilerimizin 
yoğunluğu nedeniyle zaman zaman vatan-
daşlarımızı da doğrudan ilgilendiren bazı 
aksaklıklar ortaya çıkabiliyor… Ancak, söz 
konusu tüm aksaklıkların hakkaniyete 
uygun ve hızlı bir şekilde çözüme kavuş-
turulması konusunda ortak bir iradeye 
sahip olduğumuzun özellikle bilinmesini 
isterim. Katılımınız için teşekkür ederim. 
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Libya Geçiş 
Hükümeti Başbakanı, aziz kardeşim Ab-
dürrahim El Keyb’e ve heyetine hoş geldi-
niz diyorum. 

Sayın El Keyb ve heyetiyle bugün kapsam-
lı bir görüşme yaptık. Görüşmemizde hem 
Libya’daki son gelişmeleri, hem de ikili 
ilişkilerimizi ele aldık. Bilindiği gibi, de-

ğerli kardeşim El Keyb 31 Ekim 2011 tari-
hinde bu göreve atanmıştı. Kendileri göre-
ve atanmasından sonra ilk ikili ziyaretini, 
ülkemizi ziyaret suretiyle gerçekleştirmiş 
bulunuyor. Bundan dolayı da, hiç kuşku-
suz, hassaten memnuniyet duyuyoruz. Sa-
yın Başbakanın bu ziyareti, yeni Libya’nın, 
Libya’daki yeni yönetimin Türkiye’ye 
atfettiği önemi ve değeri göstermesi bakı-
mından, son derece anlamlıdır. 

Libya Geçiş Hükümeti Başbakanı 
Dr. Abdurrahim El Keyb ile 

Ortak Basın Açıklaması

İstanbul | 25 Şubat 2012 
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Değerli arkadaşlarım. . . 

16 Eylül 2011’de Libya’yı ziyaretim sı-
rasında, kardeş Libya halkını, özgürlük, 
adalet ve demokrasi uğruna verdikleri mü-
cadeleden dolayı tebrik etmiştim. Geçtiği-
miz 17 Şubat tarihinde devrimin 1’inci yıl-
dönümünü gurur ve coşkuyla idrak etmiş 
olan Libya halkını, Sayın Keyb’in şahsında, 
bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle bir kez 
daha gönülden kutluyor; milletimizin, 
kardeş Libya halkına selam ve sevgilerini 
iletiyorum. 42 yıllık diktatörlük rejiminin 
yıkılması ve özgürlük mücadelesi uğru-
na hayatını feda etmekten çekinmemiş 
Libyalı şehitleri de, bir kez daha rahmetle 
anıyorum. 

Değerli kardeşim, mevkidaşım Sayın El 
Keyb başkanlığında 24 Kasım 2011’de 
göreve başlamış olan geçiş hükümeti, Ulu-
sal Geçiş Konseyi Başkanı Sayın Mustafa 
Abdulcelil ile uyum içerisinde, Libya’daki 
iç barış, huzur, istikrar ve de anayasal 
demokrasinin tesisi için samimiyetle gay-
ret gösteriyor. Mevcut takvime göre, 4 ay 
sonra; yani 2012 Haziran ayının ikinci 
yarısında, Libya’da Ulusal Kongre Seçim-
lerinin yapılması planlanıyor. Libya’da, 
söz konusu seçimlerin, zamanında, adil ve 
şeffaf bir şekilde yapılacağına, yürekten 
inanıyorum. 

Türkiye olarak bizler, Libya’daki bu ge-
çiş sürecini, bugüne kadar samimiyet-
le destekledik; bundan sonra da, tüm 
imkânlarımızla desteklemeye devam ede-
ceğiz. Farklı alanlardaki tecrübelerimizi, 
Libya’yla paylaşmaktan mutluluk duyaca-

ğız. Kardeş Libya halkı ile tarih boyunca 
olduğu gibi, gelecekte de dayanışma içinde 
olacağız. Libya’da geçiş sürecinin başarıyla 
tamamlanması, ülkedeki güvenliğin tesis 
edilebilmesiyle yakından irtibatlı bir ko-
nudur. Bu çerçevede, ülkedeki güvenlik 
birimlerinin yeniden yapılanması ve milis 
güçlerinin dağıtılması özellikle önem arz 
ediyor. 

Libya’da iç güvenliğin tesis edilmesi için, 
Türkiye olarak bizler, gerek eğitim, gerek 
malzeme yardımı sağlanması hususunda, 
bir dizi adım atıyor; çeşitli girişimlerde 
bulunuyoruz. Bu meyanda, Emniyet Genel 
Müdürlüğümüzden bir heyet, Ocak ayın-
da Libya’ya giderek temaslarda bulundu. 
Libya güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla, bizden istenen polis 
üniformalarını ve taşıtları, Türkiye olarak 
temin ettik ve de bunları Ocak ayında 
Libya makamlarına teslim ettik. Libya’yla, 
askeri eğitim alanında işbirliğine de önem 
veriyoruz. Bu önem neticesinde, Trablus 
Büyükelçiliğimiz nezdinde Askeri Ataşeli-
ğimizi de 16 Ocak tarihinde yeniden faal 
hale getirdik. 

Daha önce de açıklamıştık: Devrim süre-
cinde Libya’ya 300 milyon dolar tutarında 
hibe ve kredi sağladık. Bugüne kadar 1000 
kadar Libyalı yaralı ve hasta kardeşimizi, 
Türkiye’deki hastanelerde, masraflarını 
bizzat üstlenmek suretiyle tedavi ettir-
dik. Bunlara ilaveten, binlerce yaralı 
Libyalı kardeşimiz de, Libya devletinin 
imkânlarıyla özel hastanelerimizde teda-
vi gördü. Eylül’deki ziyaretim esnasında, 
Mısrâta’da bir fizyoterapi hastanesi kurul-
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ması; ayrıca, çeşitli şehirlerde hasar gören 
okul, karakol ve mahkeme binalarının 
tamiri hususunda Libyalı kardeşlerime 
söz vermiştim. Bu sözümüzün takipçisi-
yiz. Nitekim Mısrâta’daki hastanenin inşa 
edileceği arsa ve proje konusunda Libya 
makamlarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Şu 
anda, 22 Türk şirketinin bilabedel üstlen-
diği, söz konusu kamu binalarının tamir, 
bakım ve yeniden inşa çalışmaları da, Lib-
ya genelinde başlatılmış durumda. 

Çalışmalarımız büyük bir hızla devam 
ediyor. Projeler tamamlandığında, bunları 
peyderpey, Libyalı kardeşlerimize teslim 
edeceğiz. Elbette Libya’da büyük bir tahri-
bat yaşandı. Özellikle ulaşım konusunda, 
dış dünyayla irtibat konusunda ciddi sı-
kıntılar var. Bu hususta da elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. Şu anda Türk Hava 
Yolları, Trablus’a haftada 11; Bingazi’ye 
haftada 10, Mısrata’ya da 7 sefer düzenli-
yor. Trablus, Bingazi ve Mısrâta’dan mü-
teşekkil bu 3 şehre, uçak seferlerinin daha 
da artırılması yönündeki müzakerelerimiz 
devam ediyor. Ulaşım imkânlarının, sefer-
lerin artmasıyla beraber iki kardeş halk, ül-
kelerimiz arasında daha kolaylıkla seyahat 
edecek, dostluğumuz daha da pekişecektir. 
Libya’da faaliyet gösteren işadamlarımı-
zın Libya’ya geri dönmelerini teşvik ve de 
zararlarını tespit çalışmalarımız da, aynı 
şekilde işbirliği içerisinde devam ediyor. 
Libya’yla önümüzdeki dönemde, özellikle 
enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Buna ilaveten turizm, sağlık 
ve tarım alanlarında da işbirliğimizin ge-
liştirilmesine özel önem atfediyoruz. 

Değerli basın mensupları…

Libya, Türkiye’nin tarihinde, aziz mille-
timizin gönlünde, müstesna bir yere sa-
hiptir. Bingazi, Sirte, Misrâta, Trablus gibi 
şehirler, adeta kendi şehirlerimiz kadar; 
İstanbul, İzmir, Ankara kadar tanıdığımız, 
bildiğimiz, derin muhabbet duyduğumuz 
şehirlerdir. Türkiye ile Libya’nın ortak 
tarihleri, asla ve asla, çıkar ilişkisi üzerine 
kurulmamıştır. Aramızda, köklü tarihimiz-
den gelen kardeşlik bağları ve güçlü bir 
dayanışma var. Bizler, ortak bir kültürü, 
müşterek bir tarihi paylaşıyoruz. 1911’de, 
Libya’nın işgaline karşı, Gazi Mustafa Ke-
mal ve arkadaşları dâhil olmak üzere Os-
manlı Ordusu, Libyalı kardeşleriyle omuz 
omuza mücadele vermiş; o toprakları, 
hep birlikte savunmuşlardır. Ortak tarih 
ve kültürümüzden güç alan işbirliğimiz, 
önümüzdeki dönemde, artarak devam 
edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Libya 
Geçiş Hükümeti Başbakanı Sayın El Keyb’e 
bir kez daha Türkiye’ye hoş geldiniz diyor; 
sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür 
ederim. 
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FIFA Başkanı Sayın Blatter, UEFA Başkanı 
Sayın Platini, çok değerli UEFA Yönetim 
Kurulu üyeleri, çok değerli misafirler, 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; Avrupa Futbol Federasyon-
ları Birliği’nin, UEFA’nın 36’ıncı Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum. Tüm misa-
firlerimize, medeniyetlerin şehri, barışın, 

hoşgörünün şehri, tarih ve kültür şehri, 
bütün bunlarla birlikte bir spor şehri, bir 
futbol şehri olan İstanbul’a hoş geldiniz 
diyorum. Başta değerli dostum Platini ve 
Birinci Başkan Yardımcısı Sayın Şenes 
Erzik olmak üzere, tüm UEFA yönetimi-
ne, 36’ıncı Genel Kurul için 34 yıl aradan 
sonra tekrar İstanbul’u tercih ettikleri için 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Avrupa Futbol Federasyonları 
Birliği (UEFA) 36. Genel Kurulu

İstanbul | 22 Mart 2012 
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Baharın bu ilk günlerinde, inanıyorum ki 
İstanbul, güneşli havasıyla, barış ve hoş-
görü atmosferiyle, spora olan sevdasıyla, 
Genel Kurul’un dostluk ve başarı ruhuyla 
yürütülmesine zemin olacak ve buradan 
Avrupa ve dünya futbolu için de umarım 
en güzel sonuçlar çıkacaktır. Benden önce-
ki konuşmacılar da ifade ettiler... Türkiye, 
Avrupa’nın en büyük 6’ıncı ekonomisi ol-
duğu gibi, Avrupa futbolunda da büyüklük 
itibariyle 6’ıncı sırada bulunuyor. Her ne 
kadar geç başlamış olsak da, bugün, bü-
yük futbol endüstrimizle, Türkiye’nin her 
köşesine yayılan modern tesislerimizle, en 
önemlisi de, aşkla, sevdayla, tutkuyla bağ-
landığımız futbolumuzla dünya üzerinde 
varlığımızı hissettiriyoruz. 

2009 yılında UEFA Kupası finaline başa-
rıyla ev sahipliği yaptık. Bu yıl Temmuz 
ayında UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampi-
yonasına, 2013 yılında da FIFA U20 Dünya 
Şampiyonasına büyük bir heyecanla ha-
zırlanıyor, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. 
Yine son dönemde, Erzurum’da Üniversi-
ade kış oyunlarını, 2010 Dünya Basketbol 
Şampiyonasını, Trabzon’da 2011 Uluslara-
rası Gençlik Olimpiyatlarını, Tenis Dünya 
Kadınlar Şampiyonasını, Yıldızlar Dünya 
Voleybol Şampiyonasını, iki hafta önce de 
Dünya Salon Atletizm Şampiyonasını başa-
rıyla tamamladık. Tüm bu organizasyonlar 
için Türkiye genelinde, farklı şehirlerde çok 
büyük spor yatırımları gerçekleştirdik. Şu 
anda da, başta 2013 Akdeniz Oyunları ve 
U20 Dünya Şampiyonası için yatırımları-
mız devam ediyor. 2012 yılında, 18 yeni 
stadyumun yapımına başlıyoruz. Bu yıl 

içinde, 108’i sentetik ve doğal çim saha ol-
mak üzere 352 yeni tesisi bitirmiş olacağız. 

Hükümet yatırımlarının yanısıra, yerel 
yönetimlerimiz de artık spora çok daha 
fazla önem veriyor, gençler için çok daha 
fazla spor tesisi yatırımı gerçekleştiriyorlar. 
Sporu da doğrudan etkileyecek alt yapı 
eksikliklerimizi tamamlıyor, özellikle hızlı 
tren, hava limanları, otoyollar konusunda 
Türkiye’nin tamamını kapsayan çok büyük 
bir seferberliği kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Türkiye, Avrupa’ya oranla oldukça genç 
nüfusuyla, ekonomide olduğu kadar spor-
da da büyük bir potansiyel barındırıyor. 
Gençlerimizi yönlendirmek, eğitmek, 
ihtiyaç duydukları spor tesislerini onlara 
kazandırmak için samimi gayret içindeyiz. 
Kısacası, başlattığımız büyük seferberlik-
le, Türkiye’yi sporda da zirveye taşımak, 
sporun barış, dayanışma, dostluk dilini 
Türkiye’den dünyaya ulaştırmak için bü-
yük gayret sarf ediyoruz. 

Değerli dostlarım... 

Hiç şüphesiz, sporun da, futbolun da dili 
barışın dilidir. 1969 yılında, Orta Amerika 
Ülkeleri arasında, 1970 Dünya Kupası ele-
melerinde çıkan kavgalarda, ardından iki 
ülke arasında çıkan savaşta maalesef 4 bin 
kişi hayatını kaybetti. Biz de futbol tarihi 
boyunca çok acı olaylar yaşadık; elim hadi-
selere, hatırlamak istemediğimiz ölümlere 
şahit olduk. Sizler de takdir edersiniz ki, 
yaşanan acı hadiselerin hiç biri futbolun 
ruhundan, futbolun manasından ortaya 
çıkmadı. Tam tersine futbol, tıpkı Pele’yi 
seyretmek için aralarında ateşkes ilan eden 
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Afrika ülkelerinde olduğu gibi, kaynaşma-
nın, tanışmanın ve paylaşmanın aracı oldu. 

Şunu da burada büyük bir iftiharla ifade 
etmek istiyorum. 1967 yılında başladığım, 
1982 yılına kadar 15 sene aralıksız oynadı-
ğım futbol, benim için her zaman, koordi-
nasyon, kolektif çalışma, dayanışma nokta-
sında yol gösterici, belirleyici oldu. Takım 
ruhunu, paslaşmayı, paylaşmayı, gözle 
iletişim sağlayabilmeyi, gönülden gönüle 
irtibat kurarak anlaşabilecek kadar uyumu 
futbol sahalarında pekiştirdik. Rahmetli 
babam, okumamı, iş bulmamı isterken, ben, 
gizli gizli katıldığım antrenmanlarla futbol 
kariyerimi ilerletmek arzusundaydım. O 
kadar ki, sakatlandığım zamanlarda evde 
acımı bastırıyor, kramponlarımı eve götür-
müyor, resimlerimizin basıldığı gazeteleri 
babam görmesin diye köşe bucak saklıyor-
dum. Sonuçta rahmetli babam haklı çıktı 
ve ben futbolcu değil bir siyasetçi oldum. 
Ama 15 yıl boyunca futboldan edindiğim 
tecrübeyi, birikimi, disiplini, spor ahlak ve 
erdemini hayatımın her anında yaşamanın 
ve yaşatmanın gayreti içinde bulundum. 

Açıkçası, futbol endüstrisinin, futbol tica-
retinin, reklamın, paranın, finansmanın, 
spor ruhunun önüne geçmesini engellemek 
zorundayız. Futbolu, bir sanat, bir gösteri 
sanatı olarak muhafaza etmek, futbolu barı-
şın, dayanışmanın aracı olarak korumak ve 
gelecek nesillere aktarmak durumundayız. 
Futbolun da, sporun da, şiddetle, hileyle, 
şikeyle anılmasını önlemek, bu noktada en 
güçlü tedbirleri almak ve kararlılıkla uygu-
lamak mecburiyetindeyiz. Bizim neslimiz, 
60’ların, 70’lerin, 80’lerin Dünya ve Avrupa 

Kupalarındaki heyecanı bugün dahi büyük 
bir coşkuyla hatırlıyor. Zihinlerimizde, hatı-
ralarımızda, spor var, estetik var, en önem-
lisi de futbol yoluyla sergilenen sanat var. 
Genç nesillerin de futbolu böyle tanıması, 
böyle oynaması ve böyle hatırlaması için 
gereken neyse ortaya koyma sorumluluğu 
içindeyiz. Türkiye olarak, şiddet ve şikeye 
karşı gerçekten kararlı bir tutum içindeyiz. 
Çıkardığımız yasayla, futbolda şiddeti, fut-
bolun tadını kaçıran şikeyi en sert şekilde 
cezalandırıyor, böyle tatsızlıkların önüne 
geçmek için son derece hassas bir tutum 
izliyoruz. Çocukların, kadınların statlara 
daha fazla ilgi göstermesi, statlarda ken-
dilerini rahat ve güvenli hissetmeleri için 
gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz. 

Değerli dostlarım. . . 

Burada, futbolu, futbol ve spor dünyası-
nı çok yakından ilgilendiren bir hususa, 
özellikle de bir tehlikeye dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum. Irkçılık, bir insanlık 
suçudur. Irkçılık, insanlığa, vicdana aykırı 
olduğu kadar, sporun ve futbolun ruhuna 
tamamen aykırıdır. Yeşil sahalarda olmasa 
bile, tribünlerde, ırkçı, ayrımcı eğilimlere 
karşı son derece hassas ve dikkatli olmamız 
gerektiği açıktır. Son dönemde Avrupa’da 
tırmanma eğilimi gösteren ırkçılığın, spora 
ve futbola nüfuz etmemesi, özellikle de, 
ırkçılık kadar tehlikeli olan İslamofobianın 
futbolun saflığını esir almaması için, başta 
FIFA ve UEFA olmak üzere tüm tarafların 
hassasiyet sergileyeceğine yürekten ina-
nıyorum. Ben, bir kez daha, UEFA Genel 
Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdikleri 
için Sayın Platini’ye ve UEFA Yönetimine 
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teşekkür ediyorum. FIFA Başkanı Sayın 
Blatter’e katıldıkları için şükranlarımı su-
nuyorum. UEFA 36’ıncı Genel Kurulu’nun 
başarılı geçmesini, Avrupa ve Dünya futbo-
lu için sevindirici sonuçlar doğurmasını di-
liyor, tüm katılımcıları, tüm misafirlerimizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, Saygıdeğer Devlet 
ve Hükümet Başkanları, 

Nükleer terörizm, küresel güvenlik ve is-
tikrara yönelik en ciddi tehditlerden birini 
oluşturuyor. Nükleer ve radyoaktif mad-
delerin devlet dışı aktörlerin eline geçmesi 
ihtimalinin son derece olumsuz sonuçları, 

tüm ülkeler için aynı ölçüde geçerli. Bu du-
rum, söz konusu tehdide karşı ortak hare-
ket etmemizi gerekli kılıyor. Ulusal düzeyde 
yürüteceğimiz kararlı çabalar tek başına ye-
terli değil. Bu çabaların, nükleer terörizmle 
mücadelede etkin uluslar arası işbirliği ile 
güçlendirilmeleri gerekiyor. 

“Ulusal Önlemler ve Geleceğe 
Dönük Taahhütler Dahil Nükleer 
Emniyeti Pekiştirmeye Yönelik 
Uluslararası İşbirliği” Temalı 

Genel Kurul Beyanı Konuşması

Ankara | 15 Mart 2012 
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Türkiye bu mülahazalardan hareketle Nük-
leer Güvenlik Zirvesi girişimine başından 
itibaren dâhil oldu ve geçtiğimiz iki yıl bo-
yunca zirve izleme sürecini aktif biçimde 
destekledi. Bugün burada, Washington’da 
üstlendiğimiz yükümlülüklerin uygulama-
ya geçirilmesinde sağladığımız ilerleme-
lerin muhasebesini yapmak ve geleceğe 
dönük önceliklerimizi belirlemek amacıyla 
yeniden bir araya geldik. 

Türkiye’nin sürece ilişkin değerlendir-
melerini ve temel ilkelerini bu vesileyle 
tekrarlamak istiyorum. Türkiye, nükleer 
silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine 
ve nükleer enerjiden güvenli, emniyetli ve 
barışçıl amaçlarla yararlanma ilkesine bağ-
lılığını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bu 
çerçevede, küresel yayılmanın önlenmesi 
rejiminin üç boyutunun dengeli biçimde 
güçlendirilmesine yönelik uluslar arası ça-
baları tümüyle destekliyoruz. 

Kendi nükleer enerji programını uygu-
lamaya geçirmek üzere bulunan bir ülke 
olarak, uluslar arası yükümlülüklerini ta-
mamen yerine getiren tüm devletlerin nük-
leer enerjiden en geniş biçimde yararlanma 
haklarını destekliyoruz. Burada aldığımız 
önlemler hiçbir şekilde nükleer enerjinin 
barışçı kullanımına yönelik uluslar arası 
işbirliğine ve nükleer teknoloji, teçhizat ve 
maddelere barışçıl amaçlarla erişime engel 
teşkil etmemeli. Bu yüzden, bir yandan 
küresel düzeyde nükleer ve diğer radyoak-
tif maddelerin emniyetini temin etmeye 
odaklanırken, aynı zamanda bu madde-
lerin ve nükleer uygulamaların sunduğu 

imkânlardan faydalanılmasına da imkan 
sağlamalıyız. 

Bu hedef, Türkiye gibi artan ulusal ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla enerji arz 
kaynaklarına nükleer gücü dâhil etme zo-
runluluğunda bulunan ülkeler için hayati 
önem arz ediyor. Türkiye, Avrupa’nın altın-
cı, dünyanın on yedinci büyük ekonomisi 
konumunda bulunuyor. Güvenli, güvenilir, 
maliyeti düşük ve çevreye duyarlı enerji 
kaynaklarından istifade etmek, kalkınma 
stratejilerimizin odağını oluşuyor. Türkiye, 
iddialı bir nükleer güç programı başlatmış-
tır ve ülkenin enerji ihtiyacını sürdürüle-
bilir şekilde karşılamak için bu programı 
kararlılıkla uygulayacaktır. 

Hedefimiz 2030 yılında elektrik üretimimi-
zin yüzde 10’unu nükleer güç kaynakların-
dan sağlayacak duruma gelmek. Nükleer 
güç programımızı uygularken, ilgili uluslar 
arası belgelere ve Uluslararası Atom Enerji-
si Ajansı (UAEA) ilkelerine dayalı en yüksek 
emniyet ve güvenlik standartlarını sağlaya-
cağız. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Yayınlanan raporlara göre, küresel düzeyde 
nükleer madde stokları 120 bin nükleer 
silah ya da patlayıcı madde üretmeye yete-
cek miktarda. Bu maddelerin yüzde 60’dan 
fazlasının askeri programlarda kullanıl-
dığı belirtiliyor. Askeri nükleer tesisler ve 
stoklar terör tehdidinden uzak değildir. 
Dolayısıyla, nükleer silah kabiliyetine sahip 
ülkeler, nükleer tesis ve maddelerinin fi-
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ziksel güvenliğini sağlama konusunda özel 
sorumluluk altındalar. 

Ortak çabalarımızın başarıya ulaşması için, 
üstlendiğimiz taahhütlerin sadece sivil 
kullanım amaçlı tesis ve maddelerle sınır-
lanmaması gerekiyor. Askeri amaçlı tesis ve 
maddelerle ilgili nükleer emniyet kaygıları-
nı da eşit ölçüde dikkate almak zorundayız. 
Nükleer silah var olduğu sürece, yetkisiz 
çevrelerin erişimi olasılığı dahil olmak 
üzere, bu silahlarla bağlantılı risklerin de 
varlığını sürdüreceğini aklımızdan çıkar-
mamalıyız. Bu itibarla, nükleer silahların 
azaltılması ve sonunda tamamen bertaraf 
edilmesi suretiyle küresel silahsızlanma he-
define ulaşmaya çalışmak hepimizin ortak 
sorumluluğudur. 

Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları, 

Washington’da radyoaktif maddelerin 
emniyetini sağlamaya yönelik çabaları 
teşvik etmiştik.  Önümüzdeki dönemde, 
radyoaktif maddelerin yasadışı ticaretini ve 
diğer benzer yasadışı faaliyetleri önlemek 
amacıyla, radyoaktif kaynakların fiziksel 
güvenliğini güçlendirmeye yönelik çabaları 
arttırmalıyız. Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) raporları yasadışı nükleer 
ve radyoaktif madde ticaretinin gerçek bir 
kaygı kaynağı olduğuna işaret ediyor. 

Bu alanda güçlü bir mevzuat ve uygulama 
çerçevesi oluşturan Türkiye’nin, diğer ülke-
lerle de paylaşmaya hazır olduğumuz etkin 
bir kurumlar arası koordinasyon modeli 
geliştirdiğini ifade etmek isterim. Uluslara-
rası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nükleer 

emniyet konularında merkezi bir konumda 
bulunuyor. Ajansı, kuruluş belgesi çerçeve-
sinde ve karar almaya yetkili siyasi organ-
ları tarafından verilen yönergeyi yerine ge-
tirebilmesini teminen, yeterli kaynaklarla 
donatıp desteklemeliyiz. Bugün kabul ede-
ceğimiz taslak bildiri, bütün bu önceliklere 
ve diğer önemli hususlara işaret ediyor. Bu 
bildirinin, önümüzdeki dönemde küresel 
nükleer emniyeti sağlamaya yönelik olarak 
yürüteceğimiz çalışmalar için de değerli bir 
rehber olacağına inanıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Nükleer emniyet, her şeyden önce ülkelerin 
kendi sorumluluğunda bulunuyor. Türkiye 
bu sorumluluğu çok ciddiye alıyor. Seul 
Zirvesi’ne, Washington Çalışma Planı’nda 
yer alan tavsiyelerin uygulanması yönün-
de sağladığımız gelişmeleri özetleyen bir 
ulusal rapor sunduk. Üstlendiğimiz yüküm-
lülükleri hayata geçirmek ve gerek ulusal, 
gerek uluslar arası düzeylerde güçlü bir 
emniyet kültürü oluşturmak yolunda ilerle-
me kaydetmek için, önümüzdeki dönemde 
de sizlerle birlikte çalışmaya devam etmek 
istiyoruz. Teşekkür ederim. 
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Değerli basın mensupları, değerli konuk-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. İran 
Cumhurbaşkanı ve kardeşim Sayın Ah-
medinejad ile birlikte size hitap etmekten 
mutluluk duyuyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanıyla biraz önce ol-
dukça kapsamlı ve son derece yararlı bir 
görüşme yaptık. Komşuluğuna, dostluğu-
na her zaman değer verdiğimiz İran ile 

siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki 
ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem 
atfediyoruz. 

Bakınız, bu ziyaret, benim, Başbakan ola-
rak İran’a 5’inci ziyaretim. Hem benim 
bu ziyaretlerimin yoğunluğu, hem de Hü-
kümetlerimiz dönemindeki, karşılıklı üst 
ziyaretlerin yoğunluğu, İran ile ilişkileri-
mize, dostluğumuza, komşuluğumuza ver-
diğimiz değerin en açık göstergesidir. Aynı 

Cumhurbaşkanı Mahmud 
Ahmedinejad ile Ortak Basın 

Açıklaması

Tahran, İran | 28 Mart 2012 
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şekilde, Heyetimde Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
yer alıyor olmaları da, İran ile ilişkilerimi-
zi geniş bir yelpazeye yayma ve geliştirme 
irademizi, açıkça ortaya koyuyor. 

Sayın Ahmedinejad ile biraz önce yapmış 
olduğum görüşmede, aynı iradenin İran 
tarafında da mevcut olduğunu, memnuni-
yetle müşahede ettim. Kendisiyle, günde-
mimizde olan ikili, bölgesel ve uluslar ara-
sı konuları samimiyetle ele aldık. İki ülke 
arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacak, 
ülkelerimizin ve bölgemizin huzuruna, 
istikrarına, menfaatine katkı sağlayacak 
adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulun-
duk. 

Bilindiği gibi, uluslar arası kamuoyu 
İran’ın nükleer programını ve bu alandaki 
adımlarını yakından takip ediyor. İran’ın 
nükleer programı konusunda artık yeni 
ve hassas bir döneme girmiş bulunuyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde İran ile P5+1 
arasında müzakereler yürütülmeye baş-
lanacak. Yürütülecek bu müzakerelerde 
olumlu gelişmeler sağlanmasını ümit edi-
yorum. Türkiye, bu yönde, şu ana kadar 
elinden gelen gayreti gösterdi. Bundan 
sonra da bu konudaki diyaloğun devamı 
için kararlı desteğini sürdürecektir. 

Türkiye’nin bu konudaki görüşü, tavrı 
açıktır. Biz, İran’ın nükleer programına 
ilişkin meseleye, diplomatik yollarla çö-
züm bulunmasını istiyoruz. Bulunacak 
çözümün, uluslar arası toplumun kaygıla-

rını dikkate alan, aynı zamanda da, İran’ın 
nükleer teknolojiden barışçıl amaçlarla 
yararlanma hakkını gözeten bir içerik taşı-
masını arzu ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Bu coğrafyanın iki önemli ülkesi olarak, 
Sayın Ahmedinejad ile tabii ki bölgesel 
gelişmeleri de beraberce değerlendirdik. 
Görüşmemizde değerli dostuma, Suri-
ye’deki gelişmelerden duyduğumuz kay-
gıyı yineledim ve halkın meşru talepleri 
doğrultusunda demokratik geçiş sürecinin 
önünün açılması gerektiğini vurguladım. 
Bölgemizin önemli bir ülkesi olarak İran’ın 
Suriye’de kardeş kanının dökülmesine son 
verilmesi için katkı yapmasını beklediği-
mizi ifade ettim. 

Keza, Suriye konusu, bir dış politika me-
selesi olmaktan öte, Türkiye’yi de, İran’ı 
da, bölgemizin genelini de çok yakından 
ilgilendiren, hiçbirimizin seyirci kalama-
yacağı, çözüm için müşterek gayretler gös-
termemiz gereken bir sorundur. 

Değerli arkadaşlar, 

Görüşmemizde ayrıca, ikili ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizi de ele alma imkânı bul-
duk; bu alanlarda sağlanan ilerlemeden 
duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. 
Şu noktayı özellikle ifade etmeliyim ki, 
karşılıklı gayretlerimizin bir sonucu ola-
rak, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2011 
yılı itibariyle 16 milyar Dolar seviyesine 
çıktı. Ancak biz biliyoruz ki, Türkiye ve 
İran, rahatlıkla bu seviyenin üzerine çıka-
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bilecek bir potansiyele, bir dinamizme sa-
hiptir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizdeki 
artış, zaten birbirleriyle köklü ve dostça 
ilişkileri bulunan halklarımızı, ülkelerimi-
zi birbirine daha da yaklaştıracaktır. 

Öte yandan, bölgenin iki büyük ülkesi 
olarak Türkiye ve İran halklarının daha 
fazla refaha kavuşması, iki ülkenin menfa-
atine olduğu kadar, bölgenin menfaatine 
de katkı sağlayacaktır. Bu, bölgemizde 
mevcut olan ekonomik ve sosyal sıkıntı-
ların aşılmasını da kolaylaştıracaktır. Do-
layısıyla ülkelerimizde var olan her türlü 
potansiyel zenginliği, halklarımızın refahı 
ve mutluluğu için çok daha etkin şekilde 
kullanmaya çalışmak durumundayız. Bu 
düşünceler eşliğinde hepinizi en kalbi 
duygularımla tekrar selamlıyor, hepinize 
teşekkür ediyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; bugün burada 
açılışını gerçekleştirdiğimiz 1’inci Ulusla-
rarası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nin 
başarılı geçmesini diliyorum. Milli Eğitim 
Bakanlığımıza, Marmara Üniversitemize, 
Kültür, Toplum ve Aile Derneği’ne, Ümrani-
ye Belediyemize, böyle hayati önem taşıyan 
bir konuyu gündeme taşıdıkları için teşek-
kür ediyorum. 3 gün boyunca, akademik 

çalışmalarıyla, tebliğleriyle, tecrübe ve bi-
rikimleriyle dinleyicileri aydınlatacak tüm 
katılımcılara, özellikle de yurtdışından bu 
sempozyum için gelen değerli misafirleri-
mize şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli dostlar…

İnsanlık tarihi, en başından itibaren her 
zaman bir değişim içinde oldu. Elbette, 
biz, insanlık tarihinde, bu anlamda sadece 

1. Uluslararası Teknoloji 
Bağımlılığı Kongresi

İstanbul | 6 Nisan 2012 
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yazılı olan dönemi, yazının kullanıldığı 
dönemi biliyor sadece o dönemlerdeki 
verilere ulaşabiliyoruz. Ancak, eminim ki 
hepimiz, son 200 yıl içinde dünyanın ge-
çirdiği değişimin, insanlık tarihi boyunca 
yaşanan en keskin değişim süreçlerinden 
biri olduğunu kabul ediyoruz. Gerçekten 
de, son yüzyıllarda, coğrafi keşifler, bilimsel 
araştırmalar, icatlar, özellikle de savaşlar, 
insanlık tarihinin yönünü değiştirdi, değişi-
min ivmesini çok ama çok artırdı. 

Bizler, kağnı’nın ne olduğunu biliyoruz… 
Bunu köylerde gördük. Bizler, karasabanın 
ne olduğunu biliyoruz. Bugün artık, belki 
Türkiye’nin hiçbir yerinde kalmayan, izine 
rastlanmayan karasaban ve kağnı, muhte-
melen insanlık tarihiyle en eski tarım araç-
larıydı. Yani, binlerce yıl boyunca kullanı-
lan, bizim de kullanımına şahit olduğumuz 
tarım araçları, sadece 20-30 yıl önce tarih 
oldu. Ampul, 1879’da, yani bundan sadece 
133 yıl önce icat edildi. İnsanoğlu, binlerce 
yıl boyunca elektrik kullanmadı, ampul 
kullanmadı, ama şu anda, dünyanın hemen 
her yerinde elektrik var, hemen her evinde 
ampul var. 

Yani gerçekten büyük bir kırılma yaşadık, 
büyük bir dönüşüm yaşadık. Hani her 
zaman ifade ediyoruz ya, baş döndürücü 
bir değişim diye; evet, insanlığın başını 
döndüren bir değişim sürecinden geçtik ve 
geçiyoruz. Bilim ve teknolojideki bu hızlı 
değişimin, insanlığa ne kazandırdığını, ne 
kaybettirdiğini, bu son derece önemli tartış-
mayı ben bilim adamlarımıza bırakıyorum. 
Ancak burada, kendi tecrübelerimden yola 
çıkarak, bazı gözlemlerimi de sizlerle pay-

laşmak istiyorum. Bakınız, bizler ve bizim 
yaşıtlarımız, sınırlı imkânlara sahip bir 
ülkenin çocukları olarak dünyaya geldik. 
Ekonomik krizlerin yaşandığı, çok ağır 
savaşların yaşandığı, sadece Türkiye’de de-
ğil, dünyada büyük sorunların olduğu bir 
dönemde hayata gözlerimizi açtık. Misket, 
gazoz kapağı, topaç, körebe, çelik-çomak, üç 
taş, beş taş, dokuz taş… Bizim oyunlarımız 
bunlardı. 

Bunlar, maalesef bugünün çocukları için 
anlam ifade etmiyor. Bu oyunların birço-
ğunu bugünün çocukları inanın bilmiyor. 
Ben, televizyonla birlikte, sokakların nasıl 
boşaldığını, sokaktaki çocuk cıvıltısının 
nasıl azaldığını, hatta tamamen kesildiğini 
çok iyi hatırlıyorum. Şu anda, hemen her 
evde televizyon var; hatta birkaç tane var. 
Hemen her evde, babanın, annenin, belli 
bir yaşın üzerindeki çocukların birer cep 
telefonu var. Bilgisayar hızla yayılıyor; bil-
gisayar oyunları hızla yayılıyor; internet 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yaygınlaşıyor. Bugünün çocuklarının meş-
gul olması, oynaması için gerçekten sayısız 
seçenek var. 

Ama ben şunu çok rahatlıkla, hatta kesin 
bir ifadeyle söylüyorum: Bütün yokluğa, 
yoksulluğa, imkânsızlığa rağmen, bizim 
çocukluğumuz, bugünün çocuklarına göre 
dolu dolu geçti, daha neşeli geçti, daha 
unutulmaz anılarla dolu geçti. Çünkü bizim 
oyun alanımız sokaktı. Bizim oyun alanı-
mız, uçsuz bucaksız mavi gökyüzünün al-
tıydı. Bir futbol maçının ardından, mahalle 
bakkalından alıp içtiğimiz ucuz gazozun 
tadını, inanın bugün hiçbir içecekte bul-
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mak, bulabilmek mümkün değil. Bizim ar-
kadaşlarımız vardı. Komşu çocukları vardı, 
sokakta arkadaşlarımız vardı, farklı mahal-
lelerde, farklı semtlerde arkadaşlarımız var-
dı. Hiçbir zaman tek başımıza oynamadık. 
Sokağa çıktığımız zaman, bir anda onlarca 
çocuk bir araya gelebiliyor, akşamın nasıl 
olduğunu anlayamıyorduk. Sokakta daya-
nışmayı öğreniyorduk. Sokakta, paylaşmayı 
öğreniyorduk. Kardeşliği, dostluğu, reka-
beti de, muhabbeti de sokakta öğreniyor, 
orada adeta geleceğin bir provasını yapıyor 
ve geleceğe, hayata hazırlanıyorduk. 

İnanın, bezden yapılmış bir top, bugünün 
bilgisayar oyunlarıyla kıyaslanamayacak 
ölçüde keyif vericiydi, öğreticiydi. Ça-
murlu, dar bir alanda oynanan futbol, bir 
play steyşın’la kıyaslanamayacak kadar 
zevkliydi. Bizim, 5 kuruşa aldığımız sakız, 
bugünün pahalı çikolatalarından; ekmek 
arası köfte hamburgerden çok ama çok 
lezzetliydi. Elbette, değişimin önünde 
durmak, değişime set çekmek mümkün 
değil. Ama bizim, değişimi kontrol etmek, 
değişimi yönlendirmek, değişimi sağlıklı 
şekilde kanalize etmek gibi bir sorumlulu-
ğumuz var. Sadece Hükümetin değil, sadece 
siyaset kurumunun değil, üniversitelerin, 
okulların, en önemlisi de anne ve babaların 
böyle bir sorumluluğu var. Biz, değişimin 
bir gereği olarak, en ileri teknolojiyi çocuk-
larımıza sunmak, bunun alt yapısını onlara 
sağlamak zorundayız. Ama aynı zamanda, 
çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çev-
relerine yabancılaşmalarını engellemek, 
teknolojinin esiri olmalarını da önlemek 
zorundayız. 

Teknoloji bize değil, biz teknolojiye hükme-
deceğiz. Bakın öyle çocuklar var ki, bütün 
günlerini, hatta bazen aralıksız birkaç günü 
bilgisayar ekranının önünde geçiriyor. 
Sadece ve sadece bilgisayar terimleriyle, 
teknoloji kavramlarıyla konuşan ve artık 
anlaşılmaz bir dil kullanan çocuklar var. 
Yüz yüze oturdukları halde, konuşmayan, 
ellerindeki telefonlar aracılığıyla birbiriyle 
oyun oynayan, hatta yüz yüze oldukları 
halde birbirleriyle cep telefonu mesajlarıy-
la iletişim kuran çocuklar var. Bilgisayar 
yüzünden, bilgisayar oyunları yüzünden, 
çocuklar huzursuz, sıkıntılı, öfkeli, mutsuz 
büyüyor; yaşıtlarıyla, bırakın neşeli dolu 
saatler geçirmeyi iletişim dahi kuramıyor. 
Kontrolsüz bilgisayar kullanımı yüzünden, 
çocukların eğitimi aksıyor. Kilo problemi 
başta olmak üzere, önemli sağlık problem-
leri ortaya çıkabiliyor; hatta dünyanın kimi 
bölgelerinde bilgisayar başında ölen insan-
lar olduğunu görüyoruz. 

Eğer, robotların egemenliği ele geçirmesi 
diye bir şey varsa, bunu dünya işte bugün 
kısmen yaşıyor. İnsanın, insan aklının, 
insan becerisinin ürettiği teknoloji, bilinç-
siz kullanıldığında, hiç farkına varmadan 
insanı esir alıyor ve hapsediyor. Şurası da 
son derece enteresandır; bunun da üzerin-
de enine boyuna düşünmek zorundayız: 
Bundan 30-40 yıl önce, hanımların evinde 
çamaşır makinesi yoktu, bulaşık makinesi 
yoktu, elektrik süpürgesi yoktu, telefon 
yoktu, otomobil yoktu. Ama gariptir, o ha-
nımların vakti, bugünün insanından daha 
fazlaydı. O hanımlar, bugünün ev hanımları 
kadar yoğun, o kadar meşgul değillerdi. 
Elde çamaşır yıkadılar, bulaşık yıkadılar, 
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süpürgeyle ev süpürdüler, kovayla su taşı-
dılar; ama bu hengâme içinde komşularını 
ağırladılar, akrabalarına ziyarete gittiler, 
çocuk baktılar. 

Aynı şekilde erkekler de bugün sahip ol-
dukları, hayatı kolaylaştıran imkânların 
pek çoğundan mahrumdular. Ama evlerine, 
ailelerine çok daha fazla zaman ayırıyor-
lardı. Bugün, aynı evde yaşadıkları, her 
birinde cep telefonu olduğu halde, anne 
babalarla çocuklar birbirlerini günlerce 
göremiyor, birbirlerinden bihaber yaşıyor. 
Nice apartmanda, insanlar komşularını 
bile tanımıyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Atomun çekirdeğini parçaladığınızda or-
taya enerji çıkar. Bu enerjiyi, elektrik üret-
mekte kullanırsanız, insanlığa bir fayda 
sağlarsınız. Ama bu enerjiyi, tahrip edici bir 
güç olarak kullanırsanız, insanlığı katleder-
siniz. İşte bu ayrımı yapmak zorundayız. 
Evimize giren teknolojinin, bize, çocuk-
larımıza hükmetmesinin önüne geçmek, 
tam tersine biz teknolojiye hükmetmek 
zorundayız. Bakın biz şu anda, FATİH Pro-
jesiyle, Türkiye’nin tüm okullarının eğitim 
alt yapısını değiştiriyoruz. Bütün okullara, 
bilgisayar, internet, akıllı tahta sağlayacak, 
eğitimi farklı bir boyuta taşıyacağız. Söz 
verdiğimiz gibi, tüm öğrencilerimize tablet 
bilgisayar dağıtımına da başladık. 

Ama iş, bilgisayarı götürüp okula kurmakla 
bitmiyor; çocuğun eline tablet bilgisayarı 
vermekle bitmiyor. Asıl bizim, çocuğa, o 
bilgisayarı nasıl kullanacağını, ondan nasıl 

verim alacağını, onun, ortaya çıkabilecek 
sakıncalarını öğretmemiz gerekiyor. Bunu 
başarırsak, teknolojiyi eğitimin hizmetinde 
kullanmış oluruz. Ama bunun sosyal boyu-
tunu, psikolojik boyutunu ihmal edersek, 
bu sefer öğrencileri teknolojinin tutsağı 
haline getiririz. Sadece yasaklamanın, kısıt-
lamanın, mahrum bırakmanın bu alanda 
bir çözüm olmadığını, olamayacağını bi-
liyoruz. Bunun yerine, başta öğretmenler 
ve anne babalar olmak üzere, kontrollü bir 
kullanımı yaygınlaştırmak, önce öğretmen 
ve anne babaları, ardından da çocukları 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek duru-
mundayız. 

Biz, bu noktada çeşitli yasal düzenleme-
ler yaptık ve yapıyoruz. Ama tek başına 
yasal düzenlemeler de, bağımlığın önüne 
geçemez, bağımlılığa çare olamaz. Sorun 
evde, sorun sınıfta, daha ortaya çıkmadan 
çözülmelidir. 1’inci Uluslararası Teknoloji 
Bağımlılığı Kongresi, inanıyorum ki, bu 
noktada herkese ışık tutacaktır. Başka ülke-
lerin tecrübelerini inceleyerek, tedbirlerini 
inceleyerek, bizim, kendi toplum yapımıza, 
aile yapımıza, kültürümüze uygun çözüm-
leri üretmede, inanıyorum ki bu çalışmalar 
rehberlik teşkil edecektir. Ben, bir kez daha, 
bu önemli sempozyumu düzenleyen ku-
rumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm katı-
lımcılara, tüm katkı verenlere şükranlarımı 
sunuyorum. Çocuklarımızın, bizden çok 
daha iyi imkânlar içinde, ama en az bizim 
kadar mutlu, coşkulu, sağlıklı bir çocukluk 
geçirmelerini diliyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniver-
sitesi Parti Sekreteri Sayın Vu Yoğfu, çok de-
ğerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, ha-
nımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Şanghay Uluslararası Araştırmalar Üniver-
sitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri 
doktora unvanından dolayı çok büyük bir 

memnuniyet ve heyecan duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Türkiye ile Çin arasındaki kadim dostluğun 
bir nişanesi olarak bu fahri doktora unva-
nını büyük bir gururla taşıyacağım. Yine 
bugün, Üniversitenin Türkçe Bölümü’nün 
resmi açılışını yapıyoruz. Bu bölümün de 

Uluslararası Araştırmalar 
Üniversitesi Türkçe Bölümü 

Açılışı

Şanghay, Çin Halk Cumhuriyeti | 11 Nisan 2012 
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hayırlara vesile olmasını diliyor, öğrenci-
lerine başarılar temenni ediyorum. Bugün 
açılışını yaptığımız Türkçe Bölümünün 
eğitim standartlarının en yüksek seviyeye 
çıkarılması için, Yunus Emre Vakfımız 
aracılığıyla, Şanghay Uluslararası Araştır-
malar Üniversitesi’ne desteğimiz devam 
edecek. Üniversitenizin, 30’dan fazla ül-
kede, 100’den fazla üniversite ile işbirliği 
içinde olduğunu öğrendim. Türkiye’deki 
üniversitelerle de böyle bir işbirliği geliş-
tirmenizi arzu ettiğimi burada belirtmek 
isterim. Üniversiteler dışında, Türk dili ve 
kültürünün en doğru şekilde tanıtılma-
sını amaçlayan Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezlerini en kısa zamanda ülkenizde 
açmak arzusundayız. Bu hedefimize, Çin 
Halk Cumhuriyeti’nde Türk Kültür Yılı ola-
rak kutlanacak 2013 yılında ulaşacağımızı 
ümit ediyorum. 

Değerli dostlarım, sevgili öğrenciler…

Bizim, Türkiye’den Çin’in batısındaki 
Urumçi Kentine uçakla seyahatimiz 6 saat 
sürdü. Şanghay’dan Ankara’ya ulaşmak 
için ise 10 saatlik bir yolculuk yapacağız. 
Aramızda, fiziki olarak gerçekten uzun bir 
mesafe var. Açıkçası biz, Türkler olarak, 
aramızdaki bu uzun ve fiziki mesafeyi hiç 
ama hiç önemsemiyoruz. Zira Türklerin, 
Çin’e yakın coğrafyalardan Batı’ya göç ettik-
lerini biliyoruz. Gerek tarihi eserler, gerek 
bilimsel çalışmalar da bunu zaten ortaya 
koyuyor. Sadece bilimin tespitleri değil, 
bugün dahi, dilimizdeki, mutfağımızdaki, 
kültürümüzdeki bazı ortak unsurlar, tarih-
te Çinlilerle Türklerin komşu olduklarını, 
iletişim içinde olduklarını ispat ediyor. 

Bakınız, bir lisanda, en temel kelimelerden 
biri su’dur… Bizim Türkçe’de su olarak te-
laffuz ettiğimiz kelime, Çince’de, şui olarak 
telaffuz ediliyor ve aynı anlama geliyor. Bu 
en temel kelimenin yanında, Türkçe’den 
Çince’ye yerleşmiş, Çince’den Türkçe’ye 
geçmiş çok sayıda ortak kelime bulunuyor. 
Tengri, yani Tanrı gibi, Tarkan gibi, Uşak, 
Ulak gibi kelimeler bizim ortak kelimeleri-
miz. Her ne kadar farklı dillerde konuşmuş 
olsalar da, Türk Halk Ozanı Yunus Emre ile 
büyük Çin düşünürü Konfiçyüs’ün dizeleri-
ne, düşüncelerine baktığınızda, aramızdaki 
kültürel yakınlığı daha net olarak görürsü-
nüz. Dahası, Türkler ve Çinliler, yaşadıkları 
coğrafyada medeniyet inşa etmiş, dünya 
bilimine, sanatına, insanlık tarihine önemli 
katkılar sağlamış milletlerdir. 

Tabii iki ülkenin, iki milletin benzerlikleri 
sadece tarihten ibaret değil. Bugün de, Çin 
ve Türkiye, küresel ölçekte birer siyasi ve 
ekonomik aktör olarak, bölgelerinde barışa, 
istikrara, huzur ve refaha önemli katkılar 
sağlıyorlar. Örneğin şu anda, Türkiye’nin 
müteahhitlik sektörü, dünyada Çinli mü-
teahhitlerden sonra en fazla iş yüklenen 
sektör olarak başarılı bir şekilde faaliyet 
gösteriyor. Küresel ekonomik krizde, dün-
yanın birçok ülkesi, birçok gelişmiş ekono-
mi daralma yaşarken, Çin ve Türkiye rekor 
düzeyde büyüme kaydederek, dünyada 
birinci ve ikinci sırayı paylaşıyorlar. 

Türkiye ve Çin, farklı coğrafyalarda pek çok 
ortak noktaları olan, dünya için gerçekten 
önemli iki ülkedir. Son dönemde, bu ortak-
lığı güçlendirmek, işbirliğini ve iletişimi ar-
tırmak için yoğun gayret sarf ettik. Yaklaşık 
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2 ay önce, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Sa-
yın Şİ Cinping’i ülkemizde ağırladık. Aynı 
şekilde, 2010 yılında, Başbakan Sayın Vın 
Ciabao’yla ilişkilerimizi stratejik ortaklık 
düzeyine çıkardık. Çin Başbakanı’nın ülke-
mizi ziyareti esnasında, ticaret hacmimizi 
2015 yılında 50 milyar, 2020 yılında ise 
100 milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştik. 
2011 sonunda, karşılıklı ticaret hacmimiz 
24 milyar doları aştı.  İnanıyorum ki, 2015 
ve 2020 hedeflerimize de kolaylıkla ula-
şacağız. Bankacılık, finans, inşaat, enerji, 
madencilik ve altyapı alanlarında Türkiye 
her geçen gün daha cazip bir ülke konu-
muna yükseliyor. Çinli yatırımcıların da 
Türkiye’ye gelip burada yatırım yapma-
sından büyük memnuniyet duyuyoruz ve 
bunu da her zaman destekliyoruz. 

Sevgili öğrenciler…

Burada, sizlerle, küreselleşmenin getirdiği 
yeni süreç hakkındaki bazı değerlendirme-
lerimi de paylaşmak isterim. Bizim atasöz-
lerimizde, deyimlerimizde, inançlarımızı 
ifade eden tavsiyelerde, Çin, her zaman 
uzak bir ülke olarak tasvir edilmiştir. Örne-
ğin, bizim sıkça kullandığımız ve kendimi-
ze rehber edindiğimiz bir söz, aynen şunu 
söylüyor: “İlim, Çin’de dahi olsa, gidiniz 
ve onu alınız…” Evet, Çin, tarih boyunca, 
Avrupa’dan, Ortadoğu’dan, Afrika’dan uzak 
bir ülke, uzak bir diyar olarak görüldü. Ama 
bugün, küreselleşen, küresel bir köye dönü-
şen dünyamızda, artık uzak kavramı anla-
mını çok büyük ölçüde yitirdi. Bugün artık, 
kendi sınırları içine kapananlar, dünyaya 
ilgisiz, kayıtsız kalanlar, dünyaya gözlerini 
yumanlar, kaybetmeye mahkûmdurlar. 

Onun için sizlerden, dünyadaki gelişmeleri, 
dünya siyasetini çok yakından takip etme-
nizi özellikle rica ediyorum. 

Küreselleşen dünyada, dar kalıplarla dü-
şünmek, dünyayı anlamayı zorlaştırdığı 
gibi, hoşgörüyü de maalesef ortadan kal-
dırıyor. Başka kültürlere, başka inançlara, 
başka milletlere, sadece hissiyatla bakmak, 
bilgi temelli değil, önyargı temelli bakmak, 
ne yazık ki barışa ve refaha değil, kopuşa ve 
çatışmaya hizmet ediyor. Ne kadar uzakta 
olursa olsun, Afrika’nın hissiyatını, Bal-
kanların, Ortadoğu’nun hissiyatını, orada 
yaşanan sorunları anlamaya çalışın. Dün-
yaya hiçbir zaman önyargı gözlüğüyle değil, 
hoşgörü gözlüğüyle bakmaya çalışın. Farklı 
dilleri öğrendiğiniz kadar, farklı kültürleri 
de öğrenmek için çaba gösterin. 

Gençler, yeni nesiller, bunu başardıkların-
da, bu ortak bakış açısını tesis ettiklerinde, 
inanın dünyamız bugünden daha farklı 
olacak, daha yaşanabilir bir hale gelecektir. 
Ben başta da ifade ettim: Türk Halk Şairi 
Yunus Emre ile ya da Türk düşünürü Mev-
lana ile, Konfiçyüs’ün, farklı dillerde aynı 
özlemleri dile getirdiklerini, dünyaya gönül 
gözüyle baktıklarını keşfedeceksiniz. Bu 
hoşgörü sizi kaybetmeye değil, kazanmaya 
götürecektir. Açıkçası ben, 2013 yılında 
Çin’de kutlanacak olan Türk Kültür Yılı’nın, 
farklı medeniyetlerin birbirini keşfetmesi 
ve anlaması noktasında çok önemli bir 
fırsat olacağına inanıyorum. Şanghay 
Uluslararası Araştırmalar Üniversitesi’nin 
değerli öğrencilerinin, özellikle de Türkçe 
Bölümü öğrencilerinin, medeniyetlerin bu 



333

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

buluşmasına önemli katkılar sağlayacağına 
yürekten inanıyorum. 

Şahsıma tevdi edilen doktora unvanın-
dan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyo-
rum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Türkçe 
Bölümü’nün hayırlı olmasını diliyorum. 
Her yıl artan sayıda Türkiye’ye gelen Çinli 
turistler arasında sizleri de görmekten 
büyük memnuniyet duyacağımızı ifade edi-
yor, hepinize başarılar diliyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 
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Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanları, 
Sayın Genel Sekreter, çok değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı-
nın 4 yılda bir gerçekleştirilen Programına 

katılmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
etmek istiyorum. Başta ev sahibi Katar’a, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, ANK-
TAD (UNCTAD) Genel Sekreterine ve tüm 
katılımcılara, bu konferansın gerçekleşme-
sindeki değerli katkıları için teşekkürlerimi 

UNCTAD 13. Konferansının 
Açılış Oturumu Açılış 

Konuşması

Doha, Katar | 21 Nisan 2012 
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sunuyorum. ANKTAD Konferansının ilk 
kez bir Ortadoğu ülkesinde gerçekleşti-
riliyor olmasını son derece isabetli bul-
duğumu da burada belirtmek istiyorum. 
Ortadoğu’da çok önemli gelişmelerin ve 
değişimlerin yaşandığı bir süreçte, inanıyo-
rum ki bu konferansta ele alınan konular 
ve ortaya çıkacak kararlar, küresel ekonomi 
kadar Ortadoğu’ya da ışık tutacaktır. 

Değerli dostlarım…

Küreselleşen dünyada, hiç kuşkusuz, kal-
kınma kavramı da sınır aşan bir özellik 
arz ediyor. Tarihi tecrübe bize göstermiştir 
ki; kendi milli sınırları içine kapanmış, 
dünyadaki gelişmeleri ve dönüşümü takip 
etmeyen, kendisini dünyaya kapatan bir 
kalkınma anlayışı, ancak ve ancak sınırlı 
başarı elde edebilir. İçinde bulunduğumuz 
süreçte, kalkınma paradigmasının değiş-
mesi artık bir zorunluluk halini almıştır. 
Kalkınmayı sadece ve ne pahasına olursa 
olsun ekonomik büyüme olarak algılamaya 
devam edemeyiz. Kalkınma, refah artışı-
nı beraberinde getirmelidir. Kalkınma, 
huzuru, istikrarı, barışı güçlendirmelidir. 
Kalkınma, insanı, insanın memnuniyetini 
hedef almalı ve tabiata zarar vermeden ger-
çekleştirilmelidir. En önemlisi de kalkınma, 
adil olmalı ve insanlık vicdanını, vicdan-
lardaki adalet duygusunu yıpratmamalı, 
katılımcılığı esas almalı. 

Değerli dostlarım…

Yakın tarihte, dünya, maalesef, yığınların 
yoksullaşması pahasına zenginleşmeye; ta-
biatın kirletilmesi, eko sistemin bozulması 

pahasına kalkınmaya şahit olmuştur. Belli 
ülkeler, belli bölgeler hızla ve sınır tanı-
mayan şekilde zenginleşirken, bu uğurda 
diğer ülkelerin ve bölgelerin kaynakları 
tüketilmiş, bu kaynakların sahibi olan 
insanlar, insanlık dışı muameleye maruz 
bırakılmıştır. Batı’da, büyük şehirlerde, sü-
per lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu 
caddelerde, milyon dolarlara satılan elmas, 
Afrika ve Asya topraklarında, ayda 40 do-
lara insanlık dışı şartlarda çalışan işçiler 
tarafından çıkarılıyor. Afrika’da, Asya’da, 
Güney Amerika’da iç savaşları finanse eden 
kanlı elmaslar, Batı’da magazin haberleri-
nin malzemesi haline dönüşüyor. Batının 
ve Kuzeyin büyük sanayi tesislerinde kulla-
nılan enerji, Doğu’ya ve Güney’e kan olarak,  
gözyaşı olarak, çatışma olarak dönebiliyor. 
Hipermarketlerde alışveriş sepetlerini 
taşarcasına dolduran insanlara karşı, gün-
lük 1 doların altında harcamayla yaşayan 
milyonlarca insan bulunuyor. Çocukların 
çalıştırıldığı, kadınların, erkeklerin yarı üc-
retine, sigortasız çalıştırıldığı fabrikalarda 
üretilen nice ürün, onu üretenlerin yıllık 
kazançlarından daha fazlasına pazarda alıcı 
bulabiliyor. Çok daha korkuncu, silah üre-
ten birkaç ülkenin kalkınması, silah ticareti 
yapan birkaç işadamının sınırsız zenginleş-
mesi pahasına, her yıl farklı coğrafyalarda 
masum çocuklar, masum kadınlar, masum 
insanlar yok yere hayatlarını kaybediyor. 

Her birimiz, çocuklarımıza, torunlarımıza 
daha aydınlık ve daha müreffeh bir dünya 
miras bırakmak istiyoruz. Ama, tüketim 
hırsının bu kadar kontrolden çıktığı, ka-
zanma hırsının sınır tanımadığı, birilerinin 
felaketi, kanı ve gözyaşı üzerinden servet 
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biriktirildiği bir dünyada, elbette ki bu 
mümkün olmayacak, olamayacaktır. 

Değerli dostlarım…

Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü, kitle 
iletişiminin yaygınlaştığı, sermayenin sınır 
tanımadığı bir çağda yaşıyoruz. Ancak, 
şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum… 
Böyle bir çağda, sermayenin küreselleştiği 
bir çağda, vicdanlar da, ahlaki değerler de 
küreselleşmek zorundadır. 100 yıl önce, 
dünyanın bir köşesinde ölen çocuktan ha-
berdar olamıyorduk. Bugün ise, dünyanın 
neresinde olursa olsun, televizyon, radyo ve 
internet sayesinde dünyanın her köşesinde-
ki gelişmeden anında haberdar oluyoruz. 
Küreselleşme, bizlere vicdani sorumluluk 
yüklüyor.  Küreselleşme, bizlere, başkaları-
nın sorunlarını görme, duyma ve bunları 
çözme sorumluluğu yüklüyor. Dünya kü-
reselleşirken, vicdanların içine kapanması 
asla ve asla anlaşılabilir bir durum değildir. 
Televizyonda, açlıktan, yoksulluktan, terör-
den, çatışmadan ölen çocukları görenler, 
gözlerini kapatarak sorumluluktan kurtu-
lamazlar. 

Özgürlüğü, temel insan haklarını, refah ve 
kalkınmayı kendisi için hak görmek; ama 
başkaları için bunu lüks görmek, yaklaşan 
bir felaketin ön sinyallerinden başka bir şey 
olamaz. Fok balıklarını, nesli tükenmekte 
olan balinaları, yağmur ormanlarını ken-
disine dert edinen küresel vicdanın, artık 
Kabil’de, Gazze’de, Mogadişu’da, Bağdat’ta, 
Hama ve Humus’ta ölen çocukları da 
görmesi, duyması ve o acıyı hissetmesi ka-
çınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bugünün dünyasında, şunu artık çok net 
olarak görmek ve anlamak durumunda-
yız… Filistin’deki sorun, sadece Filistin’in, 
sadece Ortadoğu’nun değil, dünyanın so-
runudur. Afganistan’daki sorun, sadece Af-
ganlıların, sadece Asya’nın değil, dünyanın 
sorunudur. Somali’deki açlık ve yoksulluk, 
sadece Somali’nin, sadece Afrika’nın değil, 
insanlığın sorunudur. Aynı şekilde, bugün 
Suriye’nin kentlerinde, sokaklarda katledi-
len masum yavrular, Suriyelilerin olduğu 
kadar, yüreğinde merhamet taşıyan her in-
sanın çocuğudur. Sınırlarını sermaye için, 
yatırım için, hammadde için, enerji için 
ardına kadar açanlar, bu sınırlardan gün 
gelip, ilgilenmedikleri sorunların da girebi-
leceğini artık hesaba katmalıdır. 

Tüm dünyanın büyük bir ekonomik krizin 
içinden geçtiği şu günlerde, bu çelişkiyi 
daha güçlü şekilde gündeme taşımak, bu 
çelişkiyle, bu tezatla artık daha samimi şe-
kilde yüzleşmek zorundayız. Küresel finans 
krizi, hiç kuşkusuz, sınırsız kazanma ve 
sınırsız harcama tutkusunun bir eseridir. 
Küresel finans krizi, başkalarının sorunla-
rına kulak tıkayan, başkalarının acılarına 
gözlerini yuman bir sistemin alarmıdır. 
Bugün yaşadığımız küresel krizden doğ-
ru dersleri çıkaramazsak, yarın bizim ya 
da çocuklarımızın, çok daha ağır krizlere 
maruz kalacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 
İşte bugünden bunu önlemek, bugünden, 
bizi, çocuklarımızı, dünyamızı bekleyen 
tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. 
Dayanışma kavramını bugün çok daha an-
lamlı hale getirmek, buna somut karşılıklar 
üretmek durumundayız. Bizler, komşusu aç 
yatarken, tok yatmayı hoş görmeyen bir me-
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deniyetin mensuplarıyız. Küreselleşen bir 
dünyada komşu, yanı başımızdaki evle bir-
likte Afganistan’dır. Komşu, semtimizdeki 
evle birlikte, Somali’dir, Filistin’dir, Irak’tır, 
Suriye’dir, Afrika’dır. Küresel bir vicdanla, 
küresel bir adalet duygusuyla, tüm bu ülke 
ve bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerini kucakla-
mak, onlarla birlikte bir kalkınma rejimini 
ihdas etmek hepimizin görevidir. 

Saygıdeğer katılımcılar, 

Türkiye’nin son yıllarda ekonomik ve sos-
yal kalkınma alanında kaydettiği başarılara 
paralel olarak aynı zamanda yükselen bir 
donör ülke olarak da ön plana çıktığını 
memnuniyetle ifade etmek isterim. Ülke-
miz, bugüne kadar olduğu gibi önümüzde-
ki dönemde de kalkınma konusunda ulus-
lararası alanda üzerine düşen görevi yerine 
getirmeye devam edecektir.  2010 yılında 
yaklaşık 1 milyar Dolar olarak gerçekleş-
tirdiğimiz Resmi Kalkınma Yardımlarımız, 
2011 yılında 1, 32 milyar Dolara ulaşmıştır. 
Bu rakamla Türkiye, OECD ülkeleri arasın-
da Resmi Kalkınma Yardımlarını en çok 
artıran ülke olmuştur. 

Özellikle gelişmiş ülkelerin kriz ortamında 
kalkınma yardımlarında önemli kesintilere 
gittikleri bir ortamda, Türkiye’nin yardım-
larının bu kadar yüksek oranda artması, 
gelişmekte olan ülkelere desteğimizin en 
somut göstergesidir. En Az Gelişmiş Ülke-
lere yönelik güçlü desteğimiz, uluslararası 
kalkınma işbirliği faaliyetlerimiz içinde 
özel bir yer tutuyor. Bu anlayışla, geçtiğimiz 
yıl Mayıs ayında Birleşmiş Milletler En Az 
Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Konferansı’na 

İstanbul’da ev sahipliği yaptık. Konferans 
vesilesiyle kabul edilen İstanbul Eylem 
Programı’nın ve İstanbul Bildirisi’nin önü-
müzdeki on yıl boyunca takipçisi olma 
sorumluluğunu üstlendik. Bu ülkelerdeki 
doğrudan yatırımlarımızın 2020 yılına ka-
dar 10 milyar Dolara çıkarılması için Hükü-
met olarak yatırımcılarımıza her türlü des-
teği vermeyi taahhüt ettik. En önemlisi, En 
Az Gelişmiş Ülkelere yılda 200 milyon Do-
lar kaynak tahsis edilmesi hedefini içeren 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketimizi 
uygulamaya koyduk.  En Az Gelişmiş Ülke-
leri desteklemeye, sorunlarını her vesileyle 
ve her düzeyde dile getirmeye önümüzdeki 
dönemde de kararlılıkla devam edeceğiz. 

Türkiye olarak kalkınma alanındaki işbirli-
ğimizi sadece ikili değil, küresel, bölgesel ve 
çok taraflı platformlarda da güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Bu kapsamda, küresel ekono-
mik yönetişimin başlıca zemini haline ge-
len G-20 bünyesinde kalkınma konularının 
ele alınması memnuniyet vericidir. Ayrıca, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi çerçevesinde hayata geçirilen Kal-
kınma İşbirliği Forumu’nun çalışmalarını 
da önemsiyor ve destekliyoruz. İslam İşbir-
liği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Komitesi (İSEDAK) çerçevesinde yürütülen 
kalkınma işbirliği çalışmalarına da öncülük 
ediyoruz. Bütün bunların ötesinde, Türkiye 
olarak, ülke, bölge, kıta ayrımı yapmadan, 
din, dil, ırk ayrımı yapmadan, küresel öl-
çekte tüm insani sorunlara uluslararası ka-
muoyunun dikkatlerini çekiyoruz. Türkiye, 
gerek yurt içinde gerçekleştirdiği cesur re-
formlar, gerek dış politikadaki aktif tutumu 
sayesinde, ekonomide çok önemli başarılar 
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elde etti. Son 9, 5 yılda Türkiye ekonomisi, 
3 kattan fazla büyüme kaydetmiş, küresel 
kriz döneminde dahi ekonomimiz, Çin’den 
sonra dünyada en hızlı büyüyen ekonomi 
olmuştur. 

Bu istikrarlı büyüme, hiç kuşkusuz reform-
larımızın ve aktif dış politikamızın bir neti-
cesidir. Avrupa Birliği’ne katılım müzakere-
lerini yürüten, bir Avrupa ülkesi olmasının 
yanı sıra, Balkanlarla, Kafkas ülkeleriyle, 
Orta Asya ile Afrika ve Ortadoğu ile çok iyi 
münasebetler geliştiren Türkiye, farklı bir 
kalkınma modelinin de öncüsü konumuna 
yükselmiştir. İnsanlığın barışını, huzurunu 
ve refahını gözeten bu kalkınma anlayı-
şının, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm 
ülkeler tarafından paylaşılması için, yoğun 
işbirliği çabalarımızı da sürdürüyoruz. 
Esasen, Birleşmiş Milletler çatısı altında, İs-
panya ile birlikte eşbaşkanlığını yaptığımız 
Medeniyetler İttifakı girişimi de, işte hedef-
lediğimiz bu küresel refahın bir aracıdır. 

Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, değer-
li katılımcılar, 

Burada hafta boyunca yapacağınız tartış-
maların, 21’inci yüzyıl için adil ve paylaşım-
cı bir kalkınma modelinin oluşturulmasına 
yönelik ortak çabalarımıza önemli katkılar-
da bulunacağına inanıyorum. UNCTAD’a, 
çok değerli Genel Sekretere, tüm katılımcı-
lara, küresel refah ve kalkınma için ortaya 
koyacakları değerli çalışmalardan dolayı 
şimdiden teşekkür ediyorum. Ev sahibi 
Katar’a, çok değerli Katar yöneticilerine, 
misafirperverliklerinden dolayı ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle, 

ANKTAD 13’üncü Konferansının verimli ve 
başarılı geçmesini diliyor, sizleri muhabbet-
le selamlıyorum. Teşekkür ederim. 
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Saygıdeğer Altesleri, Sayın Başbakan, Arap 
Turizm Örgütü’nün değerli Başkanı, çok 
değerli katılımcılar, değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler, Esselamu 
Aleyküm, ve Rahmetullahi, ve Bereka-
tüh… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Bursa’da düzenlenen Türk Arap Turizm 
Zirvesi’nin, ülkelerimiz, halklarımız adı-
na hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Tüm misafirlerimize, Türkiye’ye, tarihi 
şehir, Osmanlı’nın ilk Başkenti Bursa’ya 
hoş geldiniz diyorum. Ehlen ve Sehlen… 
Misafirlerimizin, yeşiliyle, tarihiyle, misa-

firperver insanlarıyla, kadim kültürüyle 
Bursa’nın eşsiz havasını teneffüs etmele-
rini, memleketlerine en güzel hatıralar ve 
en güzel izlenimlerle dönmelerini temenni 
ediyorum. 

Her yıl yüz binlerce Arap turisti ağırlayan 
Bursa, inanıyorum ki, burada bulunan 
çok değerli ve mümtaz misafirlerimizin 
katkılarıyla, önümüzdeki yıllarda artan sa-
yıda kardeşimizi konuk edecektir. Bursa’yı 
gezdiğinizde, bu şehrin, sizin hiç yabancısı 
olmadığınız bir şehir olduğunu göreceksi-

Türk-Arap Turizm Buluşması

Bursa | 22 Nisan 2012 
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niz. Bursa, eski ile yeninin, tarih ile gelece-
ğin buluştuğu, kaynaştığı bir şehir. Bursa, 
aynı zamanda, tüm Afrika’dan, Asya’dan, 
özellikle de Balkanlar ve Ortadoğu’dan 
esintiler, renkler, kokular, diller ihtiva 
eden bir şehir. Bursa, zaman kavramının 
farklılaştığı, zaman mefhumunun yeni bir 
anlama büründüğü şehirdir. Meşhur Türk 
yazar Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa’da, 
zamanın, billur bir avizeye dönüştüğünü 
ifade ediyor. Türbeleriyle, camileriyle, 
bahçeleriyle, şadırvanlarıyla, Bursa, bir 
yandan sizlere büyük bir devletin kuruluş 
hikayesini anlatacak; bir yandan da su 
sesinin, kanat seslerinin, onlara karışmış 
Kur’an-ı Kerim seslerinin ahengini ilete-
cektir. 

Evet… Bursa, bir cihan devletinin, Osmanlı 
İmparatorluğunun devlet oluşuna şahitlik 
etmiş, 3 kıtada adaletle hükmeden bir im-
paratorluğun sadece ilk başkenti değil, ade-
ta tasarım atölyesi olmuştur. Osmanlı’nın 
kurucusu, merhum Osman Gazi, sağlı-
ğında Bursa’yı sadece uzaktan görmüştü. 
Bursa’nın fethedilmesini ve kabrinin de 
Bursa’ya taşınmasını arzu eden eden Os-
man Gazi, oğlu Orhan Gazi’ye, son derece 
anlamlı bir vasiyet bırakmıştı. Diyor ki 
Osman Gazi: “Zulümden, bidatten sakın… 
Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir 
bey olarak gelip, haketmediğim halde bun-
ca İnayet-i Celile-i Rabbaniye’ye mazhar 
oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu 
Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, bundan 
başka sana tabi olanları koru. Allah’ın hak-
kını ve kulların hukukunu gözet. Senden 
sonrakilere böyle nasihat etmekten geri 
durma. Adalet ve insafa riayetle zulmü kal-

dırmaya devam ile her bir işe teşebbüste 
Allah’ın yardımına güven. Unutma ki ey 
oğul! Yaradandan korkmayan, yaradılan-
dan hiç korkmaz…”

Evet değerli kardeşlerim… Bundan 600 yıl 
önce, Osman Gazi, Bursa önlerinde oğlu 
Orhan Gazi’ye bu nasihatte bulunmuştu. 
İşte bu nasihat, 600 yıl boyunca bu toprak-
larda yankılandı, 600 yıl boyunca kulak-
tan kulağa ulaştı, gönülden gönüle ulaştı 
ve bugün de bizim ufkumuzu aydınlatıyor. 
Şunu da çok büyük bir memnuniyetle ifade 
etmeliyim ki, tıpkı 600 yıl boyunca olduğu 
gibi, bugün de biz, Arap halklarını karde-
şimiz, yol arkadaşımız, iyi ve kötü günde 
dostumuz, komşumuz olarak görüyoruz. 
Türkiye, her ne kadar yönünü Batı’ya çe-
virmiş olsa da, sırtını asla ve asla Doğu’ya, 
Güney’e dönmeyecektir. Son Yüzyıl içinde, 
aramıza konulmuş olan mesafelerin, sınır-
ların, aramızdaki engel ve bariyerlerin ta-
mamının sanal olduğuna inanıyoruz. Bin 
yıllar boyunca bir arada yaşamış, birbirine 
dost, komşu, akraba, hatta kardeş olmuş 
milletlerin, bugün yapay engellerle birbi-
rinden uzak kalmasına, uzak tutulmasına 
bizim gönlümüz razı gelmiyor. 

İşte bu anlayıştan hareketle, son 9,5 yıl 
içinde, Hükümet olarak, kadim dostla-
rımızla, kardeşlerimizle, çok farklı bir 
iletişim ve işbirliğini tesis ettik. Türkiye, 
bir yandan Avrupa Birliği ile katılım mü-
zakerelerini başlattı ve bunu kararlılıkla 
yürütüyor. Ama aynı zamanda Türkiye, 
bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle, özellik-
le de Ortadoğu’daki kardeş ülkelerle örnek 
bir işbirliğini, örnek bir dayanışmayı inşa 
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ediyor. Bölgemizdeki meselelerin tama-
mına sadece ve sadece insan gözlüğüyle 
bakıyor, barış, refah ve kardeşlikten başka 
hiçbir gaye gütmüyoruz. Filistin meselesi-
ne, Irak’taki istikrarsızlığa, son dönemde 
Suriye’nin yaşadığı acılara biz sadece kalp 
gözüyle bakıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki meseleleri, kardeşlerimizin 
meselesi olarak görüyor, kardeşlik hukuku 
çerçevesinde bu sorunların çözümü için 
yoğun çaba sarf ediyoruz. Uluslar arası 
ilişkilerdeki dayanışmamıza paralel ola-
rak, ekonomik ve sosyal dayanışmayı da 
en güçlü şekilde destekliyoruz. Bölgede, 
herhangi bir ülkenin geri kalmışlığının, 
yoksulluğunun, diğer tüm ülkeler üzerin-
de bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz ve 
bölgenin tamamının hep birlikte kalkın-
ması, birlikte refah ve huzura ulaşabilmesi 
için mücadele veriyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Şunu burada altını çizerek, bütün kalbim-
le ve bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum… Türkler, sizin kardeşinizdir. 
Türkiye, sizin evinizdir… Türkiye’nin her 
neresine giderseniz gidiniz, orada engin 
bir misafirperverlikle, hoşgörüyle karşı-
laşacaksınız.  Türkiye’nin hiçbir yerinde 
yabancı muamelesi görmeyecek, her 
yerde bir kardeş gibi ağırlanacaksınız. Bu 
anlamda, Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini, 
zenginliklerini doyasıya yaşamanızı ve 
teneffüs etmenizi isteriz. Türkiye’de, tarihi 
eserlerden kültüre, dini eserlerden sağlığa, 
tabiat güzelliklerinden spora kadar her 
alanda çok geniş bir yelpazede imkânlarla 
karşılaşacaksınız. 

Üstelik Türkiye’de, yılın sadece belli za-
manlarında değil, 4 mevsim, 365 gün bo-
yunca değerlendirebileceğiniz imkânlar 
bulacaksınız. Kış mevsiminin, Erzurum’da, 
Kars’ta, Kocaeli’nde, özellikle de Bursa’da 
güzelliklerini yaşamak mümkündür. Ba-
harda, Karadeniz, Marmara Bölgesi, Ege 
Bölgesi eşsiz tabiat güzellikleriyle sizleri 
memnun edecektir. Yaz ve sonbahar ay-
larında, Akdeniz Bölgemiz, Ege Bölgemiz 
sizlere hizmet verecektir. Bunun dışında, 
yılın tamamında, Bursa, İstanbul, Edirne, 
İzmir, Ankara, Mardin, Nevşehir, Diyarba-
kır ve daha nice şehrimiz, tarih birikimiy-
le, kültür hazineleriyle, sağlık tesisleriyle 
sizleri ağırlayacaktır. 

Esasen, Türkiye’de sadece Türkiye tarihi, 
sadece Roma, Bizans ve diğer kadim mede-
niyetlerin tarihlerini değil, kendi tarihinizi 
de görecek, kendi geçmişinizin de izini 
sürebileceksiniz. Bu topraklarda, ortak 
medeniyetimizin eşsiz eserleriyle, ne muh-
teşem bir ortak tarihe ve ne muhteşem 
bir ortak medeniyete sahip olduğumuzu 
eminim ki daha iyi anlayacaksınız. Son dö-
nemde, Türkiye ekonomisindeki olumlu 
gelişmeler, ekonomideki istikrarlı büyüme 
ve refah artışı, vatandaşlarımızın daha faz-
la turistik gezi yapmalarına imkân tanıdı. 
Türkiye’den, Suudi Arabistan’a yapılan 
Hac ve Umre ziyaretleri dışında, turistik 
olarak önemli ölçüde ziyaret gerçekleştiril-
meye başlandı. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, Arap ülke-
lerinden de Türkiye’ye gelen turist sayısı 
ciddi ölçüde arttı. Türkiye, son yıllarda, 
turist olarak ziyaretçi sayısının ve turizm 



Recep Tayyip ERDOĞAN

342

gelirinin en hızlı arttığı ülkelerden biri 
oldu. 2002 yılında, Türkiye’nin toplam 
turizm geliri 8,5 milyar dolardı. Küresel 
finans krizine rağmen, son yıllarda da 
turizm gelirimiz arttı ve 2011 yılında 23 
milyar dolara ulaştı. 2002 yılında ülkemizi 
ziyaret eden turist sayısı 13 milyon kişi 
iken, bu sayı da 2011 yılında 31,5 milyon 
kişiye ulaştı. 

Biz bu sayıları da yeterli bulmuyoruz. 
Türkiye’nin potansiyelinin, turizm altya-
pısının, turizm imkânlarının bunun çok 
daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Ni-
tekim Bursa’yı gezdiğinizde, Bursa’da, sa-
dece bir şehir içinde, tarihi, kültürel eser-
leri, tabii güzellikleri ve sağlık imkânlarını 
gördüğünüzde, Türkiye’nin ziyadesiyle 
turisti hak ettiğini de göreceksiniz. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, turizmi sadece bir ekonomik faaliyet 
olarak görmüyoruz. Biz turizmi, özellikle 
de Arap ülkelerinden gelen turistleri, kay-
naşmamızın, kucaklaşmamızın, hasbıhal 
etmenin ve dertleşmenin bir aracı, bir vesi-
lesi olarak görüyoruz. Türkiye olarak, son 
9,5 yıldır, ülkelerimiz arasındaki engelleri 
bunun için kaldırıyor, vizeleri bir engel 
olmaktan çıkarıyoruz.  Bu sayede halklar 
birbirini daha iyi tanıyor, kardeşler, uzun 
süren bir ayrılığın ardından hasret gide-
riyorlar. Bu kucaklaşmayı daha fazla ar-
tırmamız, bu buluşmaları sıklaştırmamız 
gerekiyor. Bursa, tüm imkânlarıyla, tüm 
güzellikleriyle, tüm misafirperverliğiyle 
sizlerin hizmetinizde olacaktır. Başta İs-
tanbul olmak üzere, Türkiye’nin 81 vila-

yeti sizlerin hizmetinizde olacaktır. Bu dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, bir kez 
daha Türk Arap Turizm Zirvesi’nin hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’ye, 
Bursa’ya bir kez daha hoş geldiniz diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Esselamu Aleyküm, ve Rahmetullahi, ve 
Berekatüh… 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, stratejik 
ortağımız olan Slovenya’da bulunmaktan 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. Bu vesileyle, şahsım ve heyetim 
adına bizlere güzel ülkesinde gösterdiği 
hüsnü kabulden ötürü Başbakan Sayın 
Yanez Yanşa’ya en içten teşekkürlerimi 
iletiyorum. 

Türkiye ve Slovenya, Balkanlar başta ol-
mak üzere pek çok uluslar arası alanda 
ortak vizyona, ortak stratejik değerlendir-
melere sahip iki dost ve müttefik ülkedir.  
Slovenya ile aramızda ülkelerimizi ilgi-
lendiren tüm meselelerde yapıcı bir işbir-
liği mevcut… Hatırlayacağınız üzere, bu 
anlayışın yansıması olarak Mart 2011’de 
Ankara’da “Türkiye-Slovenya Stratejik 
Ortaklık” belgesini imzalamıştık. Şunu 

Başbakan Janez Jansa ile Ortak 
Basın Açıklaması

Ljbijana, Slovenya | 7 Mayıs 2012 
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özellikle ifade etmek isterim ki, iki ülke 
arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen 
üst düzey ziyaretler, ilişkilerimizin önemli 
halkasını oluşturuyor. Sayın Başbakanla 
bugünkü görüşmelerimizin önemli bir 
bölümünü, tahmin edilebileceği gibi, ikili 
ilişkilerimiz oluşturdu. İkili ilişkilerimizin 
ekonomi ayağına ayrı bir önem verilmesi 
gerektiği hususunda mutabık kaldık.  Zira 
potansiyelimizi göz önüne alarak söy-
lüyorum: İkili ticaret hacmimiz, olması 
gerekenin altında seyrediyor. Bu durum 
ülkelerimiz açısından bir eksiklik sayılır… 
Bu hususun giderilmesi için ortak çalış-
malarımızı, ortak girişimlerimizi sürdüre-
ceğiz. İşadamlarımızın, ortak girişimlerde 
bulunmalarının olumlu neticelere yol aça-
cağını düşünüyoruz. 

Değerli katılımcılar... 

Bildiğiniz gibi Türkiye olarak, yapılan 
bütün itirazlara, bazı üye ülkelerin bütün 
isteksizliğine ve engellemelerine rağmen, 
AB ile üyelik müzakerelerimizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz.  Bu noktada, Slovenya’ya 
ayrıca müteşekkir olduğumuz ifade etmek 
isterim. Zira Slovenya, Türkiye’nin AB 
üyeliğini kararlılıkla ve içtenlikle destek-
leyen, bu desteği yüksek sesle dile getiren 
bir ülkedir.  Görüşmemizde, saygıdeğer 
meslektaşım ile AB’ye üyelik sürecimizde 
gelinen aşamayı da ele aldık. Bu vesileyle 
Slovenya’nın AB üyeliğimize verdiği des-
teği bir kez daha teyit etme fırsatı bulduk.  
Gerek baş başa yaptığımız gerek heyetle-
rimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde, ülkelerimizi ilgilendiren 
uluslar arası ve bölgesel konuları da ele 

aldık.  Bu çerçevede Kıbrıs, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’daki gelişmelerin yanı sıra, 
Suriye, Afganistan gibi konuları ele aldık. 

Dostumuz, müttefikimiz ve stratejik or-
tağımız olan Slovenya ile bu alanlardaki 
vizyonumuz birbiriyle örtüşüyor.  Sloven-
ya ile ortak perspektife sahip olduğumuz 
bir diğer alanı ise Balkanlar oluşturuyor. 
Sayın Başbakan ile Balkanlarda yaşanan 
gelişmeleri geniş bir şekilde ele alarak bu 
bölgede gerçekleştirebileceğimiz ortak 
girişimler üzerinde fikir alışverişinde 
bulunduk.  Bu vesileyle, Başbakan Sayın 
Yanşa’ya göstermiş olduğu misafirperver-
lik nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ederim. 
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Değerli basın mensupları, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin önemli 
bir veçhesini teşkil eden, Türkiye-İtalya 
Hükümetlerarası Zirve Toplantısı’nın ikin-
cisinin düzenlenmesi vesilesiyle Roma’da 
bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. 
Bu vesileyle, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Türkiye ve İtalya, Akdeniz’de tarihi şekil-
lendiren iki büyük medeniyetin, iki büyük 
imparatorluğun mirasçısıdırlar… Bizim, 
tarihten gelen köklü ilişkilerimiz mevcut. 
Bizler, dost ve müttefik iki Akdeniz ülkesi 
olan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, her 
alanda geliştirilmesine büyük değer ve 
önem atfediyoruz. Zirveye katılım düzeyi-
miz, bu irademizin açık bir tezahürüdür. 

İtalya Başbakanı Mario Monti ile 
Ortak Basın Toplantısı

Roma, İtalya | 8 Mayıs 2012 
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Bildiğiniz gibi, Türkiye-İtalya Hükümet-
lerarası Zirve Toplantısı’nın ilkini 2008 
yılında İzmir’de gerçekleştirmiştik.  O dö-
nemden bu yana, bölgemizde ve dünyada 
gerek siyasi, gerek ekonomik alanlarda 
önemli değişiklikler meydana geldi.  Bu 
süre zarfında İtalya ile ikili ve çok taraflı 
forumlarda, cumhurbaşkanı, başbakan ve 
bakan düzeyinde görüş alışverişini sürdür-
dük. 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da dü-
zenlenen Türk-İtalyan Ekonomik Forumu 
vesilesiyle iki ülkenin önde gelen işadam-
ları buluştular. Bugün her iki hükümetten 
de bakanların katılımıyla ikili siyasi, eko-
nomik, ticari, toplumsal-kültürel konula-
rın yanı sıra bölgesel ve uluslar arası mese-
leleri ele almak üzere, Zirve Toplantısında, 
Başbakan Sayın Monti ile bir araya geldik. 
Zirve sırasında imzalanan anlaşmalarla, 
terör ve örgütlü suçlarla mücadele, sosyal 
güvenlik, tarım ve çevre alanlarında işbir-
liğimizin kurumsallaştırılmasına ve geliş-
tirilmesine yönelik ilave adımlar atarak, 
stratejik ortaklığımızın pekiştirilmesine 
önemli katkı sağlamış olduk.  

Hükümetler düzeyindeki anlaşmaların 
yanı sıra, kurumlarımız arasında imza-
lanan çeşitli anlaşmalar, Türk ve İtalyan 
halklarının ortak yararına hizmet etmeyi 
amaçlıyor.  İtalya ile mükemmel bir seyir 
izleyen siyasi ilişkilerimize paralel olarak, 
ekonomik ve savunma sanayi işbirliği 
dâhil ticari ilişkilerimizin de geliştirilip 
güçlendirilmesine büyük önem atfediyo-
ruz.  İtalya, 2011 yılında ulaştığımız 21.3 
milyar dolar ticaret hacmiyle Türkiye’nin 
önemli ticari ortaklarından biri konumun-
da yer alıyor. İtalya’nın 913 şirketi, ülke-

mizde gıdadan otomotive, bankacılıktan 
turizme kadar çeşitli alanlarda faaliyet 
gösteriyor. Bu bağlamda, her geçen gün 
daha da gelişen çok boyutlu işbirliğinden 
büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. Türk ve İtalyan yatırım-
cıların üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar 
yapmaları, bu sayede ortak yatırımlarını 
geliştirip çeşitlendirmeleri öncelikli hedef-
lerimiz ve temennilerimiz arasında yer alı-
yor. Biz, bu tür bir işbirliğinin, bu türden 
yatırımların gerçekleşmesi için elimizden 
gelen tüm desteği vermeye ve işadamları-
mızı teşvik etmeye hazırız. 

Değerli katılımcılar... 

Sayın Başbakan Monti ile birlikte, iki 
ülke arasında siyasi ve ekonomik alanda 
işbirliğini geliştirmek üzere atılabilecek 
adımların yanı sıra, terörizm ve ülkemiz 
aleyhinde faaliyetlerde bulunan çevre-
lerle mücadele konularında da faydalı 
görüşmeler yaptık.  Karşılıklı endişe ve 
hassasiyetlerimizi dile getirdik.  Bu çerçe-
vede, bugün imzalanan “Başta Terörizm ve 
Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla 
Mücadelede İşbirliği Anlaşması” mevcut 
işbirliğimizin pekiştirilmesi bakımından 
önemlidir. İki ülkenin de gerek coğrafi 
yakınlığa gerek tarihten gelen bağlara 
sahip olduğu Akdeniz havzasında, son dö-
nemde meydana gelen gelişmeler bizleri 
birbirimize daha da yaklaştırdı. İki kadim 
medeniyetin mirasçıları olarak Türkiye ile 
İtalya’nın işbirliği, Akdeniz coğrafyasında 
güvenlik, istikrar, refah ve barışın hâkim 
kılınması için elzemdir.  Bölgesel mesele-
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lerin çözümü konusunda ortak bir vizyona 
sahibiz. 

Bugün Sayın Monti ile yaptığımız görüş-
mede uluslar arası gündemdeki pek çok 
konuda görüşlerimizin örtüştüğünü bir 
kez daha memnuniyetle müşahede ettik.  
Dünya barışına ve istikrarına katkıda bu-
lunmak üzere çaba gösteren Türkiye ve 
İtalya’nın, bu alanda da işbirliğini geliş-
tirmesi üzerinde mutabık kaldık. Avrupa 
Birliği’nin Türkiye ile birlikte daha da güç-
lü, daha da etkili olacağı konusunda İtalya 
ile görüşlerimiz örtüşüyor. Bu çerçevede, 
İtalya’nın ülkemizin Avrupa Birliğine ka-
tılım sürecine verdiği destek bizim için 
çok kıymetlidir.  Görüşmemizde Sayın 
Monti’ye, AB üyeliğimiz konusundaki ka-
rarlılığımızı ve tutumuzu bir kez daha dile 
getirdim. 

İtalya’nın Türkiye’nin tam üyelik süre-
cine desteğinin AB içerisinde daha fazla 
seslendirilerek devam etmesini bekledi-
ğimizi vurguladım.  Bu vesileyle, misafir-
perverliklerinden dolayı şahsım ve bakan 
arkadaşlarım adına Başbakan Sayın Mon-
ti ve Sayın Bakanlara özellikle teşekkür 
ediyorum. Ben bugünkü zirvenin ve 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek 
muhtemel ortak girişimlerin ilişkileri-
mizi karşılıklı anlayış, saygı ve dostluk 
temelinde geliştireceğine eminim. Bizler, 
Türkiye olarak, İtalya ile dostane ilişkile-
rimizin her alanda geliştirilmesi yönünde 
samimi irade ve kararlılık içindeyiz; dost-
luğumuzun daha pekiştirilmesi için atıla-
bilecek her türlü adımı atmaya da hazırız. 
Teşekkür ediyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ön-
celikle Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko 
Borisov’a, Varna’da bizlere gösterdiği misa-
firperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz üzere, Sayın Borisov, 20 Mart 
2012 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmişti. O ziyaret çerçevesinde, 
Sayın Borisov ve beraberindeki 9 hükümet 
üyesiyle birlikte, Türkiye-Bulgaristan Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplan-

Başbakan Boyko Borisov ve 
Katar Emiri Hamad bin Halife el-

Sani ile Üçlü Görüşme Sonrası 
Basın Açıklaması

Bulgaristan | 18 Mayıs 2012 
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tısını da Ankara’da yapmıştık. O toplantıda, 
enerji, ulaşım, ekonomi, su kaynakları, 
kültür, turizm ve iletişim gibi çeşitli alan-
larda toplam 17 belge imzalanmıştı. Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı, komşu, 
dost ve müttefik Bulgaristan ile ülkemiz 
arasında ikili ilişkilerimize, hiç kuşkusuz, 
yeni bir boyut, yeni bir ivme, yeni bir pers-
pektif kattı. Somut ve ortak projeler geliştir-
memize imkân sağladı. 

Nitekim dostluk, egemen eşitlik ve kar-
şılıklı yarar çerçevesinde, ilişkilerimizi 
daha da ileri götürme konusunda kararlı 
adımlar atıyoruz. İki komşu ülke olarak 
işbirliğinden başka bir seçeneğimizin bu-
lunmadığının farkındayız. Hakeza, dost ve 
kardeş Katar ile ilişkilerimiz de her alanda 
gelişiyor, derinleşiyor… Körfez bölgesinin 
en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan 
Katar’da Türk firmaları önemli projelere 
imza atıyorlar. Bugün Varna’da Başbakan 
Sayın Borisov ve Katar Başbakanı Sayın Âl 
Sani ile gerçekleştirdiğimiz çalışma toplan-
tısı, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin ikili 
düzeyin ötesine geçtiğinin bir kanıtıdır. 

Üç ülkenin gerek Balkanlarda, gerek Orta 
Doğu’da önemli ortak projelere imza atabi-
leceklerine inanıyorum. Bunun için gerekli 
olan siyasi irade mevcut... Ülkemizin ve 
Bulgaristan’ın enerji ihtiyacının istikrarlı 
kaynaklardan ve güvenli güzergâhlardan 
karşılanması büyük önem arz ediyor. Bu 
çerçevede, Katar’dan ülkemize boru hat-
tıyla doğalgaz tedariki konusunu değerlen-
dirmeye devam ediyoruz. Öte yandan, Tür-
kiye-Bulgaristan ikili doğalgaz bağlantısı 
projesinin hayata geçirilmesi konusunda 

çalışmalar devam ediyor. İki ülke arasında 
turizm alanında işbirliğine de önem veri-
yoruz. Deniz ve kara ulaşımı alanlarında 
ele aldığımız projeler, turizm ilişkilerinin 
geliştirilmesine büyük katkı sağlayacak-
tır. Katar’ın bu projelerde yer almasından 
büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlar... 

Şunu özellikle belirtmek isterim: Bugün bu-
rada, Varna’da gerçekleştirdiğimiz bu üçlü 
toplantı, Balkanlar ile Ortadoğu arasında 
bir köprü oluşturulması açısından tarihi bir 
öneme sahiptir. Her iki bölgede de barış ve 
istikrarın hüküm sürebilmesi için bölgeler 
arası bu tür işbirliklerinin hayata geçirilme-
sinin şart olduğunu düşünüyorum. Türkiye 
bu alanda her türlü desteği vermeye hazır-
dır. Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, çok değerli parlamento 
üyeleri, sevgili Pakistanlı kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle ve muhabbetle se-
lamlıyor, kadim dostluk ve kardeşlik mük-
tesebatıyla bağlı olduğumuz Pakistan’da, 
millet iradesinin hakiki manada vücut 
bulduğu bu mecliste bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Buradan, aziz milletimizin, 
Türkiye’nin selam ve muhabbetini, Pa-
kistan halkının temsilcileri olan sizlerin 
vasıtasıyla bütün Pakistan halkına iletiyor; 

şahsınızda tüm Pakistanlı kardeşlerimi de 
selamlıyorum.   

Pakistan’ın geleceğini inşa eden sizlere 
ikinci kez hitap edebilmeyi şüphesiz bü-
yük bir ayrıcalık, büyük bir gurur vesile-
si addediyorum. Parlamentonun Ortak 
Oturumu’nu yöneten ve Müslüman dünya-
sının ilk kadın Meclis Başkanı olan Bayan 
Fehmida Mirza’ya ve değerli parlamento 
üyelerine bana böyle bir imkânı verdikleri 
için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 
Sözlerime başlarken, geçtiğimiz günlerde 

Ulusal Meclis ve Senato Ortak 
Oturumunda Hitap

Pakistan | 21 Mayıs 2012 



351

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-4

Siaçen buzulunda çığ düşmesi sonucu şe-
hit olan Pakistanlı askerler ile İslamabat 
yakınlarındaki uçak kazasında hayatını 
kaybedenler için tekrar Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler... 

Parlamento, milletin iradesini yansıtan 
başlıca kurumdur. Demokrasi ise, bu ya-
pının işleyişini sağlayan temel unsurdur.  
Demokrasilerde karar da yetki de milletin-
dir. Pakistan, farklı görüşlerin bu Meclis 
çatısı altında ifade edilebildiği, örnek gös-
terilebilecek demokrasi geleneğine sahip 
bir ülke olma yolunda sağlam adımlarla 
ilerliyor. Geçmişte yaşanmış tüm zorluk-
lara rağmen, Pakistanlı kardeşlerimizin, 
millet iradesini tecelli ettirmek için var 
güçleriyle çalıştıklarını biliyorum.  Çok 
partili demokrasi, esasen Pakistan’ın en 
önemli gücü.  Adil bir şekilde, sadece ve 
sadece vakur Pakistan halkının çıkarlarını 
gözeten parlamento, Pakistan’ın dünyanın 
gelişmiş milletleri arasındaki yerini alma-
sında en önemli itici gücü teşkil ediyor.  
Bu hususta siz değerli parlamenterlerin 
omuzlarında önemli bir sorumluluk bulu-
nuyor.  Arkasında halkın desteği bulunan 
bir parlamentonun başaramayacağı hiçbir 
şey yoktur. Dolayısıyla Pakistan’ın, böyle 
bir parlamentoyla, büyümeye, gelişmeye, 
güçlenmeye devam edeceğine yürekten 
inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim... 

Demokrasi kültürü artık evrensel bir kül-
tür halini aldı. Tarihin demokrasi yönün-

deki akışı, demokrasiye intibak edemeyen 
devletleri er ya da geç süreçlerin dışında 
bırakacaktır. Demokrasi dünyanın hiçbir 
köşesinde kolay elde edilmemiştir. Müca-
dele zorlu, menzile giden yol engellerle 
doludur.  Bu engelleri aşmanın yolu hiçbir 
şekilde yılmadan, yorulmadan mücadele 
etmektir. Millet iradesinden alınan gücü 
millete hizmet için kullanmak, arzu edilen 
huzurlu ve müreffeh geleceği genç nesille-
rimize hazırlamanın yegâne yoludur.  Hal-
kın demokratik idarelerden temel beklen-
tisi her zaman ekonomik sorunlarına çare 
bulunması, özgürlük alanının genişletil-
mesi olacaktır. Demokratik kazanımların 
sağlamlaştırılması ve daha da ilerletilmesi 
için ekonomik altyapının güçlendirilmesi 
elzemdir. 

Türkiye’nin bugünkü ekonomik, siyasi ve 
diplomatik performansının altında, son 
dönemde büyük hız kazanan kapsamlı hu-
kuki ve ekonomik reformlar yatmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki demokrasi durağan 
bir mükemmeliyet rejimi değildir. Demok-
rasi, her zaman reform ve değişim gerekti-
ren ilerlemeci bir yönetim şeklidir. Uluslar 
arası alanda söz sahibi olmak için sağlam 
bir demokrasi, bu demokrasiden güç alan 
istikrarlı, büyüyen bir ekonomi gereklidir. 
Pakistan’ın demokratik meşruiyet ve top-
lumsal mutabakat çerçevesinde yönetili-
yor olması, bölgemizde barış, güvenlik ve 
istikrarın sağlanması ve refahın yayılması 
çabaları bakımından hayati önemdedir. 

Takdir edersiniz ki, iktidar, halkın verdiği 
çok önemli bir sorumluluktur. İktidar par-
tilerinin her zaman bunun bilinci içinde 
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hareket etmesi, halkın sorumluluğunu, 
halkın emanetini her an omuzlarında his-
setmesi, demokrasinin güç kazanmasını 
sağlayacaktır. Demokrasilerde, muhalefet, 
en az iktidar kadar önemlidir. Muhalefetin 
tek amacı, iktidarı sınırsızca eleştirmek, 
onu bir an önce iktidardan uzaklaştır-
mak olamaz. Muhalefetin esas işlevi, halk 
yararına icraatlara destek olmak, yanlış 
yapılıyorsa doğrusunu söylemektir. Yapıcı 
bir muhalefet demokrasinin olmazsa ol-
mazıdır. 

Değerli kardeşlerim... 

Şunu bilmenizi isterim ki, Türkiye olarak, 
tarih boyunca Pakistan’ı her zaman kardeş 
bir ülke, Pakistan halkını her zaman kar-
deşimiz bildik. Pakistan’ın acısını acımız, 
sevincini sevincimiz olarak belledik. Yaşa-
nan afetlerde, felaketlerde, dünyaya örnek 
olacak, model teşkil edecek bir dayanışma 
sergiledik. Açıkçası, bugün aramızda var 
olan kardeşlik, tarihin güçlendirdiği, ta-
rihi olayların pekiştirdiği bir kardeşliktir. 
Her zaman ifade ediyorum: Biz, Pakistan 
halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında, ek-
meğinden artırarak gönderdiği yardımları 
hiçbir zaman unutmadık ve unutmayaca-
ğız. Ezeli kardeşliği, inşallah, ebediyen mu-
hafaza etmeye, daha da güçlendirmeye, iyi 
ve kötü günlerde dayanışma içinde olmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim... 

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hakikaten 
istisnai niteliktedir. Türk halkı ile Pakis-
tan halkı arasındaki derin muhabbet ve 

hürmetin, aramızdaki dayanışmanın em-
sali yoktur. Biz burada kendimizi evimizde 
hissediyoruz, kendimizi akrabalarımızın, 
kardeşlerimizin yuvasında hissediyoruz. 
Halklarımız arasındaki bu özel bağ, bizlere 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri her alanda 
ilerletme ve güçlendirme sorumluluğu da 
yüklüyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Zerdari başta olmak üzere görüştüğüm 
tüm Pakistanlı kardeşlerim Türkiye’yle 
olan bağların kuvvetine vurgu yapıyorlar. 
Bu bağlarımızı daha da güçlendirmek için 
aziz kardeşim Başbakan Gilani ile birlikte 
tesis ettiğimiz Türkiye-Pakistan Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyinin ilk toplantı-
sını Ankara’da düzenledik. Konseyimizin 
ikinci toplantısını, Bakanlarımızla birlikte 
yarın gerçekleştirecek ve ilişkilerimizin 
değişik veçhelerini ele alacağız.   

Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki eko-
nomik ve ticari ilişkilerin ivme kazanması 
için elimizden geleni yapmayı sürdüre-
ceğiz. Hâlihazırda 1 milyar doların biraz 
üzerinde olan ticaret hacmimizi mümkün 
olan en kısa zamanda 2 milyar dolara, hat-
ta daha yukarılara yükseltmemiz gereki-
yor. Dün ve bugün yapılan Ortak Çalışma 
Grupları ve 14. Dönem Karma Ekonomik 
Komisyon toplantılarında bu amaçla 
önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Halk-
larımız arasındaki dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin geliştirilmesi için ülkelerimiz 
arasındaki havadan, karadan ve denizden 
ulaşım imkânlarını da güçlendirmek zo-
rundayız. Genç nüfuslara sahip ülkeleri-
miz arasında eğitimde işbirliğini daha ileri 
seviyelere taşımalıyız. 
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Keza, Türk Silahlı Kuvvetleri ile en köklü 
kurumlarınızdan olan Pakistan Silahlı 
Kuvvetleri arasındaki güçlü bağlar, ilişki-
lerimizin özel bir boyutunu oluşturuyor. 
Polis teşkilatlarımız aynı şekilde ortak 
faaliyetler yürütüyor. Pakistan halkının, 
askeriyle, polisiyle teröre karşı kararlı bir 
mücadele yürüttüğünü biliyoruz. Son 11 
yılda hayatını kaybeden 15 binden fazla 
sivil ve asker, Pakistan’ın terörle müca-
delesinin acı boyutlarını ve katlanılan 
fedakârlığı ortaya koyuyor. Ancak, şunun 
bilinmesini isterim ki,  Pakistan terörle 
mücadelesinde yalnız değildir. Terörün 
acısını yaşayan bir ülke olarak, bu kararlı, 
bu haklı mücadelenizde her zaman yanı-
nıza olmaya devam edeceğiz. Biz bölgeye 
huzur ve istikrar gelmesi için elimizden 
gelen her katkıyı sağlıyoruz. 2007 yılında 
başlattığımız Türkiye-Pakistan-Afganistan 
Üçlü Zirve Ankara Sürecimiz bu bakım-
dan bizim için çok değerlidir. Bu süreç 
herkes tarafından takdir ediliyor ve örnek 
alınıyor. Pakistan’ın Afganistan’da her 
alanda yaptığı katkıları ilgiyle ve hayran-
lıkla izliyoruz. Afganistan’da sağlanacak 
istikrar ve refah, şüphesiz Pakistan’a da 
yansıyacaktır. Başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere tüm uluslar arası ve bölgesel 
kuruluşlarda Pakistan’la kuvvetli bir birlik 
içindeyiz. Esasen bunun aksinin düşünül-
mesi de mümkün değildir.  

Sayın Başkan, çok değerli üyeler... 

Pakistan ve Türkiye, bölgenin iki güçlü 
ülkesidir. Pakistan ve Türkiye, bölgesel ve 
küresel barışa katkı sağlayan ülkelerdir. 
Dayanışma içinde olduğumuz sürece, ta-

rihten bugüne kadar gelen kardeşliğimizi 
muhafaza ettiğimiz sürece, hiçbir bölgesel 
mesele huzur ve istikrarımız önünde engel 
teşkil etmeyecektir. Bu düşüncelerle sözle-
rime son verirken, parlamentonuzun de-
ğerli üyelerini ve şahsınızda tüm Pakistan 
halkını bir kez daha en derin hürmet duy-
gularımla selâmlıyorum. Yaşasın Türkiye 
Pakistan Dostluğu. Türkiye Pakistan Dostı 
Zindabad. Teşekkür ederim. 
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; 5’inci Asta-
na Ekonomik Forumu’nun başarılı geçme-
sini diliyorum. Foruma ev sahipliği yapan 
Kazakistan’a, bizlere gösterdiği sıcak misa-
firperverlik için, şahsım ve heyetim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Astana Ekonomik Forumu, hiç şüphesiz, 
bölgesel ve küresel sorunların ele alınma-
sı, çözüm önerilerinin istişare edilmesi 
açısından büyük önem taşıyor. Hepinizin 
bildiği ve hissettiği gibi, küresel ekonomi, 
gerçekten zor bir süreçten geçiyor. ABD’de 
başlayan ve avro bölgesine sirayet eden 
mali kriz, başlarda sadece ekonomik bir 

5. Astana Ekonomik Forumu 
Açılışı

Kazakistan | 23 Mayıs 2012 
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kriz iken, bugün artık siyasal ve sosyal 
sonuçlar da ortaya koymaya başladı. Bu 
dönemde, yeni gelişmelere ve sorunlara 
karşılık gelecek yeni çözüm önerilerini 
birlikte oluşturmamız artık bir zorunluluk 
halini aldı. Zira tecrübelerimiz, güçlü ve 
sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında 
ülkelerin kendi politikalarının tek başına 
yetersiz kaldığını gösteriyor. 

Bu noktada, bazı ülkelerin kendi politika-
larını, yayılma etkilerini de dikkate alarak 
oluşturmaları büyük önem taşıyor. ABD 
ve avro bölgesindeki ekonomik gelişmeler, 
küresel ekonomik durumu çok yakından 
etkilemeye devam ediyor. Bu ülkelerin, 
bütçe açıklarını, borçlarını ve mali so-
runlarını sorumlu bir şekilde ele alarak 
hareket etmeleri dünya ekonomisinin se-
lameti bakımından bir mecburiyet haline 
gelmiştir. Avrupa Birliği’nin, tarihindeki 
en ciddi krizle karşı karşıya olduğunu 
artık hepimiz biliyoruz. Mali olarak baş-
layan kriz, bugün Avrupa Birliği’nin gele-
ceğinin tartışıldığı bir boyut kazanmıştır. 
Buna karşılık Avrupa Birliği’nin, bu kriz 
ortamından, yapısını daha da sağlamlaş-
tırarak çıkma fırsatı bulunuyor. 

Nitekim Avrupa Birliği Devlet ve Hükü-
met Başkanları Zirve toplantıları karar-
ları, krize karşı entegrasyonun önemini 
vurgulamıştır. Yeni geliştirilen Avrupa 
Ekonomik Yönetişim Sisteminin işleyip 
işlemeyeceğini, zirvede alınan kararların 
ne derece somut eylemlere dönüştürüle-
ceğini zaman içinde göreceğiz. Türkiye 
olarak, edindiğimiz tecrübelere de daya-
narak, burada bazı hususları dikkatlerini-

ze sunmak arzusundayım. Zira Türkiye, 
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaş-
ması imzalamış, Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke. 
Aynı zamanda en büyük ticari ortağımız 
olan Avrupa’daki gelişmeleri, bizler de 
çok yakından takip ediyoruz. 

Öncelikle, küresel ekonomik işbirliği ko-
nusundaki eksikliklerin, küresel krizin 
şiddetini artırdığını kabul etmek duru-
mundayız. İşbirliği noktasında kapsamlı 
reformlar yapılması artık ertelenemez bir 
gerekliliğe dönüşmüştür. Bugün artık so-
run, krizin ağır seyrettiği ülkelerin değil, 
tüm dünyanın sorunu haline gelmiştir. 
Sorun ortaksa, ki ortaktır, çözümlerin de 
ortak olması kaçınılmazdır. G-20, uluslar 
arası ekonomik sorunların ele alınması 
ve krize karşı küresel düzeyde işbirliğinin 
sağlanmasında en uygun platform haline 
gelmiştir. G-20 ülkelerinin, 2008 yılından 
itibaren bir araya gelerek aldığı ve işbir-
liği içerisinde hayata geçirdiği önlemler 
neticesinde, dünya tarihinde eşine az rast-
lanır büyüklükteki küresel ekonomik kri-
zin daha da derinleşmesi önlenebilmiştir. 

Bu işbirliği, artarak ve genişleyerek de-
vam etmeli, küresel sorunlara küresel ce-
vaplar üretmek amacıyla G-20 platformu 
daha etkin roller üstlenmelidir. Krizin 
ağır seyrettiği ülkelerde, reformların der-
hal yapılması, önem arz eden bir başka 
konudur. Seçim nedeniyle uygulanan po-
pülist politikaların, sadece o ülkeye değil, 
çevresindeki, bölgesindeki tüm ülkelere 
zarar vereceğini artık görmek zorunda-
yız. Atılması gereken adımlar, alınması 
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gereken tedbirler, hem krizin aşılması, 
hem yaraların sarılması açısından acili-
yet arz etmektedir. 

Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım…

Türkiye ekonomisi, son dönemde büyük 
bir reform sürecinden geçti ve halen de 
geçiyor. Uyguladığımız kararlı ve istik-
rarlı ekonomi politikaları sonucunda, 
küresel ekonomik krizin ülkemize etkisi 
birçok Avrupa ülkesine kıyasla sınırlı 
kaldı. Finans, bankacılık, sosyal güvenlik, 
vergi gibi alanlarda Türkiye, krize rağ-
men ciddi iyileşmeler sağladı. Burada şu 
göstergeleri özellikle dikkatlerinize sun-
mak isterim… Son iki yılda, yani krizin 
en ağır seyrettiği bir süreçte, 3.5 milyon 
ilave istihdam oluşturduk. 2002 yılında 
36 milyar dolar olan ihracatımızı, 2008 
yılı sonunda 132 milyar dolara çıkarmış-
tık. Krizin etkisiyle gerileyen ihracatımız, 
2011 sonu itibariyle, kriz öncesi seviyeyi 
aşarak, 135 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 
2011’de, büyüme hızı en yüksek olan 
ülkeler arasında yer aldı. 2010 yılında 
olduğu gibi, 2011 yılında da, yüzde 8.5 
oranındaki büyümeyle,  OECD ve Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında en yüksek büyü-
me performansı sağlayan ülke olduk. 

Süreç içinde, Uluslar arası Para Fonu 
ile yeni bir Stand By anlaşmasına gerek 
duymadık. Tam tersine, IMF’ye olan borç-
larımızı düzenli şekilde ödüyoruz ve ne-
redeyse bitirme noktasına getirdik. 2002 
yılında 23.5 milyar dolar olan Türkiye’nin 
IMF’ye borcu, şu an itibariyle 1.9 mil-
yar dolara kadar geriledi. 2011 yılında, 

Türkiye’ye gelen uluslar arası sermaye 
miktarının 16 milyar dolara ulaştığını 
vurgulamak isterim. Uyguladığımız teş-
viklerle, yatırım noktasında da Türkiye’yi 
bir cazibe alanı yapmaya devam ediyoruz. 
Yeni başlattığımız teşvik uygulamasıyla, 
ulusal yatırımları çok güçlü şekilde des-
teklerken, uluslar arası yatırımlar için de 
önemli fırsatlar sunuyoruz. 

Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım… 

Bizim tecrübemiz, güvenilir orta vadeli 
programların, krizin etkilerini en aza 
indirmede kilit önem taşıdığını göste-
riyor. Her ülkenin kendi şartları içinde 
ekonomik krizle mücadele ve büyüme 
stratejilerini belirlemesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. Bu noktada, Türkiye’deki sıkı 
para politikaları, ihtiyatlı mali politikalar 
ve teşvik paketlerinin diğer ülkelere bir 
örnek oluşturmasını temenni ediyorum. 
Birlik içinde, işbirliği yaparak, dayanışma 
ve paylaşmayla, küresel krizi hep birlikte 
aşacağımıza yürekten inanıyorum. Astana 
Forumu gibi platformların, işbirliği, pay-
laşma ve dayanışma için çok önemli bir fır-
sat olduğunu tekrar vurguluyor, Forum’u 
düzenleyenlere teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Dünya petrol sektörünün önde gelen 
temsilcileri, değerli misafirler, saygıdeğer 
hanımefendiler ve beyefendiler, sizleri 
saygıyla selamlıyor; bu yıl 7.’si düzenlenen 
Milli Petrol Şirketleri Forumu’na başarılar 
diliyorum. Bu önemli forum vesilesiyle 
ülkemize gelen tüm misafirlerimize de hoş 
geldiniz diyor; İstanbul’un, tüm güzellik-
leriyle zirveye ilham vermesini temenni 
ediyorum. 

Değerli dostlarım…

Buraya gelmeden hemen önce,  yine 
İstanbul’da gerçekleşen bir başka önemli 
zirvenin kapanışına katıldım ve oradaki 
misafirlerimize hitap etme fırsatı buldum. 
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konfe-
ransı Eylem Programının Uygulanmasına 
İlişkin 5’inci Parlamenterler Toplantısı 
İstanbul’da yapıldı. Çok sayıda ülkeden 

7. Ulusal Petrol Şirketleri 
Liderler Forumu

İstanbul | 25 Mayıs 2012 
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parlamenterin katılımıyla gerçekleşen 
zirvede, küresel ölçekteki sorunlar, bizi 
ve gelecek nesilleri bekleyen tehditler ele 
alındı. Açıkçası, insanlığın önünde, iklim 
değişikliği, kirlenme, yoksulluk, savaşlar, 
susuzluk, göç gibi küresel sorunların ya-
nında, enerji gibi de çok önemli bir mesele 
bulunuyor. Geride bıraktığımız yüzyıl, 
enerjinin hayati derecede önemli olduğu, 
hatta enerji adına nice hayatların kaybe-
dildiği, söndüğü bir yüzyıl oldu. Enerji, 
ülkelerin zenginleşmesine, ekonomilerin 
büyümesine katkı sağladığı kadar, ulusal 
ve uluslar arası siyasette son derece belir-
leyici bir unsur oldu. 

Bakınız değerli dostlarım… Ben, biraz 
önce katıldığım zirvede de ifade ettim… 
Tarih, sadece bizim yaşadığımız dönem-
den ibaret değil… Ardımızda, geçmişin 
hepimiz için ibret vesilesi olması gereken 
tecrübeleri var. Önümüzde de, gelecekte 
de, sadece biz değil, bizim çocuklarımız, 
torunlarımız, bizden sonra bu topraklar 
üzerinde yaşamaya devam edecek nesiller 
var. Bizden önceki nesiller, birçok soru-
nun yanında, maalesef en çok da petrol 
nedeniyle, enerji nedeniyle anlaşmazlıklar 
yaşadılar, büyük savaşlarda gerçekten çok 
acı kayıplar verdiler. Benzeri manzaralara 
bugün de şahit oluyoruz… 

Küreselleşen bir dünyada, yaşanan acı 
tecrübelerden ders çıkarmak yerine, geç-
mişin hatalarının aynen tekrarlandığını 
görüyoruz. Ne yazık ki, bugün hala, insan-
ların, insani taleplerine, insan olmaktan 
kaynaklanan temel taleplerine değil, onla-
rın yaşadıkları toprağın altındaki rezerv-

lere bakılıyor. Ayaklarının altında rezerv 
olan insan ile buna sahip olmayan insan 
arasında gözle görülür ciddi bir ayrımcı-
lığın yapıldığına şahit oluyoruz. Ben her 
zaman altını çizerek vurguluyorum: Dün-
yaya, enerji gözlüğü ile bakanlar, yanılırlar 
ve dünyanın geleceğini karartırlar. Dün-
yaya vicdan gözlüğü ile bakanlar ise, hem 
bugünü, hem geleceği aydınlatırlar. Petrol, 
insanlığın yararına kullanıldığı sürece 
iyidir. Ama petrol, insanlığın vicdanını, 
gönülleri, gönül gözünü kararttığı sürece, 
refahtan ziyade insanlığa acı getirecektir. 

İçinden geçtiğimiz küresel ekonomik kriz, 
işte bunun en bariz, en somut neticelerin-
den biridir. Bu küresel kriz, mevcut siste-
min arıza vermesidir. Eğer, mevcut sistem, 
bu şekilde, paylaşmayı, dayanışmayı, hu-
kuku elinin tersiyle iterek, reddederek iler-
lemeye devam ederse, ödenecek maliyet 
daha da artacak, çocuklarımıza, torunla-
rımıza emanet edebileceğimiz yaşanabilir 
bir dünya kalmayacaktır. İşte, milli petrol 
şirketleri, bu duyarlılığı gösterebilecek çok 
önemli sigortalardır. Milli petrol şirketleri, 
kar hırsını, kazanma hırsını, büyük balı-
ğın küçük balığı yuttuğu acımasız piyasa 
şartlarını değiştirebilecek, alternatif bir 
sistemin olduğu umudunu güçlendirecek 
şirketlerdir. 

Değerli dostlarım…

Enerjinin, günlük hayattan uluslar arası 
politikaya, bugünden geleceğe kadar her 
alanda çok daha yoğun kullanıldığı bir sü-
reçten geçiyoruz. Petrol ve doğalgaz, stra-
tejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu 
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kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları sürekli 
ve ekonomik şekilde temin etmek, devlet-
ler için her zamankinden çok daha fazla 
önem arz ediyor. Açıkçası, stratejik enerji 
kaynaklarına erişimde, milli şirketlerin 
varlığı, ülkelerin refahına, dayanışmasına, 
uluslar arası ilişkilerin çok daha sağlıklı 
bir zeminde ilerlemesine önemli katkılar 
sağlıyor. Zira milli petrol şirketleri, bir yan-
dan serbest piyasa şartlarında uluslar arası 
dev petrol şirketleriyle rekabet ederken, 
diğer yandan, kendi ülkelerini büyütüyor, 
halklarına refah temin ediyor ve kendi 
ülkelerinin ekonomilerini güçlendiriyor-
lar. Enerji piyasasındaki karmaşık yapı 
ve yenilenme ihtiyacı da, takdir edersiniz 
ki milli petrol şirketlerine önümüzdeki 
süreçte daha büyük vazifeler yüklüyor. 
Milli petrol şirketlerinin, çok daha fazla 
dayanışma ve işbirliği içinde olmaları, 
ortak projeler üretmeleri, tecrübe paylaşı-
mında bulunmaları, inanıyorum ki, ülke-
lerimiz ve geleceğimiz adına son derece 
olumlu neticeler doğuracaktır. Türkiye’nin 
Milli Petrol Şirketi olan Türkiye Petrolle-
ri Anonim Ortaklığı, yürüttüğü başarılı 
çalışmalara ek olarak, bu tür işbirliği ve 
dayanışma projelerine her türlü katkıyı 
sağlayacaktır. 

Ben, her zaman ifade ediyorum… Türki-
ye, petrol rezervleri bakımından zengin 
bir ülke değil… Ancak Türkiye, coğrafi 
konumuyla, genç ve dinamik iş gücüyle, 
istikrarlı şekilde büyüyen ekonomisiyle 
tüm dünyada dikkatleri üzerinde topluyor. 
Küresel kriz ortamında, yüzde 8.5 gibi 
çok yüksek oranda büyüme kaydeden, 16 
milyar dolar uluslar arası yatırım çeken, 

yılda 135 milyar dolar ihracat yapabilen 
bir ekonomimiz var. Buna paralel olarak, 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
yürütüyor, demokrasimizi ileri standart-
lara kavuşturuyor, bölgesel ve küresel me-
selelerde barış ve diyalog yanlısı tavrımızı 
güçlü şekilde ortaya koyuyoruz. Enerji 
geçiş hatlarının da merkezinde bulunan 
Türkiye, barış, refah, kalkınma adına, bu-
güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
üzerine düşeni hakkıyla yerine getirecek-
tir. Dost ve kardeş ülkelerle olduğu gibi, bu 
ülkelerin milli şirketleriyle de işbirliğini, 
dayanışmayı artırmak bizim için önemli-
dir ve bunu desteklemeye devam edeceğiz. 
Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha ülkemize, İstanbul’a hoş 
geldiniz diyorum. Milli Petrol Şirketleri 
7. Forumunun, ülkelerimiz, halklarımız, 
tüm dünya için, geleceğimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Bakanlar, sayın Parlamenterler, Bir-
leşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun değerli 
İcra Direktörü, saygıdeğer katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, Uluslara-

rası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem 
Programının Uygulanmasına İlişkin 5’inci 
Uluslararası Parlamenterler Konferansı 
vesilesiyle sizlere hitap etmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 

Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı Eylem Programının 

Uygulanmasına İlişkin 5. 
Uluslararası Parlamenterler 
Konferansı Kapanış Oturumu

İstanbul | 25 Mayıs 2012 
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istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekre-
terine, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İcra 
Direktörüne, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza, 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye 
Temsilciliğine ve tüm katılımcılara, bu 
Konferansın gerçekleşmesindeki değerli 
katkıları için şükranlarımı sunuyorum. 

Eylem Programının uygulanmasına ilişkin 
5’inci Konferansın ülkemizin ev sahip-
liğinde ve İstanbul’da gerçekleştirilmiş 
olmasını fevkalade anlamlı buluyorum. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun Doğu 
Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi’ne ev 
sahipliği yapmakta olan Türkiye, bu alan-
daki çalışmalara büyük değer veriyor. Kon-
ferans vesilesiyle kabul etmiş olduğunuz 
Bildiri ve Eylem Planı’nı önemli referans 
belgeleri olarak gördüğümü de burada be-
lirtmek istiyorum.  

Değerli Katılımcılar... 

Dünyada, şu anda, tarihin en ciddi ve 
maliyeti en yüksek ekonomik krizlerin-
den biri yaşanıyor. Küresel ekonominin 
geleceğine ilişkin belirsizlikler ve riskler 
devam ediyor. Ekonomik krizin geniş çaplı 
siyasi, sosyal ve toplumsal etkileri olabile-
ceğini de artık farklı ülke tecrübelerinden 
müşahede ediyoruz. Takdir edersiniz ki, 
küresel kriz ortamında, kaynakların daral-
ması, bütçelerin kısılması, en çok gelişme 
yolundaki ülkelerin kalkınma çabalarını 
olumsuz etkiliyor. Bu Konferansın da 
gündeminde önemli yer tutan Binyıl Kal-
kınma Hedef lerinin gerçekleşmesi için 
önümüzde sadece 3 yıl var. Ancak, bugün-

den, birçok ülke için Bin Yıl Kalkınma He-
deflerini yakalamanın imkânsız olduğunu 
görüyoruz. Elbette kaydedilen ilerlemeleri 
memnuniyetle karşılıyoruz, ancak yapı-
lamayanların üzüntüsünü de derinden 
hissediyoruz. 

Değerli dostlar…

Ne küresel kriz, ne de Bin Yıl Kalkınma 
Hedeflerine ilişkin olumsuz manzara, tabii 
ki umutlarımızı tüketmeyecek ve körelt-
meyecektir. Bir yandan mevcut durumu 
düzeltmeye yönelik çabalarımızı sürdü-
rürken, diğer yandan da geleceğe dönük 
kalkınma modellerini zihinlerimizde 
şekillendirmeye devam etmemiz gereki-
yor. Vizyoner bir bakış geliştirmenin her 
zamandan daha büyük önem arz ettiği; 
dayanışmanın ve ortak hareket etmenin 
her zamankinden daha fazla gerekli oldu-
ğu bir süreçten geçiyoruz. Oluşturulacak 
yeni kalkınma modellerinde, uluslar arası 
işbirliği ve dayanışmanın en üst düzeye çe-
kilmesi olmazsa olmaz bir gereklilik halini 
almıştır. 

Burada bir hususun altını çizmek duru-
mundayım… Dayanışma, sadece yoksul 
halklara, yoksul ülkelere yardımda bu-
lunmakla sınırlı kalamaz. Yoksulluk anla-
mında gerçekten büyük felaketler yaşayan 
ülkelere, yıllık belli miktarlarda yapılan 
yardım, vicdanları rahatlatabilir, ama so-
runları kalıcı olarak çözemez. Dayanışma-
yı yardımlarla sınırlamak, sorunları ötele-
mekten başka bir anlam maalesef taşımaz 
ve taşımıyor. Az gelişmişlik seviyesindeki 
ülkelerin kendilerine uygun çözümler 
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üretmelerini teşvik etmeli, onları bu he-
def doğrultusunda desteklemeliyiz. Tüm 
sıkıntılara ve yokluklara rağmen, en az 
gelişmiş ülkelerdeki halkların kalkınma 
için gösterdikleri özverili çabaları teşvik 
etmeli, bunları dünyaya birer örnek olarak 
sunmalıyız. 

Tarih, bizim yaşadığımız zaman dilimiyle 
sınırlı değildir. Tarihin bilinen dönemle-
rine, eski zamanlara bakıldığında, eşit-
sizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun, göç, 
terör, savaş olarak dünyaya çok büyük 
acılar yaşattığını hepimiz biliyoruz. Bugün 
birçok ülke, gelişmiş insan hakları, ileri 
standartlarda demokrasi ve yüksek refah 
seviyesiyle yaşarken, maalesef farkına 
varmadan, sınırlarına sanal duvarlar çe-
kebiliyor. Kendisi için, kendi halkı için, 
evrensel insani değerleri, demokrasiyi ve 
refahı bir hak olarak gören ülkeler, yanı 
başlarında, ya da yakın coğrafyalarda ya-
şanan trajedileri, adeta bir gerilim filmi 
izler gibi sadece izlemekle yetinebiliyor. 
Hatta kendi topraklarında evrensel insani 
değerleri yücelten, başka milletleri insan 
hakları ihlalleri konusunda eleştiren nice 
ülke, siyasi, diplomatik, ekonomik bahane-
lerle, başka ülkelerde yaşanan zulme sessiz 
ve tepkisiz kalabiliyor. 

Sadece sermayenin küreselleştiği, insan 
haklarının, demokrasinin, refahın, adale-
tin, sosyal dayanışmanın küreselleşeme-
diği bir dünya, işte yaşadığımız bu küresel 
ekonomik krizi doğurmuştur. Ülkeler, 
dünyada yaşananlara kayıtsız kaldığı müd-
detçe, daha büyük krizlerin yaşanacağını, 
daha büyük ve küresel ölçekte felaketlerin 

yaşanacağını öngörmek, takdir edersiniz 
ki falcılık olmayacaktır. Evet… Belki bizler, 
50 yıl, 100 yıl sonra yaşananları görmeye-
ceğiz, göremeyeceğiz… Belki bizler, orman-
ların yok olduğu, buzulların eridiği, suyun 
tükendiği, petrolün bittiği, kaynakların 
son derece azaldığı bir dünyayı göremeye-
cek olabiliriz. Ama çocuklarımız adına, to-
runlarımız adına, insanlık adına tedbirleri 
bugünden almamız gerektiği, bu sorum-
luluğun bizim üzerimizde olduğu açıktır. 
Çocuklarımıza, torunlarımıza, yaşanabilir 
bir dünya kadar, vicdan sahibi bir dünyayı 
da emanet bırakmak zorundayız. 

Avrupa Birliği gibi, evrensel değerler taşı-
yan, dayanışma içinde refahı paylaşan olu-
şumların ortaya çıkması için, illa ki tarihin 
en kanlı dünya savaşının yaşanması gerek-
miyor. Tarihte yaşananlardan ders alarak, 
bugünün sorunlarına insani ve vicdani 
tepkiler koymak, hepimizin mesuliyetidir. 
Başta Suriye’de üzere, Afganistan, Irak, Fi-
listin ve çeşitli Afrika ülkelerinde yaşanan 
çatışmalara, yine başta Somali olmak üze-
re birçok ülkede yaşanan ağır yoksulluğa 
çareler, çözümler üretmek, geleceğimiz 
adına ağır bir yükümlülüktür. Samimi-
yetle, insani değerlerle ve vicdanla, ülke-
lerimizin olduğu kadar, dünyamızın, yani 
bizden sonra gelecek nesillerin geleceğini 
de dikkate almamız gerektiği açıktır. 

Değerli Katılımcılar... 

Türkiye olarak, ülkemizi her anlamda bü-
yütürken, bölgesel ve küresel refah ve is-
tikrar adına da yoğun ve samimi bir müca-
dele yürütüyoruz. Türkiye, ekonomide son 
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10 yılda yaklaşık 3 kat büyüme kaydetmiş, 
yapısal reformlar sayesinde küresel eko-
nomik krizden en az etkilenen ülkelerden 
biri olmuştur. Ülkemiz, bu Konferansın 
da gündemini teşkil eden insani kalkın-
mayla ilgili birçok alanda son yıllarda 
çarpıcı ilerlemeler kaydetmiştir.  Türkiye 
olarak, tüm kadın konularını bütüncül bir 
şekilde ele almak üzere kurulan Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi’nin faaliyete geçme-
sini önemli bir gelişme olarak görüyoruz. 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’ne ve diğer birçok 
uluslar arası belgeye Türkiye taraftır. Ülke 
genelindeki 145 Aile Danışma ve Toplum 
Merkezinde 85 bin vatandaşımıza hizmet 
veriyoruz; 57 Kadın Konukevi’nden 31 bi-
nin üzerinde kadınımız yararlanıyor. Nü-
fus araştırmalarına göre, anne ölüm oranı 
2005 yılında yüz bin canlı doğumda 28 
iken 2010 yılında yüz bin canlı doğumda 
bu oran 16’ya düşmüştür. Bebek ölümle-
ri, 2003-2008 yılları arasındaki beş yıllık 
dönemde yüzde 48 oranında azalmış; yüz 
binde 13’e gerilemiştir. Anne ölümlerinde 
yakaladığımız düşme eğilimi ile ülkemiz, 
dünyada anne ölümlerinde en çok düşüş 
sağlayan 10 ülkeden biri olmuştur. Öte 
yandan, kadınlarımıza yönelik politika-
larımız kapsamında, “Eşi Vefat Etmiş Ka-
dınlara Sosyal Yardım Programı”nı uygu-
lamaya koyduğumuzu, aylık düzenli nakit 
ödemelerini başlattığımızı da burada ifade 
etmek isterim. 

Değerli dostlarım…

Dünyada her yıl 5 yaş altında 5 milyon 
çocuk yaşamını yitiriyor. 101 milyon ço-

cuk ilkokul çağına bile ulaşamıyor. Temiz 
suya ulaşma imkânı bulunmayan, açlıkla 
mücadele eden, eğitim hakkı elinden alın-
mış çocukların sayısı azımsanamayacak 
düzeyde kalmaya devam ediyor. Türkiye 
olarak, çocuklar konusunda da büyük bir 
hassasiyet içindeyiz. Türkiye, Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini 
ilk imzalayan ülkelerden biridir. Ayrıca, 
Çocuk Koruma Kanununu kabul etmiş, 
çocuklarımızla ilgili hukuki temeldeki 
eksikliklerin giderilmesi için önemli bir 
yol kat etmiş durumdayız. Çocuklarımız 
için eğitim, üzerinde en fazla hassasiyetle 
durduğumuz konu. Türkiye’de şu andaki 
toplam derslik sayısının üçte birinden faz-
lası, yani 170 bin derslik, son 9.5 yılda, ik-
tidarımız döneminde açılmıştır. Eğitimde 
altyapı güçlendirilmiş, 1 milyon bilgisayar-
la eğitim desteklenmiştir. Dünyada örneği 
olmayan, FATİH adını verdiğimiz projeyle, 
şu anda tüm sınıflara bilgisayar ve internet 
altyapısı kuruyor, tüm öğrencilere tablet 
bilgisayar dağıtıyoruz. Gençler, engelliler, 
yaşlılar için de çok köklü, kapsayıcı sosyal 
projelerimizi devreye aldık ve başarıyla 
uygulamaya devam ediyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Hepimiz için daha müreffeh bir dünya 
oluşturulmasının temel şartı, hiç kuşku-
suz, sağlıklı işleyen bir demokrasi ve kuv-
vetli siyasi iradedir. İçinde bulunduğumuz 
zorlukların aşılması bakımından elbette 
tüm sorumlu taraflar üzerine düşeni ye-
rine getirmelidir. Ancak, netice alınması 
için en büyük görev ve sorumluluk siyasi 
liderlere ve parlamenterlere düşmektedir. 
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Siyasi düzeyde göstereceğimiz kararlılık, 
bugünkü sıkıntıların üstesinden gelinmesi 
noktasında belirleyici olacaktır. Uluslar 
arası toplumun yükselen, sorumlu ve ya-
pıcı bir üyesi olarak, Türkiye’nin bundan 
böyle de yoksulların, güçsüzlerin, dışlan-
mışların yanında tüm imkânlarıyla yer 
almaya, tecrübesini ve ekmeğini paylaş-
maya devam edeceğini burada açık ve net 
biçimde ifade etmek istiyorum. Bu düşün-
celerle, İstanbul’da sizleri ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğumuzu tekrar 
vurguluyor, bu önemli Konferansa iştiraki-
niz dolayısıyla hepinize yürekten teşekkür 
ediyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Teşekkür ederim. 
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Değerli devlet ve hükümet başkanları, 
çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyor; Türkiye’ye, İstanbul’a hoş 
geldiniz diyorum. Dünya Ekonomik Fo-
rumu tarafından düzenlenen “Dönüşüm 
İçindeki Bölgeleri Birleştirmek” konulu 
forumun ülkemizde gerçekleştirilmekte 
olmasından büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Forumun 

gerçekleştirilmesinde emeği geçen, kat-
kısı olan herkese de bu vesileyle kalpten 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun, “Dönü-
şüm İçindeki Bölgeleri Birleştirmek” ko-
nulu toplantısının Türkiye’de yapılmasını 
son derece isabetli, aynı zamanda anlamlı 
bulduğumu burada belirtmek durumun-
dayım. Zira Türkiye, son derece zor bir 

Dünya Ekonomik Forum (WEF) 
Açılış Oturumu

İstanbul | 5 Haziran 2012 
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coğrafyanın ortasında, tüm zorluklara ve 
tüm sorunlara rağmen, istikrarla, demok-
rasiyle büyüyen, çevresinde yaşanan tüm 
hadiselere rağmen bir güven adası olma 
konumunu güçlü şekilde muhafaza eden 
bir ülkedir. Kafkasya, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve Balkanlar’da, içine kapanan 
ülkelerin başarılı olamayacağı, bölgesel 
işbirliğinden kaçınan bir ülkenin, sadece 
refah değil, huzur, istikrar ve güvenlikten 
de yoksun kalacağı aşikârdır. 

Esasen, Türkiye bunun son derece so-
mut, bariz, herkes tarafından rahatlıkla 
görülen bir örneğidir. Türkiye’nin yakın 
tarihine bakıldığında, aktif dış politika 
ve demokratikleşmenin ivme kazandığı 
dönemlerin, ekonomiyi çok güçlü ma-
nada desteklediği görülecektir. Demok-
rasinin kesintiye uğradığı, reformların 
askıya alındığı, temel insan hak ve öz-
gürlüklerinin yeterince önemsenmediği 
dönemlerde ise Türkiye ekonomik atılım 
gerçekleştirememiştir. Aynı şekilde, içine 
kapanan bir dış politika anlayışına sahip 
olduğu, bölgesel meselelerde aktif roller 
üstlenmediği dönemlerde de Türkiye, 
ekonomisini büyütememiş, refah düzeyi-
ni yükseltememiştir. 

Esasen, hükümetimiz idaresinde son 10 
yıl, aktif, barış odaklı bir dış politika ile 
demokratikleşme eksenli reformların, bir 
ülkeyi nereden nereye getirdiğini göster-
mesi açısından son derece manidardır. 
Türkiye’nin içinden geçtiği süreç, belli 
noktalarda Türkiye’ye özgü olsa da, ge-
nel manada, bölgemizdeki tüm ülkelere 
örnek teşkil edecek bir süreçtir. Bakınız, 

burada sadece birkaç örneği sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Türkiye ekonomisi, 
son 10 yıl içinde, yıllık ortalama yüzde 
5.3 büyüme başarısını göstermiştir. Bu 10 
yılın içinde, küresel ekonomik krizin de 
bulunduğu dikkate alındığında, ortalama 
yüzde 5.3 büyüme, kuşkusuz önemli bir 
başarıdır.  2011 yılında Türkiye, dünya-
da, Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke 
olmuş, ekonomisini yüzde 8.5 gibi yüksek 
bir oranda büyütmüştür. 2002 yılında 
230 milyar dolar milli gelir, 2011 yılında 
yaklaşık 3 kat artışla 772 milyar dolara 
ulaşmıştır. Kişi başına milli gelir, aynı 
şekilde, 3 kat büyüyerek, 3 bin 500 do-
lardan, 10 bin 444 dolara ulaşmıştır. Dış 
ticaret hacmimiz, 2002 yılında 88 milyar 
dolar iken, 2011 sonunda 376 milyar do-
lara yükselmiş, yani 4 kattan fazla artış 
kaydetmiştir. Turizm gelirimiz, 2002’deki 
8.5 milyar düzeyinden bugün 23 milyar 
dolar düzeyine çıkmış; yıllık 1 milyar 
doları geçemeyen uluslararası doğrudan 
yatırımlar ise, 2011 yılında 16 milyar do-
lara ulaşmıştır. 

Hemen tüm ekonomik göstergelerimiz, 
küresel ekonomik krizin ağır seyrettiği 
2009 yılında bir miktar gerileme gösterse 
de, bugün, kriz öncesi dönemleri aşmış 
durumdadır. İhracatta, büyümede, turizm 
gelirlerinde, doğrudan yatırımlarda, bütçe 
dengesinde, borçlanma faizlerinde Tür-
kiye, krize rağmen çok olumlu bir perfor-
mans sergilemiştir. Küresel kriz sürecini, 
IMF ile bir borç anlaşması yapmadan atlat-
tığımızı da burada ifade etmek istiyorum. 
Öyle ki, Türkiye’nin, Stand By anlaşmala-
rından dolayı 2002 yılında IMF’e borcu 
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23.5 milyar dolar iken, bugün bu borç 
1.7 milyar dolara kadar düşmüştür.  2013 
yılının Nisan ayında, Türkiye IMF’e olan 
borcunu tamamen sıfırlamış olacaktır. 

Değerli dostlarım…

Ekonomide kaydettiğimiz bu başarı, hiç 
kuşkusuz, ülke içinde istikrar ve güvenin 
eseri olduğu kadar, aktif, barışçı bir dış 
politika ve demokratikleşmenin de eseri-
dir. İstikrar ve güvenin, Türkiye için ol-
duğu kadar, bölgemizdeki her ülke için de 
hayati derecede önemli unsurlar olduğu 
açıktır. Türkiye, 10 yıllık iktidarımız dö-
neminde, istikrar ve güveni zedeleyecek 
her adımdan büyük bir özenle, büyük bir 
hassasiyetle kaçınmıştır. Yaşadığımız tüm 
seçimlerde, popülizme asla fırsat tanın-
mamış, mali disiplin ve para politikaların-
dan asla taviz verilmemiştir. Türkiye’nin 
yaşadığı bu tecrübe, sadece bölge ülkeleri 
açısından değil, başta Avrupa olmak üze-
re krizin ağır seyrettiği tüm ülkeler için 
örnek teşkil edecek bir tecrübedir. 

Türkiye’de, popülist kaygılarla on yıl-
lar boyunca ertelenen reformları biz 
kararlılıkla gerçekleştirdik. Bankacılık, 
finans, ticaret, kamu maliyesi alanların-
da, özellikle de sosyal güvenlikte çok 
büyük reformlar yaptık. Yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi, yatırımların en güçlü 
şekilde teşvik edilmesi için cesur adımlar 
attık. Alacağımız tedbirleri, yapacağımız 
reformları ilgili taraflarla yoğun şekilde 
istişare ettik. Ayrıca, milletimizden hiçbir 
şeyi saklamadık, gizlemedik ve tam bir 
şeffaflıkla ekonomiyi idare ettik. Son 10 

yıl içinde, gerek komşu ülkelerle, gerek 
bölge ülkeleriyle, gerekse ulaşabildiğimiz, 
en uzak coğrafyalardaki ülkelerle iletişim 
ve işbirliğimizi güçlendirdik. İşadamları-
mızın ulaştığı her ülkeye bizler de ulaştık 
ve sorunları çözmenin mücadelesi içinde 
olduk. Kimi zaman, biz, işadamlarımızın 
önünde giderek, yollar açtık, anlaşmalar 
imzaladık, işadamlarının birbiriyle ta-
nışmasını sağladık ve hem ticaret, hem 
yatırım alanımızı dünya sathında geniş-
lettik. Türkiye yurtdışı müteahhitlik sek-
törünün, büyüklük bakımından Çin’den 
sonra dünyada ikinci sırada olduğunu, 
yüklendikleri işleri alınlarının akıyla ta-
mamladıklarını hatırlatmak isterim. 

Değerli dostlarım…

Şu vurguyu burada bir kez daha yapmak-
ta özellikle fayda görüyorum. Türkiye’nin, 
son 10 yılda elde ettiği başarı, içerde kay-
dettiği reformlar kadar, dış politikada 
aktif, çok boyutlu, ön alıcı, yapıcı, başarı 
eksenli gayretlerinin bir neticesidir. Esa-
sen biz, içinde bulunduğumuz coğrafya-
da, dayanışmanın, iletişim ve işbirliğinin 
nasıl sevindirici sonuçlar doğurduğunu 
yaşayarak öğrendik ve yaşayarak göster-
dik. Türkiye olarak, ne yanı başımızdaki 
ülkelerin, ne de uzak ülkelerin hiçbirisi-
nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz 
hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Ama 
biz, çok anlaşılabilir bir görüşü yürekli-
likle savunuyoruz. Diyoruz ki: Bu bölge-
deki her ülkenin istikrarı, refahı, barış ve 
huzuru; bölgenin refah, istikrar, barış ve 
huzuruna bağlıdır. 
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Bakınız; Ortadoğu, Kafkasya, Kuzey Afri-
ka ve Balkanlar’da, ülke sınırları büyük 
oranda Birinci Dünya Savaşı döneminde 
şekillenmiştir. Bu şekillenme, İkinci Dün-
ya Savaşı’nda da, hatta yakın tarihimizde 
de devam etmiştir. Bu coğrafyada sınırlar 
öyle acı bir şekilde ayrılmıştır ki, kimi 
zaman, akrabaların, hatta kardeşlerin 
yaşadığı köyler ikiye bölünmüş, köyün 
bir tarafı bir ülkede, diğer tarafı başka bir 
ülkede kalmıştır. Biz Türkiye olarak bunu 
hemen tüm sınırlarımızda yaşadık. Bir-
çok ülke de bunu yaşadı. Bu durum, araya 
bir sınır çizme, bir ayrılık olduğu kadar, 
bugünün dünyasında artık yeni ve büyük 
bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Bu 
geniş coğrafyada, ortak noktalar, farklı-
lıklardan çok daha fazladır. İşte, bu ne-
denle de bir ülkenin sorunu, diğer ülkeyi 
çok ama çok yakından ilgilendiriyor. Bir 
ülkedeki savaş, çatışma, göç, terör, yanı 
başındaki ülkeyi doğrudan etkiliyor. Bi-
zim, Türkiye olarak, bölgesel meselelerde 
inisiyatif almamız, bölgesel meselelerde 
kimi zaman sesimizi yükseltmemiz, asla 
ve asla birilerinin içişlerine karışmak de-
ğil, işte bu özen gerektiren hassasiyetine 
dikkat çekmektir. 

Bakın biz, sürekli olarak Filistin me-
selesine dikkatleri çekiyoruz. Filistin 
meselesini, Filistinlileri kardeşlerimiz, 
akrabalarımız oldukları için çok ama çok 
önemsiyoruz. Ama aynı zamanda, bakın 
altını çizerek ifade ediyorum, Filistin me-
selesini, bölgenin barış ve istikrarını teh-
dit eden, bölgenin huzurunu tehdit eden 
en önemli mesele olarak gördüğümüz 
için oraya dikkat çekiyoruz. Bir yanda 

bebek demeden, çocuk demeden, kadın, 
yaşlı demeden, masum insanlar havadan 
bombardımana maruz kalıyor, kitlesel 
olarak katlediliyor, dünyanın en büyük 
açık hava hapishanesinde insanlar tutsak 
ediliyor; öbür yandan, aynı anda, tüm böl-
geye büyük ölçekli bir öfke pompalanmış 
oluyor. 

İran meselesinde biz yine aynı ilkeli 
duruşu sergiledik. Bölgede yeni bir kri-
zin, bütün bölgeyi etkisi altına alacağını 
savunduk her zaman müzakereden, her 
zaman diyalogdan yana olduk. Arap ülke-
lerinde son yıllarda ortaya çıkan talepler 
noktasında, tarihi tecrübelerimizden 
istifade ederek, ülke yöneticilerine her 
zaman bu talepleri dikkate almaları çağ-
rısında bulunduk. Suriye konusunda da 
Türkiye’nin tavrı nettir. Derdimiz, asla ve 
asla Suriye’nin içişlerine karışmak değil. 
Tam tersine, Suriye’deki bir yangının, 
bütün bu coğrafyayı içine alacağını bil-
diğimiz için, uyarılarımızı yapıyor, böyle 
kapsamlı bir yangına karşı dünya kamuo-
yunun dikkatlerini buraya çekiyoruz. Dik-
katinizi çekiyorum… Suriye’deki olaylar 
nedeniyle, on binlerce kişi Lübnan’a, on 
binlerce kişi Ürdün’e göç etti. Türkiye’de 
şu anda yaklaşık 24 bin kişi mülteci ola-
rak yaşıyor. Yani, mesele Suriye sınırları 
içinde kalmıyor, sınırları aşıyor, tüm böl-
geyi etkisi altına alıyor. 

Değerli dostlarım…

Küreselleşen dünyada, her ülkenin mese-
lesi de küreseldir. Dünya küreselleşirken, 
insani değerler de, demokrasi de, insan 
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hak ve hürriyetleri de küreselleşmek zo-
rundadır. Dünya küresel bir köye dönü-
şürken, artık vicdan da küreselleşmelidir. 
Eğer insanlık için bütün bu olaylar yeterli 
gelmiyorsa bile, yaşanan son küresel eko-
nomik kriz görülmeli, krizin küresel ne-
denleri görülmeli ve en azından ekonomi 
adına artık küresel tedbirler alınmalıdır. 
İstanbul Toplantısını bu açıdan son de-
rece önemsiyorum. Toplantının, ülkele-
rimiz arasında, bölgelerimiz arasında, 
dayanışmayı, paylaşmayı, ortak çözüm 
arayışlarını artırmasını temenni ediyo-
rum. Katıldığınız, katkı verdiğiniz için 
her birinize ayrıca teşekkür ediyor, Dünya 
Ekonomik Forumu’na şükranlarımı sunu-
yor, toplantının başarılı geçmesi dileğiyle 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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İş dünyasının değerli temsilcileri, çok 
değerli katılımcılar, öncelikle sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. G-20 Mek-
sika Zirvesi’nin ve B-20 İş Zirvesi’nin, 
ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık 
için yararlı sonuçlar getirmesini temenni 
ediyorum. 

Burada sizlere, çok kısa olarak, özet ola-
rak, ülkemdeki son ekonomik gelişmeleri 

aktarmak istiyorum. Türkiye, son yıllarda 
sağladığı hızlı büyüme oranı, artan dış 
ticaret hacmi, sunduğu uygun yatırım or-
tamı ve yatırım teşvikleri ile uluslararası 
iş aleminin dikkatle izlediği bir ülke oldu. 
Uyguladığımız etkin maliye ve para politi-
kaları, kamu borç yapısında sağladığımız 
iyileştirmeler ve bankacılık sisteminde 
likidite riskini azaltmak gibi politikalarla, 
Türkiye küresel krizden çok sınırlı şekil-

G-20 Meksika Zirvesi “Ticaret ve 
Yatırım” Konulu B-20 İş Zirvesi 

Oturumu

Meksika | 18 Haziran 2012 
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de etkilendi. Pek çok ülke, 2008 yılından 
bugüne kadar devam eden ekonomik ve fi-
nansal sorunlarla hala mücadele ederken, 
Türkiye yeni bir yolda ilerliyor. 

Ülkemiz, 2011 yılında kaydettiği yüzde 
8.5 büyüme hızı, 772 milyar dolara ulaşan 
milli geliri, 376 milyar doları aşan dış tica-
ret hacmiyle bölgesinde dünyada adeta bir 
istikrar adası olarak dikkatleri üzerinde 
topladı. Bugün dünyada Türk ürünlerinin 
girmediği, ülkemizin ihracat yapmadığı 
neredeyse hiçbir ülke kalmadı. Amacımız, 
bu ülkelerdeki mevcut pazar paylarımızı 
yükselterek, 2023 yılında dış ticaret hac-
mimizi, 500 milyar dolar ihracat ve 500 
milyar dolar ithalat olmak üzere 1 trilyon 
dolara ulaştırmak. 

Hedef lerimize ulaşma konusunda çok 
önemli avantajlarımız var. Doğrudan 
uluslararası yatırımlarla ilgili şeffaf bir 
mevzuata ve bunun getirdiği bir güven-
ceye sahibiz. İkili ve çok taraflı kuruluş 
ve anlaşmaların pek çoğuna tabi olduğu-
muz için, uluslararası yatırımcılara, Türk 
yatırımcılarla eşit hak ve sorumluluklar 
tanıyoruz. Kâr, sermaye ve benzeri mali 
değerlerin transferini tamamen serbest bı-
rakarak, uluslararası yatırımcılara güvenli 
bir iş ortamı sağladık. Uluslararası yatırım-
cılara sağladığımız yasal güvencelere ek 
olarak, yatırım ortamının iyileştirilmesini 
amaçlayan kapsamlı bir reform programı 
da uyguluyoruz. Amacımız, bütün yatırım-
cılar için iş yapmayı daha da kolaylaştırıcı 
bir düzenleyici çerçeve oluşturmak. 

Bu programla, yatırımlarla ilgili her türlü 
yasal prosedürü sadeleştiriyor, idari ve 
bürokratik engelleri aşama aşama orta-
dan kaldırıyoruz. Yatırım ortamı reformu 
çerçevesinde, Türkiye rekabet gücünü 
artırmak için kendine özgü bir kamu-özel 
sektör diyalog ve işbirliği modeli geliştir-
di. Bu reform programı, iki ana platform 
tarafından yürütülüyor. Bunlardan biri 
olan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordi-
nasyon Kurulu, kamu ve özel sektörün bir 
araya geldiği ulusal bir platform olma işle-
vini görüyor. Diğer platform olan Yatırım 
Danışma Konseyi ise, yatırım ortamının 
geliştirilmesi için çok uluslu yatırımcıla-
rın perspektifini çalışmalara yansıtıyor. 

B-20 platformunun G-20 çalışmalarına 
verdiği desteğe benzer şekilde, Türk özel 
sektörü ve ilgili meslek kuruluşları da, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışma-
larına büyük katkı sağlıyor. Böylece özel 
sektörün dinamik ve çözüm odaklı yakla-
şımını kamunun çalışmalarına yansıtma 
imkanı buluyoruz. Reform çalışmalarının 
çıktılarının toplumun değişik kesimle-
rince daha kolay sahiplenilmesinin ve 
desteklenmesinin gerisinde işte bu anlayış 
ve mekanizma var. Bütün bu gelişmeler 
sonucunda Türkiye konuyla ilgili tüm 
endekslerde hızla üst sıralara tırmanıyor. 
Örneğin, son 6 yılda, Heritage Vakfı tara-
fından yayımlanan “Ekonomik Serbestlik 
Endeksi”nde 25 basamak, Forbes tarafın-
dan yayımlanan “En İyi İş Yapılabilir Ülke 
Endeksi”nde 15 basamak, Dünya Bankası 
tarafından yayımlanan “İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi”nde 19 basamak yükseldik. 
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Türkiye’nin uluslararası algısında sağla-
nan pozitif yönlü değişim, doğrudan yatı-
rım girişlerine de yansıdı. Ülkemiz 2002-
2011 yılları arasında toplam 110.5 milyar 
dolar yatırım çekti. 2011 yılında gelişmek-
te olan ülkelerde uluslararası doğrudan 
yatırım akımlarında yüzde 18.5’lik yük-
selme olmasına rağmen, Türkiye’ye gelen 
uluslararası yatırımlar bir önceki yıla göre 
yüzde 76 oranında arttı. Bu durum, hiç 
kuşkusuz, Türkiye’nin sunduğu istikrar ve 
güven ortamına yatırımcıların duyduğu 
inancın göstergesidir. 

Önümüzdeki dönemde de, ekonomimizin 
büyüme performansını sürdürmesi ve cari 
açığın azaltılabilmesi için yatırım, üretim, 
istihdam ve ihracat politikaları arasındaki 
bütünlüğü titizlikle koruyacağız. Aynı şe-
kilde, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve 
Türkiye’nin yatırım yeri olarak algısının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımıza 
da kararlılıkla devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

B i l d i ğ i n i z  g i b i ,  2 0 2 3  y ı l ı  Tü r k i y e 
Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun yüzüncü 
yılı. Biz, 2023 yılı için gerçekleştirilmesi 
oldukça büyük çaba gerektiren bir vizyon 
ortaya koyduk. Hedefimiz, 2023 yılı itiba-
rıyla, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında 
yer almak, yıllık 500 milyar dolarlık ihra-
cat hacmine ulaşmak, kişi başına milli ge-
lirimizi 25 bin dolara çıkarmak. Bu hedef-
lere ulaşmak için, yeni bir teşvik sistemini 
uygulamaya koyduk. Yeni sistemde, des-
teklerin sürelerinde ve oranlarında deği-
şiklik yapmakla kalmayıp, bölgesel sistem 

kapsamında desteklenecek sektörleri de 
gözden geçirdik. Öncelik verdiğimiz bazı 
yatırım konularına daha yoğun destekler 
sağladık. Az gelişmiş bölgelere yatırımları 
teşvik için ise, bu bölgelerde yapılacak ya-
tırımlara ek destekler getirdik. 

Ayrıca, büyük ölçekli yatırımların, strate-
jik yatırımların ve teknolojik dönüşümü 
sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesine 
yönelik yeni düzenlemeler tasarladık. 
Büyüme potansiyeli olan sektörlerimizin 
ara malı ithalat bağımlılığını azaltacak, 
AR-GE içeriği yoğun, yüksek teknolojili 
ve yüksek katma değerli yatırımları ifade 
eden Stratejik Yatırım kavramını sisteme 
entegre ettik. Stratejik yatırımlar, yüzde 
50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malı 
veya ürünlerin üretimine yönelik belirli 
büyüklükteki yatırımlardan oluşuyor. 
Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin 
üretilmesini sağlayacak yatırımları da bu 
uygulama kapsamında destekliyoruz. 

Yatırım ortamı reformu ve yeni yatırım 
teşvik sistemi, Türkiye’nin ticaret ve ya-
tırımları kolaylaştıran, teşvik eden yak-
laşımını yansıtıyor. Türkiye olarak, B-20 
ticaret ve yatırım çalışma grubunun da 
önemle vurguladığı dünya ticaretinin 
çok taraflı serbestleştirilmesi, ticaret ve 
yatırımları kısıtlayan engellerin kaldırıl-
ması, uluslararası yatırımların büyüme, 
kalkınma ve istihdam açısından öneminin 
vurgulanması önerilerine katılıyoruz. 
Bununla kalmayıp, bu görüşlerin G20 plat-
formuna aktarılmasını da destekliyoruz. 
Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, değerli liderler… 

Küresel ekonomide zorluklarla karşı kar-
şıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. 
Birtakım iyileşme emareleri görülmeye 
başlansa da küresel ekonomideki belir-
sizlik ve kırılganlıkların devam ettiği bir 
gerçek. Şunu memnuniyetle ifade ediyo-
rum ki, bu dönemde, uluslararası toplum 
sorumlu ve akılcı davranmayı bildi ve bu 
kez korumacılık tuzağına büyük ölçüde 
düşmedi. Şüphesiz, G-20 tarafından koru-
macılıkla mücadele konusunda yapılan 
çağrıların bu hususta önemli etkisi oldu. 
Ancak, yüksek seyreden işsizlik oranları 
ve makroekonomik dengesizliklerle dolu 
hassas bir dönemden geçilirken, koruma-
cılığın bir tehdit olmaktan çıktığı yanılgısı-
na da kapılmamalıyız. 

Nitekim, OECD, Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’nın G-20 
ülkelerinin ticaret politikalarını değer-

lendiren raporunda, bu konuda çarpıcı 
tespitler var.  Bu tespitler, kriz döneminde 
ithalata konan kısıtlamaların, ithalatın 
yüzde 1.1’inden yüzde 3.8’ine yükseldiği-
ni, G-20’nin korumacılık trendine yeterin-
ce karşı koyamadığını gösteriyor. Maale-
sef, küresel ekonomik kriz dönemlerinde 
ülkelerin korumacı saiklerle hareket etme 
eğiliminde olduğu inkâr edilemeyecek 
gerçek. Hatta bazı bölgelerde korumacılık, 
mevcut ekonomik zorluklarla bir mücade-
le aracı olarak görülüyor. 

Bu tür tedbirlerle ülkeler, ekonomilerini 
korumayı, yerel üretimlerine ağırlık ver-
meyi ve böylece istihdamı korumayı amaç-
lıyorlar. Ancak, bugün gelinen noktada, ti-
caret engellerinin ekonomik krize verilen 
bir cevap olarak kabul edilmesi mümkün 
değil. Esasen bu tedbirler karşı tedbirleri, 
yani yeni korumacı önlemleri de berabe-
rinde getirir. Kriz döneminde başvurulan 
kısıtlayıcı uygulamalar, belki kısa dönemli 
bir rahatlama sağlayabilir, ama orta ve 

G-20 Liderleri “Ticaret, İstihdam 
Oluşturma ve Büyüme” Konulu 

Çalışma Yemeği

Meksika | 19 Haziran 2012 
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uzun vadede, krizi daha da derinleştiren 
bir sorun haline dönüşür. 

G-20 ülkeleri  o larak ,  2008 yı l ında 
Washington’da gerçekleştirilen G-20 
Liderler Zirvesinden bu yana, tavrımızı 
hep daha liberal bir küresel ekonomiden 
yana koyduk ve korumacılıkla mücadele-
nin önemine dikkat çektik. 2010 yılında 
Toronto’da gerçekleştirilen Zirvede, ihra-
catı teşvik etmekle birlikte, uluslararası ti-
careti kısıtlayıcı yeni korumacı önlemlere 
başvurmamayı taahhüt ettik. Son olarak 
2011 yılında KAN’daki (Cannes) Zirvede 
korumacılığa karşı bu taahhüdümüzü 
bir kez daha teyit ettik. G-20, bu Zirvede 
de, “korumacılıkla mücadele” konusunda 
şimdiye kadar gösterdiği kararlılığı devam 
ettirme yönündeki mesajını net bir şekilde 
ortaya koymalıdır. 

Çok taraflı ticaret sisteminin güçlendiril-
mesine yönelik çabaların korumacılıkla 
mücadele anlamında en güçlü araç olaca-
ğını düşünüyorum. Bu bağlamda, Doha 
Kalkınma Gündemi Müzakerelerinin iler-
letilmesi konusunda yapıcı bir tutum için-
de olmalıyız. Daha liberal bir çok taraflı ti-
caret sistemini, küresel düzeyde ekonomik 
büyüme ve istihdamı arttırmak suretiyle, 
krizle mücadeleye katkı sağlayacak en 
önemli araç olarak görüyoruz. Bu konuda, 
G-20’nin ortaya koyacağı güçlü iradenin 
büyük önemi var. 

Dış ticaretini başarıyla sürdüren ülkelerin, 
milli gelirini ve refahını da arttırdığını 
görüyoruz. Çok taraflı ticaret sisteminin 
geçmişi incelendiğinde, yüzde 3 ve üzeri 

büyüme trendi yakalayan ülkelerin, aynı 
zamanda ticaretlerini de artıran ülkeler 
olduğu görülecektir. Diğer taraftan, esasen 
bir amaç değil bir araç olan serbest ticaret, 
başta Gelişme Yolundaki Ülkeler olmak 
üzere, milyonlarca insanın fakirlikten 
kurtulmasına vesile olmuştur. 1990-2008 
arası dünya ticareti dört kat artarken, 
1990’larda 120 milyon, 2000’li yılların ba-
şında ise 300 milyon insan, ticaretin oluş-
turduğu refah etkisi ile fakirlikten kurtul-
muştur. 2010 yılında, küresel ekonomik 
ve finansal krize rağmen, ihracattaki artış, 
1990’a kıyasla yüzde 348; 2000’e kıyasla 
yüzde 38 düzeyinde gerçekleşti. 

İhracat yapan firmaların, ihracat yapma-
yan firmalara kıyasla daha verimli çalış-
tıkları, ihracat yoğun sektörlerde çalışan 
firmaların işgücü verimliliği ve kazançları-
nın da diğerlerine kıyasla daha yüksek ol-
duğu biliniyor. 1960’lı yılların başlarından 
itibaren,  temelde korumacılığa dayanan 
‘ithal ikameci’ politikalar izleyen Türkiye, 
1980’lerden itibaren ‘ihracata dayalı bü-
yüme’ modelini benimsemiştir. Türkiye 
yaşadığı bu süreçle, dışa açık politikaların 
ekonomik büyüme ve istihdam üzerin-
deki olumlu etkisini bizzat tecrübe eden 
başarılı bir ülke örneği durumundadır. 
Bugün, uluslararası ticaret, dünya gene-
linde 200’den fazla ülkeye ihracat yapan 
Türkiye’nin ekonomik başarısındaki temel 
itici güçlerin en başında yer alıyor. 

Değerli dostlarım…

Kendi ülkemin tecrübelerinin, büyüme 
ile istihdamı güçlü bir şekilde sürdürme-
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nin önemini ortaya koyan güzel bir örnek 
olduğunu düşünüyorum. Küresel krizin, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş-
gücü piyasası üzerinde yansımaları elbette 
oldu. Krizin işgücü piyasasındaki olumsuz 
etkilerini en aza indirmek için gerekli ön-
lemler süratle aldık. Kamu çalışma prog-
ramları, mesleki eğitim, girişimcilik danış-
manlığı, sosyal güvenlik prim desteği, aktif 
işgücü programları gibi tedbirleri süratle 
uygulamaya koyduk. 2009 yılında krizin 
zirve yaptığı dönemden 2011 yılı sonuna 
kadar olan süreçte Türkiye ekonomisinde 
ilave 2.9 milyon istihdam oluşturduk. Bu 
sayede, 2009 yılında yüzde 14.1 olarak 
gerçekleşen işsizlik oranını 2011 yılında 
yüzde 9.8’e gerilettik. 

Aldığımız önlemler içinde kadınlarımızın 
ve gençlerimizin istihdamına dönük olan-
lar özellikle önemli. Bunun sonuçları da 
rakamlara yansımdı. 2009-2011 dönemin-
de sağlanan ek istihdamın yaklaşık yarısı-
nı (1.4 milyon) kadınlarımıza sağlanan iş 
imkânları oluşturuyor. Böylece, işgücüne 
katılım oranı yüksek seyretmesine rağmen 
işsizlik oranında önemli bir gerileme kay-
detmeyi başardık. İstihdamdaki bu başarı 
büyüme hedeflerimize ulaşmamıza ciddi 
katkı sağlıyor. Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, saygıdeğer devlet ve hükü-
met başkanları, çok değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi’nin, tüm ülkeler, tüm 
halklar, tüm insanlık adına refah, barış ve 
huzura vesile olmasını diliyorum. Bu tarihi 
Konferans’a ev sahipliği yapan, değerli dos-
tum Cumhurbaşkanı Sayın Dilma Russef ’e, 
Brezilya Hükümeti’ne, onların şahsında 

tüm Brezilya halkına kalpten şükranlarımı 
sunuyorum. 

Değerli dostlarım…

Bundan, sadece 2 asır önce, insanlığın kar-
şısındaki en önemli sorunlar, savaş, göç, 
yoksulluk ve salgın hastalıklardı. Bugün 
ise, 2 asır öncesinin sorunlarına ek olarak, 
çevre kirlenmesi, iklim değişikliği, küresel 

Rio 20 Konferansı BM 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı Genel Kurulu

Rio, Brezilya | 21 Haziran 2012 
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ısınma, susuzluk, açlık, daha fazla salgın 
hastalık gibi sorunlarla karşı karşıyayız. 
Açıkçası, 2 asır öncesinin sorunlarına ekle-
nen bugünkü yeni sorunlar, tabii sorunlar 
değil, bizzat insanlar tarafından üretilmiş 
sorunlardır. 

Biz, atalarımızdan böyle bir dünya miras 
almadık. Eğer, tedbir alınmazsa, ne yazık 
ki çocuklarımıza, bundan daha iyi bir 
dünya miras bırakamayacağız. Hırsın, aç-
gözlülüğün, sınırsız tüketimin, bencilliğin 
şekillendirdiği bir dünya, gelecek nesiller 
için yaşanabilir bir dünya olmayacaktır. Bir 
tarafta, sınırsız şekilde harcayan, sınırsız 
şekilde tüketen, sorumsuzca, bencilce kay-
nakları eriten bir kitle varken, diğer tarafta, 
ağzına tek lokma koymadan günler, hatta 
haftalar geçiren çok daha büyük bir kitle 
var. Geçmişten farklı olarak, kitle iletişim 
araçlarıyla artık dünyanın her köşesinden 
anında haber alabiliyoruz. 

Böyle bir dünyada, takdir edersiniz ki, 
insanlığa ait küresel her sorun, BEN İNSA-
NIM diyen herkesin üzerinde bir vebaldir, 
bir mesuliyettir. Kimi ülkeler, etraflarına ör-
dükleri duvarlarla, dünyanın geri kalanına 
kayıtsız şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. 
Hiç kuşkusuz, böyle bir ben merkezcilik, 
bugün o ülkeleri, o halkları refaha sevketse 
de, onların çocuklarını, onların torunlarını, 
gelecek nesilleri son derece olumsuz şekil-
de etkileyecektir. 

Şunu altını çizerek ifade etmek durumun-
dayım. Çocukların katledildiği bir dünya-
da hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz. 
Kadınların, sivillerin acımasızca öldürül-

düğü bir dünyada hiç kimse sorumluluk-
tan kurtulamaz. Yoksulluk, hukuksuzluk, 
terör, hatta devlet terörü mazlumları hedef 
alırken, hiç kimsenin o mazlumlara sırtını 
dönme, tepkisiz kalma, sessiz kalma lük-
sü yoktur. Bugün, dünyamızı tehdit eden 
sorunlara kayıtsız kalanlar, bilmelidir ki, 
er ya da geç, o sorunlar ya seyredenleri, ya 
da seyredenlerin çocuklarını, torunlarını 
gelip bulacaktır. Dünya savaşlarının, yaşa-
nan onca acının, onca katliamın ardından, 
bugün küresel finans krizini de bir uyarı 
olarak almak, artık insanlık olarak ortak 
çözümler üretmek zorundayız. 

İnsanlığı topyekün tehdit eden meseleler 
karşısında, dayanışma, paylaşma, empati 
kurma artık kaçınılmaz bir hal, hatta tek çö-
züm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette 
Yağmur Ormanları’nı koruyacağız, elbette 
Yunusları, fokları, eko sistemi en güçlü 
şekilde muhafaza edeceğiz. Ama, Filistinli 
çocukları, Suriyeli kadınları, Afganistanlı 
masumları, Afrikalı, Somalili mağdurları 
görmeyen, kendisine dert edinmeyen bir in-
sanlık, kendi vicdanını kaybederek, dünya-
ya ait ne varsa yokolmasına göz yumacaktır. 

Bugün, tek ihtiyacımız olan, küresel bir vic-
dandır. Küresel vicdanı oluşturmak, vicdan 
sahibi herkesin bugün birinci sorumluluğu 
olmak zorundadır. İnanın, küresel vicda-
nın egemen olduğu bir dünya, dünkünden 
daha yaşanabilir, yarınlara umutla bakan, 
umut vadeden bir dünya olacaktır. RİO 
Zirvesi’nin, küresel bir vicdan oluşumuna 
katkı sağlamasını temenni ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, 
Sayın Genel Sekreter, çok değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı ile birlikte 
düzenlediğimiz etkinliğimize katılımınız-
dan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Rio+20 zirvesinin, tek tek ülkelerimiz, 
halklarımız, tüm insanlık için hayırlı so-
nuçlar doğurmasını kalpten temenni edi-
yorum. 

Açıkçası, Kalkınma paradigmasının değiş-
tiği, esasen değişmeye mecbur olduğu çok 

Rio 20 Konferansı BM 
Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı “İnsani Kalkınma” 
Konulu Yan Etkinlik Toplantısı

Rio, Brezilya | 21 Haziran 2012 
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kritik bir süreçten geçiyoruz. Maalesef, 
bugüne kadar, “her ne pahasına olursa 
olsun kalkınma” gibi bir algı dünyamıza 
egemen oldu. Kalkınma, sadece ekonomik 
büyüme olarak, sadece rekabet gücünün 
artması olarak anlaşıldı ve deyim yerin-
deyse, kıran kırana bir büyüme mücadele-
si yürütüldü. Sizler de takdir edersiniz ki, 
bir ülkenin büyümesi, sadece grafiklere, 
sadece tablolara, sadece rakamlara, oran-
lara yansıyorsa, ama sokağa, caddeye, tek 
tek evlere, köylere, şehirlere yansımıyorsa, 
bunu kalkınma olarak isimlendiremeyiz. 
Sadece bugünü düşünen, kendi geleceğini 
olduğu kadar, kendisinden sonra gelecek 
nesillerin geleceğini ıskalayan bir büyüme 
anlayışı kalkınma olamaz. 

Aynı şekilde, kendi ülkesinin, kendi 
halkının refah, huzur ve mutluluğunu 
öne çıkarmak, bölgesindeki, dünyadaki 
sorunlara kayıtsız kalmak da sürdürüle-
bilir değildir, sürdürülebilir kalkınma hiç 
değildir. Bakın şu anda, dünyanın belli 
bir bölümü fosil yakıtları gerçekten son de-
rece müsrif şekilde tüketiyor. Çok büyük 
hacimli motorlara sahip arabalarla, lüks 
tüketimle, bir yandan insanlığa ait olan bir 
kaynak tüketilirken, aynı zamanda insan-
lığın ortak mülkü olan dünya ciddi şekil-
de kirletiliyor. Bir kaynağın, sadece belli 
kesim tarafından sınırsızca kullanılması, 
dünyanın sadece belli kesimler tarafından 
ciddi şekilde kirletilmesi, yeryüzünde 
eşitsizliği, adaletsizliği, bunun arkasından 
hukuksuzluğu körüklüyor. 

Bencillik, tarihin her döneminde, her 
kültür ve her inanç tarafından hor görül-

müştür. Bencillik, kişiyi olduğu kadar, top-
lumu da kemiren çok ciddi bir hastalıktır. 
Bencilliğin, ekonomik sisteme, özellikle de 
küreselleşen dünyada küresel ekonomik 
sisteme sirayet etmesi, küresel ekonomi 
üzerinde bu kadar etkin olması, sürdürüle-
bilir büyüme önündeki en büyük engeldir. 
Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek 
için, bencil toplumları, bencil devletleri, 
en önemlisi de bencil ekonomik sistemi, 
bu paradigmayı sorgulamak, gelecek nesil-
lere karşı üzerimizdeki emaneti muhafaza 
etmek zorundayız. 

Sınırsızca harcayan, sınırsızca tüketen 
toplumlar, son derece tabii olarak, diğer 
toplumları da cezbediyor ve dünyanın 
farklı bölgelerinde her ne pahasına olursa 
olsun büyüme anlayışı öne çıkıyor. Birileri 
zenginleşirken, birileri fakirleşiyorsa, bu 
büyüme sağlıklı değildir, sürdürülebilir 
değildir. Böyle bir büyüme yönteminin kal-
kınma olarak sunulması, bu büyüme mo-
delinin hızla yaygınlaşması, sürdürülebilir 
kalkınmanın önündeki en büyük engel ve 
tehdittir. Birlikte büyüme, birlikte kalkın-
ma, birlikte refaha erişme paradigmasının 
acil bir şekilde dünyamızın önüne bir al-
ternatif olarak konulması, her zamankin-
den çok daha hayatidir ve önemlidir. 

Türkiye olarak, gerek ülkemiz içinde, 
gerek bölgemizde, böyle bir kalkınma mo-
delinin mahsurlarını çok dikkatli şekilde 
gözetiyor; birlikte büyüme, birlikte refaha 
erişme için her alanda önemli girişimlerde 
bulunuyoruz. Türkiye, halen etkileri süren 
ve tüm dünyayı sarsan küresel ekonomik 
krizden güçlenerek çıkmıştır. Milli geliri-
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miz son 9 yılda üç kat artmış; 230 milyar 
dolardan 772 milyar dolara ulaşmış, 2011 
yılında yüzde 8.5 oranında büyüyen Türki-
ye ekonomisi dünyada Çin’in ardından en 
çok büyüyen ikinci ülke olmuştur. 

Böyle yüksek oranlı bir büyümenin ya-
nında, yoksullukla mücadelede önemli 
ilerlemeler kaydettik.  Türkiye’de günde 
1 doların altında gelirle yaşayan nüfus sı-
fırlanmış; günlük geliri 4.3 doların altında 
kalan nüfusun oranı 2002 yılında yüzde 30 
iken, 2010 yılında yüzde 3.7’e gerilemiştir. 
Önümüzdeki yıllarda en önemli hedefimiz 
günlük geliri 4.3 doların altında kalan nü-
fusun oranını da sıfırlamaktır. Anne ölüm-
leri, bebek ölümleri, işsizlik, eğitim, sağlık 
gibi temel refah alanlarında son dönemde 
çok önemli reformlar gerçekleştirilmiş, 
refah daha fazla tabana yayılmıştır. Bu 
olumlu çizgiyi kalıcı kılmak için önümüz-
deki dönemde de gayretlerimizi şüphesiz 
kesintisiz olarak sürdüreceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye olarak, insani kalkınma alanında 
ulusal düzeyde sağladığımız başarıları, 
bölgesel ve küresel ölçekte de ülkelerin 
dikkatlerine her fırsatta sunuyoruz. Yaşa-
dığımız olumlu tecrübenin, başta bölge 
ülkeleri olmak üzere, dünyadaki hemen 
her ülke için örnek bir model olabilece-
ğine inanıyoruz. Başta G-20 Platformu 
olmak üzere, her fırsatta deneyimlerimizi, 
tavsiyelerimizi muhataplarımızla müza-
kere ediyor, paylaşıyoruz. Artan imkan 
ve kabiliyetlerimizi, bölgesel ve küresel 
barış, güvenlik, refah ve istikrar için sefer-

ber etmeye bundan sonra da kararlılıkla 
devam edeceğiz. Ben, sözlerime son verir-
ken, RİO+20’nin, insanlık için, insanlığı, 
bizden sonraki nesilleri bekleyen tehditler 
için kalıcı çözümler üretmesi temennimi 
tekrarlamak istiyorum. Bu etkinliğe katıl-
dığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum. 
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Çok değerli vatandaşlarım, değerli kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, 
bu güzel İftar sofrasında sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Gurbette, ülkenizden, mil-
letinizden, sevdiklerinizden çok uzakta 
geçirdiğiniz Ramazan’ın sizler için vuslat 
vesilesi olmasını; tuttuğunuz oruçların 
kabul edilmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz 

ediyorum. 2012 Londra Olimpiyatları’nın 
açılış töreni vesilesiyle ziyaret etmekte ol-
duğum İngiltere’de sizlerle buluşmaktan 
ayrıca memnuniyet duyduğumu da ifade 
etmek istiyorum. 

Londra Olimpiyatları’na Türkiye’den 
tarihin en kalabalık sporcu kadrosuyla 
katılıyoruz. Ülkemizi, Olimpiyatlarda 66 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç Tarafından Verilen İftar 

Yemeği

Londra, İngiltere | 26 Temmuz 2012 



Recep Tayyip ERDOĞAN

382

kadın ve 48 erkek olmak üzere, toplam 
114 sporcumuz temsil edecek. 29 Ağus-
tos-9 Eylül 2012 tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek Paralimpik Oyunlar’a ise 
21’i kadın 46’sı erkek olmak üzere toplam 
67 sporcumuz katılacak. Toplamda, hem 
Olimpiyat Oyunları’nda, hem Paralimpik 
Oyunları’nda 181 sporcumuz yarışacak. 
Gerek Olimpiyat Oyunları, gerek Para-
limpik Oyunlar müddetince Türkiye’nin 
gözü, gönlü, özellikle de hayır duaları 
sporcularımızla birlikte olacak. İnşallah, 
Oyunlar süresince Londra’dan hep güzel 
sonuçlar, bizi milletçe sevindirecek müjde-
li haberler bekliyoruz. Sizlerin, buradaki 
vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin de 
sporcularımızı her an destekleyeceğinizi, 
onları yalnız bırakmayacağınızı biliyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün İngiltere’de, 86 bini İngiliz vatan-
daşlığına sahip, 250 bin civarında Türk 
vatandaşı bulunuyor. Kıbrıslı kardeşleri-
mizle birlikte, İngiltere’deki vatandaşla-
rımızın sayısı yarım milyona yaklaşmış 
durumda. İngiltere’deki bu mevcudiyeti-
miz, iki ülkenin ilişkilerine de son dere-
ce olumlu şekilde yansıyor. İngiltere’de 
yaklaşık 17 bin Türk şirketi faaliyet gös-
teriyor. Diğer yandan, iki binden fazla İn-
giltere firması Türkiye’de yatırım yapmış 
durumda. Her yıl, İngiltere’den yaklaşık 
2.5 milyon turisti Türkiye’de ağırlıyoruz. 
30 binden fazla İngiltere vatandaşı da 
Türkiye’den gayrimenkul satın aldı. 

İngiltere’yle ekonomik ve ticari ilişkile-
rimiz küresel ekonomik krize rağmen 

istikrarlı şekilde gelişmeye devam edi-
yor. 2010 yılında 12 milyar dolar olarak 
gerçekleşen dış ticaret hacmimiz 2011 
yılında 14 milyar dolara ulaştı. Daha da 
önemlisi, İngiltere, dış ticaretimizde fazla 
verdiğimiz gelişmiş ülkelerden biri olma 
özelliğini koruyor. 2010 yılında ülkemizi 
ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı Sa-
yın Cameron’la birlikte dile getirdiğimiz 
gibi, hedefimiz ikili ticaretimizi 2015 
yılına kadar iki katına çıkarmak. İkili tica-
rette yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki 
dönemde de sürdürebildiğimiz takdirde, 
bu hedefi yakalayıp daha da ötesine ulaş-
mamamız için hiçbir engel görmüyorum. 
Türkiye’de yatırım yapan uluslararası 
firmalar arasında İngiliz firmaları ikinci 
sırayı alıyorlar. Yeni çıkardığımız teşvik 
uygulamasıyla, Türkiye’de uluslararası 
yatırımların daha da artmasını öngörüyo-
ruz. İngiltere’den gelecek olan yatırımlara 
da Türkiye’nin kapısı daima açık olmaya 
devam edecek. 

Elbette, ikili ticari, sosyal ve siyasal ilişki-
lerimizin gelişmesinde, burada yaşayan 
Türk toplumunun çok büyük katkısı var. 
Biz, buraya gelmeden önce, cumartesi 
günü İstanbul’da Olimpiyat Sporcula-
rımızla yine böyle bir iftar sofrasında 
bir araya geldik. Orada, sporcularımızın 
her birinin Türkiye’yi temsil ettiklerini, 
Türkiye’nin ay yıldızlı bayrağını gururla 
taşıyacaklarını ifade ettim. Açıkçası, sizler 
de, yani İngiltere’de bulunan Türk toplu-
mu olarak, bu misyonu her daim üzeriniz-
de taşıyorsunuz. Sizin burada, eğitimde, 
ticarette, yatırımda, diğer alanlarda kay-
dettiğiniz başarı, Türkiye’nin imajına 
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önemli katkı sağlıyor; Türkiye’nin gücüne 
güç katıyor. Bu önemli katkınızdan dolayı 
burada sizlere bir kez daha teşekkür edi-
yorum. 

Bildiğiniz gibi biz şu anda, Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 
2023 için çok büyük hedefler belirledik. 
2023 yılında, Türkiye’nin milli gelirini 2 
trilyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. 
Son 9.5 yılda Türkiye ekonomisini orta-
lama yıllık yüzde 5.3 oranında büyüttük. 
Milli geliri 230 milyar dolardan aldık, 
3 kat artışla 772 milyar dolara çıkardık. 
Önümüzdeki 11 yılda bir 3 kat artış daha 
sağlayabilirsek, 2023 hedefini yakalaya-
cak, 2 trilyon dolar milli gelire kolaylıkla 
ulaşacağız. Aynı şekilde, ihracatımızı 36 
milyar dolardan aldık ve 2011 sonunda 
135 milyar dolara yükselttik. Bu artış 
hızıyla, inşallah 2023’te 500 milyar dolar 
ihracata ulaşacağız. 500 milyar dolarlık 
ithalatla birlikte Türkiye’nin dış ticaret 
hacmi 1 trilyon dolara yükselmiş ola-
cak. Diğer alanlarda, eğitimde, sağlıkta, 
ulaştırmada, enerjide, konutta 2023 için 
benzeri hedef lerimiz var ve bunlara da 
ulaşabileceğimize yürekten inanıyoruz. 

Türkiye’de tesis ettiğimiz istikrar ve gü-
ven ortamını en güçlü şekilde muhafaza 
ederek, bu büyük hedeflerle milletimizi 
inşallah buluşturacağız. Sizlerin de, bu-
rada, Avrupa’da, bu büyük hedefleri taşı-
yan vatandaşlar olarak, böyle bir vizyon 
ve böyle bir misyonla hareket etmenizi 
özellikle temenni ediyorum. Şunu biliniz 
ki, sizler, çok büyük bir devletin vatandaş-
ları, büyük bir milletin mensuplarısınız. 

Tarihinizden, ecdadınızdan aldığınız mi-
rasla, bugün mensubu olduğunuz ülke ve 
milletle, sizler geleceğe umutla bakan, gü-
venli bakan bir topluluk olmalısınız. Tür-
kiye konusunda gözünüz hiçbir zaman 
arkada olmasın. Türkiye, ekonomisiyle 
büyüyor, çok önemli demokratik reform-
lar gerçekleştiriyor, bölgesinde bir barış 
ve istikrar unsuru olarak önemli misyon-
lar yükleniyor. 

Türkiye, ekonomisiyle büyürken aynı za-
manda yere de oldukça sağlam basıyor. İs-
tikrar ve güven ortamını zedeleyecek her 
girişimden hassasiyetle uzak duruyor; 
istikrar ve güveni zedeleyecek her müda-
haleye karşı da kararlı bir tutum sergili-
yoruz. Türkiye içinde demokratikleşme 
adımlarını kararlılıkla atarken, terörle 
kararlı şekilde mücadele ederken; bölge-
mizde de sadece istikrarı, güvenliği, barış 
ve refahı savunuyoruz. Bu şekilde ilerle-
meye, bu şekilde Türkiye’yi büyütmeye 
devam edeceğiz. Sizlerin de katkılarıyla, 
destekleriyle, özellikle hayır dualarınızla 
Türkiye ilerlediği bu yolda çok daha yük-
sek seviyelere ulaşacak. 

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, burada yaşayan tüm vatandaşla-
rımıza, tüm kardeşlerimize bir kez daha 
kalpten sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 
Ramazan’ın hepiniz için hayırla, bereket-
le dolu geçmesini diliyorum. Ramazan 
Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyor; 
sevdiklerinizle doyasıya bir bayram ge-
çirmenizi arzuluyorum. İngiltere’de ya-
şayan 3 milyon Müslüman kardeşimi de 
buradan selâmlıyor, onların da mübarek 
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Ramazan aylarını, ardından gelecek Ra-
mazan Bayramlarını şimdiden gönülden 
kutluyorum. Yarın açılışı yapılacak Olim-
piyat Oyunları’nda tüm sporcularımıza 
başarılar diliyor, sizleri Allah’a emanet 
ediyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, heyetlerimizin 
değerli mensupları... Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 

Her ziyaret edişimde kendimi evimde 
gibi hissettiğim Azerbaycan’da bir kez 
daha bulunmaktan duyduğum mutlu-
luğu ifade ederek sözlerime başlamak 
istiyorum. Bu ziyaretimiz vesilesiyle biz-
lere Azerbaycan’ın kadim şehirlerinden 
Gebele ve Şeki ile Zagatala’yı görmek 
fırsatını sunan Cumhurbaşkanı Sayın 
Aliyev’e ve kendisinin nezdinde tüm 
Azerbaycanlı kardeşlerime sıcak misa-
firperverlikleri için teşekkür ediyorum. 
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında İzmir’de il-
kini gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci top-
lantısına kıymetli kardeşim Sayın Aliyev 
ile birlikte başkanlık etmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Türkiye ve Azerbaycan olarak ortak tarih, 
dil ve kültür birliğinden kaynaklanan 
bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülkeyiz. 
Kardeşlik ilişkilerimizi siyasi düzlemde 
stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiş 
bulunmamız ise şüphesiz çok önemli. 
Liderler olarak bizlere düşen, iki kardeş 
halk arasındaki bu sarsılmaz bağlar te-
melinde ilişkilerimizi her alanda daha da 
geliştirmektir. Devletlerimiz arasındaki 
ilişkilerin temelini, ortak çıkarlarımızın 
güçlendirilmesi, her iki ülkenin istikrarı-
na ve refahına katkıda bulunacak şekilde 
karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi teşkil 
ediyor. Bu noktada, ikinci toplantısını 
bugün Gebele’de yapmakta olduğumuz 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyi, hiç şüphesiz çok önemli bir işlev 
görüyor. Konsey’in, somut projelerle, 
aramızdaki son derece özel ilişki ve işbir-

Türkiye-Azerbaycan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği 

Konseyi (YDSK) 2. Toplantısı 
Açılış Konuşması

Azerbaycan | 11 Eylül 2012 
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liğinin her düzeyde ve her alanda daha 
da gelişmesine hizmet ettiğine inanıyo-
rum. Sayın Aliyev ile yaptığımız baş başa 
görüşmede ikili ilişkilerimizi etraf lıca 
değerlendirdik. Bu esnada heyetlerde yer 
alan arkadaşlarımız da, kendi aralarında 
görüşmelerde bulundular. Sayın Bakan-
larımız bu görüşmelerin sonuçlarını az 
sonra Konsey’e takdim edecekler.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Karşılıklı olarak teyit ettiğimiz üzere, 
siyasi ilişkilerimiz mükemmel düzeyde-
dir. Karşılıklı diyalog ve temaslarımız 
her seviyede sıklıkla devam ediyor. Sizi 
önümüzdeki aylarda Sayın Cumhurbaş-
kanımızın davetlisi olarak Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. 
Öte yandan, parlamentolarımız arasında 
ikili ve çok taraflı platformlarda sürdü-
rülen işbirliğinin, ilişkilerimize ivme ve 
görünürlük kazandırdığı düşüncesinde-
yiz. Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu 
yana geçen kısa sürede güçlü ve büyüyen 
ekonomisiyle birlikte olgun ve istikrarlı 
bir demokrasiye erişim sürecini başa-
rıyla yönettiğini görüyoruz. Bu süreçte, 
demokrasi ve insan hakları kapsamında 
Azerbaycan’ın uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği içinde gerçekleştirdiği reform 
çabalarına Türkiye olarak destek vermeye 
devam edeceğimizi belirtmek isterim. Si-
yasi alandaki işbirliği konularımız arasın-
da hiç kuşkusuz Yukarı Karabağ meselesi 
öncelikli bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanı 
Sayın Aliyev ile bu konuda görüş alış veri-
şinde bulunduk. Kendisine de söylediğim 
gibi, Türkiye’nin Yukarı Karabağ konu-

sundaki politikası açık ve nettir. Yukarı 
Karabağ meselesinin Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğü içinde barışçıl yollardan 
çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Aynı 
şekilde, Türkiye’nin Kafkasya’ya ilişkin 
vizyonu da açık ve nettir. Dün olduğu 
gibi bugün de Yukarı Karabağ sorununun 
çözümü yolunda mesafe kaydedilmeden 
bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın, tam 
normalleşmenin mümkün olamayacağını 
savunuyoruz. Bu konuda da Sayın Aliyev 
ile anlayış birliği içinde olduğumuzu 
memnuniyetle müşahede ettim. Bu ve-
sileyle, Türkiye’nin, bu süreci çok yakın-
dan takip etmekte olduğunu ve Yukarı 
Karabağ sorununun çözümü çabalarına 
gerekli katkıyı sağlamayı sürdürdüğünü 
bir kere daha ifade etmek istiyorum. Gü-
ney Kafkasya’da hiçbir ülkenin menfaa-
tine olmayan statükonun barış, güvenlik 
ve istikrarı sürekli kılacak bir çerçevede 
ve bu bölgedeki tüm ülkelerin hayrına 
olacak biçimde değiştirilmesini istiyoruz. 
Türkiye olarak, bu hedef doğrultusunda 
her platformda çaba harcıyoruz. Minsk 
Grubu çerçevesinde devam eden ve maa-
lesef 20 yıldır sonuç vermeyen müzakere 
sürecine, çözüm yönünde ivme kazandı-
rılabileceğini düşünüyoruz. Bu doğrul-
tuda çözüme katkı sağlayacak fikirler ve 
projeler üzerinde çalışıyoruz. Tüm bölge-
nin kalkınmasına destek olacak entegre 
ulaştırma projemizin, herkesin yararına 
olacak şekilde, “kazan-kazan” anlayışıyla 
hazırlandığını vurgulamak isterim. Böl-
gede barışın anahtarı haline geleceğini 
umduğumuz bu projenin hayata geçiril-
mesi, her halükarda, Ermenistan’ın bölge-
sel barış ve istikrara katkıda bulunmaya 
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yönelik somut adımlar atmasına bağlı 
olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Siyasi ilişkilerimize paralel olarak ticari 
ve ekonomik ilişkilerimiz de çeşitlenerek 
gelişmeye devam ediyor. Ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere 
taşımak, Türkiye ile Azerbaycan arasında-
ki derin bağları daha da güçlendirecektir. 
Ekonomik gelişmişlik açısından 21 yıl 
önce bulundukları noktanın çok ilerisin-
de olan Türkiye ve Azerbaycan’ın önünde 
sürekli olarak yeni işbirliği imkânları 
açılıyor. Bu fırsatları hakkıyla değer-
lendirip halklarımızın yararına somut 
projelere dönüştürmeyi bir görev olarak 
kabul ediyoruz. Azerbaycan ekonomisin-
deki büyümeyi memnuniyetle izliyoruz. 
Ekonominin çeşitlendirilmesi ve güçlen-
dirilmesi amacıyla 2020 yılı için ortaya 
koyduğunuz hedefleri destekliyoruz. Bu 
çerçevede hazırladığınız 2020 Kalkınma 
Konseptine Türkiye olarak verebileceği-
miz desteği karşılıklı olarak tespit etmeye 
hazırız. Azerbaycan, ülkemizin bölgede-
ki en önemli ticaret ortaklarından biri. 
Artan ticaret hacmimiz, karşılıklı olarak 
her geçen yıl büyüyen doğrudan yatırım-
larımız, müteahhitlerimizin Azerbaycan 
geneline yayılan projeleri ve işadamları-
mızın çeşitli sektörlere yönelik faaliyetle-
ri, ülkelerimizi karşılıklı olarak birbirine 
daha da yakınlaştırıyor. 

Yü k s e k  D ü z eyl i  S t ra t e j i k  İ ş b i r l i ğ i 
Konseyi’nin ilk toplantısı vesilesiyle 
Aliağa’da birlikte temelini attığımız 

Socar’ın Petkim yatırımı da bu çerçevede 
hepimizi memnun eden bir gelişme oldu. 
Bu vesileyle, Azerbaycan Devlet Petrol 
Fonu’nun Türkiye’de yatırıma başlama-
sından duyduğum memnuniyeti de ifade 
etmek istiyorum. Azerbaycan’da Türk 
firmalarının şimdiye kadar üstlendikleri 
285 projenin değeri 5.6 milyar dolar ci-
varında. Keza Türk sermayesiyle gerçek-
leştirilen yatırımların değeri de 3 milyar 
doların üzerinde. Enerji sektöründeki ya-
tırımlar da dahil edildiğinde bu rakam 6.5 
milyar dolara ulaşıyor. Azerbaycan’ı kendi 
vatanları gibi gören işadamlarımızın bu-
rada kazandıklarını yine buraya yatırma-
ları, 30 bin kişiye istihdam oluşturmaları 
ve ekonomik gelişime katkıda bulunmala-
rı bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Diğer 
taraftan, küresel ekonomik kriz nedeniyle 
2009 yılında 2 milyar dolarda kalan ikili 
ticaret hacmimiz, 2011 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 43 oranında artarak 3.5 
milyar dolara yaklaştı. İstatistikler, tica-
retimizin artış eğilimini sürdürdüğünü 
gösteriyor. Ticaret hacmimizi, iki dost ve 
kardeş ülke arasındaki ilişkilere yaraşır 
şekilde, yakın gelecekte en azından iki 
katına çıkarmamız gerektiğine inanıyo-
ruz. Azerbaycan’ın petrol dışı sektörlerini 
geliştirme kararına destek olmak üzere, 
çeşitli alanlarda bilgi ve deneyimlerimizi 
paylaşmaya, bu alanlarda ortak girişimle-
ri desteklemeye hazır olduğumuzu ifade 
etmek isterim. Bu meyanda, tarım refor-
mu, toprak ıslahı, sulama, tohumculuk, 
depolama, hayvancılık, organize sanayi 
bölgeleri, KOBİ’ler, üniversite-sanayi 
işbirliği, teknoparklar, nano-teknoloji, iş-
birliğini geliştirebileceğimiz bazı alanlar 
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olarak göze çarpıyor. Elbette gerek ikili 
ticaretimizin çeşitlenerek artması, gerek 
yatırımcılarımızın vize, ikâmet, gümrük 
gibi alanlarda karşılaştıkları sorunların 
çözümü için yapılabilecekler üzerinde 
çalışmayı sürdüreceğiz. Bununla beraber, 
günlük çözümler yerine, daha vizyoner 
bir bakışla , ekonomik entegrasyonu 
hedeflememizin yararlı olacağına inanı-
yoruz. Bu yolda atacağımız bir ilk adım, 
Tercihli Ticaret Anlaşması konusuna 
ciddiyetle ve birtakım bürokratik kay-
gılardan uzak bir anlayışla eğilmemiz 
olacaktır. Aynı şekilde, Karma Ekonomik 
Komisyon mekanizmasını layıkıyla işlet-
meye önem vermeliyiz. Bir diğer önemli 
husus olan, çalışma ve sosyal güvenlik 
alanındaki ahdi çerçeveyi gözden geçire-
rek süratle tamamlamalıyız. Bu anlaşma 
hükümlerinin uygulanması, Türkiye ve 
Azerbaycan halklarının birbirlerinin 
ülkesinde, sorunsuz bir çalışma ve emek-
lilik hayatı sürmesini sağlayacaktır. Bu 
çerçevede, Tapu Kanunumuzda yapılan 
değişiklikle Azerbaycan vatandaşlarının 
karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin ülke-
mizde gayrimenkul almalarının önünün 
açıldığına da dikkat çekmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Savunma ve güvenlik alanındaki işbir-
liğimizin gelişmesinin iki ülkenin de 
yararına olduğuna inanıyoruz. Türkiye, 
bağımsızlığını kazandığı günden bu yana, 
gerek askerî açıdan gerek sivil açıdan gü-
venlik konularında Azerbaycan’a gereken 
desteği sağlamıştır ve sağlamaya devam 
edecektir. Kafkasya’daki güvenlik sorunla-

rı göz önüne alındığında, bölgede istikrarı 
temsil eden iki önemli güç olan Türkiye ve 
Azerbaycan’ın ortak harekat kabiliyetleri-
ni artırmaları önem taşıyor. Bunun yolu 
ise ortak sistemlerden, yeni teknolojiler-
den geçiyor. Bilhassa Taktik Saha Muhabe-
re Sistemi (TASMUS) ve Sitalçay Üssü’nün 
modernizasyonu gibi projelerin yaşama 
geçirilmesi, savunma sanayi alanındaki 
işbirliğimiz açısından önem taşıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Tüm dünyanın yakından takip ettiği, böl-
gemize ve ülkelerimize büyük nüfuz ka-
zandıran, bölge halkları için önemli katma 
değer yaratan bölgesel işbirliği çalışma-
larına sahibiz. Bu işbirliği faaliyetlerinin 
en güzel örneklerini enerji ve ulaştırma 
alanında görüyoruz. Bugüne kadar Bakü-
Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol ve Bakü-Tiflis-
Erzurum (BTE) doğal gaz boru hatlarını 
hayata geçirdik. Bakü-Tif lis-Kars (BTK) 
demiryolu projesinin çalışmaları sürü-
yor. Bu işbirliği çalışmalarına son olarak, 
2012 Haziran ayında imzaladığımız Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesini 
(TANAP) eklemiş bulunuyoruz. Enerji ve 
ulaştırma alanlarındaki bu projelerimiz, 
gerek ikili gerekse çok taraflı işbirliğimi-
zin, sadece bölgelerimiz değil tüm Avrasya 
coğrafyası açısından stratejik önem taşıdı-
ğını gösteriyor. Bu projeler, ülkelerimizin 
kalkınmasına ve halklarımızın refahına 
katkıda bulunmakla kalmıyor, bölgenin 
istikrarına ve uluslararası planda stratejik 
önem kazanmasına da yardımcı oluyor. 
Yine bu projeler, ülkelerimizin enerji 
ve ulaştırma alanları başta olmak üzere, 
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bölgesel ve küresel arenada yükselen kilit 
aktör rolünü pekiştiriyor. Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu projesinin öngörülen takvim-
de bitirilmesini hedefliyoruz. Türkiye ve 
Azerbaycan’ın kendi projeleri olduğu için 
ayrı bir önem verdiğimiz TANAP’ın hayata 
geçirilmesine yönelik sürecin tamamlan-
ması da stratejik önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Azerbaycan ile fiziki bağlantı-
mızı oluşturan, tarihsel olarak da gönül 
bağımız bulunan Nahçıvan’ın ve orada 
yaşayan kardeşlerimizin kimseye minnet 
etmeden refah içinde bir yaşam sürmele-
rini istiyoruz. Bunun için Kars-Nahçıvan 
demiryolu ve Iğdır-Nahçıvan doğalgaz hat-
tı bağlantılarına ilişkin çalışmaları süratle 
sonuçlandırmamız gerekiyor. Enerji ve 
ulaştırma alanlarında derinleşerek gelişen 
işbirliğimizin, haberleşme ve bilgi tekno-
lojileri gibi günümüz dünyasının vazgeçil-
mez önemdeki sahalarında da aynı şekilde 
sürmesi arzusundayız. Haberleşme, bili-
şim ve uzay, sanayi gibi alanlarda işbirli-
ğinin pekiştirilmesine ilişkin girişimlere 
destek vereceğiz. 

Son olarak, kültür ve eğitim gibi beşeri 
alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmemi-
zin öncelikli hedeflerimizden biri olması 
gerektiğine inandığımı ifade etmek is-
terim. Bu noktada, Türk Konseyi çerçe-
vesinde gerçekleştirilen çalışmaları çok 
önemsiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı...

Gerek ikili gerek çok taraflı işbirliğimizi 
ortak çabalarımızla daha da geliştireceği-
mize yürekten inanıyorum. İkinci toplan-

tısını bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ba-
şarıyla sonuçlanacağından şüphe duymu-
yorum. Toplantımız vesilesiyle biraz sonra 
imzalanacak anlaşmalar da ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin daha ileri noktalara 
taşınmasına vesile olacaktır.Bu düşünce-
lerle hepinizi bir kez daha selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, 
değerli basın mensupları, hanımefen-
diler, beyefendiler. . .  Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, toplantı vesile-
siyle Azerbaycan’ın tarihî şehirlerinden 
Gebele’de bulunmaktan duyduğum mem-
nuniyeti ifade etmek istiyorum. Ayrıca, 
ziyaretim kapsamında yarın Şeki ve Zaga-
tala şehirlerini de ziyaret edecek olmanın 
heyecanını yaşıyorum.

Değerli basın mensupları...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, değerli 
kardeşim Sayın Aliyev ile birlikte, ilkini 
25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de gerçek-
leştirdiğimiz “Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi”nin ikinci toplantısı 
kapsamındaki görüşmelerimizi az önce 
tamamladık. Türkiye ile Azerbaycan ara-
sındaki kardeşlik duygularından; ortak 
dil ve kültürden; tarihî bağlardan güç 

alan işbirliğimiz, bugünkü toplantımız 
neticesinde, şüphesiz daha da pekişmiş, 
daha da perçinlenmiştir. Cumhurbaşkanı 
Sayın Aliyev ile Konsey çerçevesinde ger-
çekleştirdiğimiz baş başa görüşmede, her 
zaman olduğu gibi, son derece kapsamlı 
ve samimi görüş alış verişinde bulunduk. 
Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki 
ortak tarihi ve kültürel değerlerden kay-
naklanan temeller üzerine inşa edilen 
ikili ilişkilerimizi geliştirme kararlılığı-
mızı ifade ettik… Türkiye ve Azerbaycan 
olarak Kaf kasya’da barış, istikrar ve 
kalkınmanın temini bakımından hem 
ikili konularda hem bölgesel konularda 
sergilediğimiz dayanışmayı daha da ileri 
taşıma yönündeki müşterek irademizi 
yineledik. Bu çerçevede, önümüzdeki dö-
nemde, ikili ilişkilerimizde ve çok taraflı 
platformlarda atılabilecek adımlar husu-
sunda fikir alış verişinde bulunduk. El-
bette, görüşmemizde, hepimizi yakından 

Türkiye-Azerbaycan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği 

Konseyi 2. Toplantısı Sonrası 
Ortak Basın Açıklaması

Azerbaycan | 11 Eylül 2012 
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ilgilendiren Yukarı Karabağ meselesini 
ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, Yukarı 
Karabağ sorununun çözümü müzakere-
lerinde gelinen aşama hakkında düşünce 
ve gözlemlerini bizimle paylaştı. Şunu 
ifade etmek isterim ki Yukarı Karabağ 
ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları 
konusu, en önemli dış politika gündem 
maddelerimiz arasında yer almaktadır. 
Sorunun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
içinde barışçıl yollardan diyalogla çözül-
mesi yönünde Azerbaycan’a olan deste-
ğimiz devam edecektir. Yukarı Karabağ 
sorununu bölgede kalıcı ve kapsamlı barı-
şın ve tam normalleşmenin önündeki en 
büyük engel olarak görüyoruz. Bu neden-
le, sorunun çözümü yolunda biran evvel 
mesafe kaydedilmesine önem atfediyo-
ruz. Bölgesel işbirliğini öne çıkaran yeni 
bir vizyonun benimsenebilmesi halinde, 
ibrenin çözüm yönünde harekete geçi-
rilebileceği kanaatindeyiz. Bu vesileyle, 
Minsk Grubu’nun asli ve sorumlu bir üye-
si olarak, çözüm sürecine katkı sağlamaya 
hazır olduğumuzu söylemek isterim.

Değerli basın mensupları...

Görüşmemizde, ekonomik ve ticari ilişki-
lerimizin, mükemmel seviyede seyreden 
siyasi ilişkilerimize yakışan bir seviyeye 
ulaştırılması için alınabilecek tedbirler 
konusunda da görüş alışverişinde bu-
lunduk. Biliyorsunuz, Azerbaycan doğal 
gazının ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
taşınması söz konusu… Bu hususa iliş-
kin olarak geçtiğimiz aylarda hukuki 
al tyapısını  tamamladığımız  Trans-
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi 

hem ülkelerimiz, hem bölgemiz, hem de 
Avrupa açısından stratejik bir öneme 
sahiptir. TANAP anlaşması ile Güney 
Gaz Koridoru’nun hayata geçirilmesi ko-
nusunda Türkiye ve Azerbaycan olarak 
ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik. 
Bu projenin uygulamaya sokulmasıy-
la , Türkiye ve Azerbaycan’ın Avrupa 
enerji arz güvenliğinde oynayacağı kilit 
rol bir kez daha teyit edilecektir. Aynı 
şekilde, stratejik işbirliğimizin önemli 
projelerinden biri olan Bakü-Tif lis-Kars 
demiryolu, Kaf kasya’nın ötesinde tüm 
Avrasya’nın geleceğine etki edecek bir 
refah koridorunun en önemli parçasını 
teşkil etmektedir. Hem bu projenin devre-
ye girmesi, hem de Marmaray projesinin 
tamamlanmasıyla, Batı Avrupa’dan çıkan 
bir trenin kesintisiz olarak Hazar Kıyıla-
rına, oradan da Aktau Limanı üzerinden 
Şanghay’a, Seul’e ulaşması mümkün ola-
bilecek... Görüşmelerimizde ayrıca, Azer-
baycan ile fiziki bağlantımızı oluşturan, 
tarihsel olarak da gönül bağımız bulunan 
Nahçıvan’ın ve orada yaşayan kardeşleri-
mizin refah içinde bir yaşam sürmeleri-
nin önemine işaret ettik. Bu amaçla, Kars-
Nahçıvan demiryolu ve Iğdır-Nahçıvan 
doğalgaz bağlantılarını gerçekleştirmeye 
yönelik çalışmalarımızı süratle sonuçlan-
dırmak konusunda mutabık kaldık. Sayın 
Aliyev ile baş başa görüşmemiz sırasında 
heyetimde yer alan Başbakan Yardımcı-
mız Sayın Bozdağ ile Dışişleri, Ekonomi, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma 
ve Ulaştırma bakanlarımız da Azerbay-
canlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler 
gerçekleştirdiler. Sayın Aliyev ile birlikte 
başkanlık ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stra-
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tejik İşbirliği Konseyi’nin heyetler arası 
oturumunda, Sayın Bakanlarımızın ikili 
görüşmelerinde gündeme gelen somut 
işbirliği alanlarını dinledik, bu hususlar 
üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konse-
yi, dost ve kardeş Azerbaycan ile sahip 
olduğumuz istisnai nitelikteki ilişkilerin 
daha ileri safhalara taşınmasını ve her 
alanda derinleştirilmesini amaçlayan te-
mel bir mekanizma işlevi görmektedir. Bu 
mekanizmanın etkin bir şekilde işletilme-
sine önem veriyoruz. Konsey toplantısı 
vesilesiyle birazdan imzalayacağımız an-
laşma ve protokollerle işbirliğimize yeni 
boyutlar ilave edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın men-
supları...

İki kardeş ülke arasındaki ilişkileri en 
ileri noktaya getirmiş bulunmaktan çok 
mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bunu muhafaza etmek, zenginleştirmek 
ve derinleştirmek için elimizden gelen 
gayreti sarf etmeye kararlıyız. Diğer yan-
dan, Azerbaycan’la her düzeyde, her alan-
da hızla gelişen ikili ilişkilerimizin, çok 
yönlü işbirliğimizin bugün ikinci toplan-
tısını gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında 
çok daha ileri seviyelere taşınacağına 
eminim. Bu vesileyle, ziyaretim sırasında 
bana ve heyetime gösterilen yakın ilgi ve 
konukseverlik için Cumhurbaşkanı Sa-
yın Aliyev’in şahsında tüm Azerbaycanlı 
yetkililere teşekkürlerimi sunuyor, sizleri 
muhabbetle selamlıyorum.
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Muhterem kardeşim, değerli misafir-
ler... Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 

Bu akşam, bir kez daha sizlerle bir arada 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek sözlerime başlamak isterim. 
Azerbaycan’a bugüne kadar gerçekleştir-
diğim ziyaretlerim ekseriyetle Bakü ile 
sınırlı kalmıştı. Bu ziyaretlerde, Bakü’nün 
olağanüstü gelişimine hepimiz şahit ol-
muştuk. Bu defa, değerli kardeşimin daveti 
üzerine, bizim Doğu Karadeniz şehirlerine 
benzettiğim Gebele’de bulunmaktan dola-
yı çok mutluyum. Bu vesileyle görüyorum 
ki, Azerbaycan’ın inkişafı yalnızca Bakü ile 
sınırlı değil. Tüm bölgeleriyle, tüm şehir-
leriyle Azerbaycan müthiş bir kalkınma 
hamlesi içerisinde. Türkiye ve Azerbaycan 
Cumhuriyetleri, dünyanın en hassas bölge-
lerinde yer alan iki kardeş ülkedir. Bizler, 
“Bir Milletin İki Devleti” olmanın verdiği 
ortak bilinç ve ruhla hareket ederek, ya-
kın ve özel ilişkilerimizi, halklarımızın 

hayrına olacak istikametlere hep birlikte 
yönlendiriyoruz. Azerbaycan-Türkiye ikili 
ilişkileri, gerek hükûmetler gerek halklar 
boyutunda kapsamlı, derinliği olan ve vaz-
geçilmez ilişkilerdir. İlişkilerimiz karşılıklı 
dayanışma ve işbirliği çerçevesinde haya-
tın her alanında başarılı bir şekilde geliş-
meye devam ediyor. Siyasi, askerî, iktisadi, 
kültürel, sosyal, tüm sahalarda Türkiye’nin 
ve Azerbaycan’ın daha da büyük başarılara 
birlikte imza atmaları hepimizin ortak is-
teği ve beklentisidir.

Değerli misafirler...

Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz Tür-
kiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi Toplantısında, ikili iliş-
kilerimizi her veçhesiyle ele alma fırsatı 
bulduk. Bu toplantıda, siyasi ilişkilerin 
mevcut durumunu ve işbirliği imkânlarını 
gözden geçirdik. Ekonomik, ticari ve 
sosyal güvenlik alanları yanında askerî, 
savunma sanayii ve güvenlik alanlarında 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev Tarafından Verilen 

Akşam Yemeği

Azerbaycan | 11 Eylül 2012 
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da işbirliğinin derinleştirilmesi konusun-
da mutabık kaldık. Aynı şekilde enerji ve 
ulaştırma alanlarında işbirliğinin güçlen-
dirilmesi konusunda da mevcut durumu 
ve geleceğe yönelik projelerimizi masaya 
yatırdık. Gerek değerli kardeşim Aliyev ile 
benim görüşmem, gerekse Bakan arkadaş-
larımızın birbirleriyle gerçekleştirdikleri 
temaslar oldukça verimli geçti. Bu görüş-
melerde, ülkelerimiz arasındaki ortaklığın 
ve dayanışmanın daha da ileri götürülmesi 
ve ilgili kurumlarımız arasındaki mevcut 
işbirliğinin güçlendirilmesi konularının 
üzerinde durduk. Bugün gerçekleştirilen 
görüşmelerin mahsulü olarak ortaya çıkan 
ve basın toplantısından önce imzaladığı-
mız “Toplantı Tutanağı”, söz ettiğim konu-
larda önümüzdeki bir yıl içinde yapılacak 
işbirliği planını ortaya koyuyor.

Değerli kardeşlerim...

Azerbaycan’ın son dönemde uluslararası 
platformlarda sesini daha gür çıkarabildi-
ğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Azerbaycan, geçtiğimiz yıl birçok ülkenin 
üye olmak için mücadele ettiği BM Güven-
lik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Azer-
baycan, bugün BM’de kendisini olduğu 
kadar ülkemizi de temsil ederken, dünya 
barışına da önemli katkı sağlıyor. Öte yan-
dan, 76. Eurovision Şarkı Yarışmasına da 
büyük bir başarıyla ev sahipliği yapmanız-
dan memnuniyet duyduk. Azerbaycan’ın 
bu başarılarının devamını can-ı gönülden 
diliyorum. Bütün bunlarla birlikte, geç-
tiğimiz bir yıl içinde ülkelerimiz arasın-
daki işbirliğini daha da pekiştirdiğimizi 
görmek bizleri memnun ediyor. İzmir’de 

Ekim 2011’de gerçekleştirdiğimiz “Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi I. Top-
lantısı” vesilesiyle çok önemli anlaşmalar 
imzaladık. Yine İzmir’de, yaklaşık 5 milyar 
dolar değerinde çok büyük bir rafinerinin 
temellerini değerli kardeşim Cumhurbaş-
kanı Aliyev ile birlikte attık. Ses getiren bu 
projemizin yankıları sürerken, ortaya koy-
duğumuz yeni bir projeyle daha dünyanın 
dikkati yine üzerimize çevrildi. Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-
Erzurum Doğalgaz Boru Hattı projelerine 
ekonomik entegrasyonumuzu güçlendire-
cek, halklarımızın refahını artıracak yeni 
bir projeyi daha hayata geçirdik. Bu proje, 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Proje-
si, kısa adıyla TANAP’tır. TANAP, ülkemize 
ve halklarımıza sağlayacağı faydaların 
yanında dünyanın enerji güvenliğine de 
önemli katkıda bulunacak bir proje. Bakü-
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 20. asrın 
projesi ise, TANAP 21. asrın projesi ola-
caktır. Bu müthiş projeleri, Büyük Lider 
merhum Haydar Aliyev ve kardeşim İlham 
Aliyev’in stratejik öngörülerinin mahsulü 
olarak görüyoruz. Bir diğer stratejik proje 
ise, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan geniş 
bir coğrafyayı birbirine bağlayacak olan 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattıdır. Bu 
hattın tamamlanmasıyla birlikte, Çin’le 
Avrupa arasındaki mal taşımacılığı için al-
ternatif bir güzergâh tesis edilmiş olacak. 
Kafkaslar ise bu hattın lojistik merkezi 
konumunda bulunuyor. Önümüzdeki yıl-
larda da, ülkelerimizin her alanda, böyle 
büyük ortak projelere imza atacağına, iş-
birliğimizin bölgesel ve küresel çapta etki 
oluşturacağına inanıyorum.
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Değerli kardeşlerim...

Son bir yıl içinde, ekonomi ve enerji ile bağ-
lantılı konuların yanısıra siyasi ve askerî 
ilişkilerimiz de giderek genişlik ve derinlik 
kazanıyor. Siyasi ilişkilerimizin önemli 
bir veçhesini uluslararası kuruluşlardaki 
işbirliğimiz teşkil ediyor. Bu çerçevede Bir-
leşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı başta olmak 
üzere birçok uluslararası platformda işbir-
liği içinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
Tabii bölgede, Türkiye ve Azerbaycan için 
en kritik mesele Yukarı Karabağ müza-
kere sürecidir. Minsk Grubu tarafından 
20 yıldan beri yürütülen müzakerelerin 
sonuçsuz kalması üzüntü verici. Bu sorun, 
bölgesel istikrarın en büyük tehdidi du-
rumunda. Türkiye, sürecin Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü ve uluslararası çerçeve-
de çizilen ilkeler doğrultusunda çözüm-
lenmesine önem veriyor. Biz Türkiye ola-
rak, sorunun barışçı yollarla çözümünün 
sağlanmasından yanayız. Bunun için de 
bölge ülkelerinin sorunların çözümünde 
daha aktif katkı sunmasına fırsat sağlan-
ması gerektiğine inanıyoruz. Şundan emin 
olunuz ki, Türkiye, haklı davasında her 
zaman Azerbaycan’ın yanında yer alacak-
tır. Azerbaycanlı kardeşlerimizle görüş-
melerimizde, Türk Dünyasının tamamına 
yönelik çabalarımızı birlikte ve uyumlu 
şekilde yürütülebileceğimizi müşahede 
ettik. Bu kapsamda, gerek Türk Konseyi 
çatısı altındaki faaliyetlerin, gerekse Tür-
kiye ve Azerbaycan olarak Türk Dünyasına 
yönelik ikili girişimlerimizin ortak bir 
çerçevede yürütülebilmesi hususunda 

bugün verimli fikir teatilerinde bulunduk. 
Bu vesileyle bir kez daha ifade etmeliyim 
ki Azerbaycan’ın hissiyatı bizim hissiyatı-
mızdır. Aynı şekilde Türkiye’nin hissiyatı 
da Azerbaycan’ın hissiyatıdır. Geçmişte ve 
bugün paylaştıklarımız, inşallah gelecekte 
paylaşacaklarımız, bizi bir ve tek yapıyor. 
Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye ve 
Azerbaycan tek yürektir. Azerbaycan’ın bu 
cennet köşesinde kardeşlerimizle bir ara-
da bulunmaktan duyduğumuz mutluluğu 
tarifte gerçekten zorlanıyorum.

Sözlerime son vermeden evvel, aziz karde-
şim Aliyev’e bana ve heyetime gösterdiği 
samimi misafirperverlik sebebiyle teşek-
kür ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi-
lerimle, saygılarımla selamlıyorum. 
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Sayın Başbakan, değerli bakanlar, saygıde-
ğer misafirler... Ukrayna-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konsey’in ikinci toplantı-
sına katılmak üzere güzel ülkenizi ziyaret 
etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Ziyaretimin, ülkelerimiz arasında diplo-
matik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldö-
nümünü kutladığımız bu anlamlı yılda 
gerçekleşmesinden özellikle memnuniyet 
duyduğumu da belirtmek isterim. Esasen 
diplomatik ilişkilerimizin tarihi daha 
eskilere uzanıyor. Ukrayna’da 1917’de 
kurulan Merkezi Konsey, Ukrayna Halk 
Cumhuriyeti’nin ilan edilmesini takiben 
1918’de yurtdışında görevlendirdiği 
ilk büyükelçilerinden birini Osmanlı 
İmparatorluğu’na tayin etmişti. Ukrayna 
Halk Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan devletle-
rin başında gelen Osmanlı da, Ukrayna’ya 
verdiği önemi göstermesi açısından zama-
nın en büyük devlet adamlarından Ahmet 
Muhtar Paşa’yı Kiev’e Büyükelçi olarak 
tayin etmişti. Osmanlı, ayrıca Odesa ve 

Harkiv’de konsolosluklar açmıştı. Daha da 
geriye gidersek, Türk ve Ukrayna halkları 
arasındaki ilişkilerin Kiev Rusya’sı dö-
neminden başladığını görürüz. Ukrayna 
halkının kültürel varlığının temelindeki 
Kazak kültüründe Türkçe öğelere rastlı-
yoruz. Günlük hayatta kullanılan kilim, 
karpuz, başlık, kaftan, kaban gibi birçok 
kelime kökenini Türkçeden alıyor. Ukray-
na tarihinin en önemli figürlerinden olan 
Bogdan Hmelnitski Türkçeyi anadili gibi 
biliyordu ve Osmanlı yöneticileri ile Türk-
çe konuşuyordu. Başkadınefendi Hürrem 
Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en 
haşmetli zamanında siyasi manada en 
önemli figürlerden biri olma başarısını 
göstermişti. Bugün İstanbul’un Haseki 
semtine ismini veren Hürrem Sultan’ın bu 
semtte inşa ettirdiği vakfiyeler, hâlâ sosyal 
hizmet vermeye devam ediyor. Cumhu-
riyetimizin kurucusu Atatürk’ün de, bu 
tarihî etkileşimin bilinciyle, Ukrayna ile 
ilişkilere önem verdiğini görüyoruz. Araya 
giren gelişmeler ve soğuk savaş ülkeleri-

Ukrayna Başbakanı Mikola 
Azarov Tarafından Verilen 

Akşam Yemeği

Ukrayna | 12 Eylül 2012 
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miz arasında doğrudan ilişkileri kesintiye 
uğratmış olsa da, biz, 1991’de Ukrayna’nın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ve dostluk ilişki-
leri kuran ülkelerden biri olduk. 3 Şubat 
1992’de diplomatik ilişkileri tesis ettik ve 
2 ay sonra Kiev’de Büyükelçiliğimizi açtık. 
Komşu ülkelerle yakın işbirliği kurma po-
litikası çerçevesinde Ukrayna’yı ilişkilerin 
geliştirilmesi gereken öncelikli ülkelerden 
biri olarak gördük. 

Bugün bulunduğumuz noktada, Türkiye 
ve Ukrayna birbirini iyi anlayan, en üst dü-
zeyde mükemmel siyasi diyaloğu bulunan 
iki stratejik ortaktır. Yüksek Düzeyli Stra-
tejik Konsey, bu ortaklığımızı perçinledi 
ve kurumsallaştırdı. Türkiye ve Ukrayna, 
siyasi plandaki karşılıklı anlayışa ilave 
olarak ekonomik alanda da birbirlerini 
tamamlıyorlar. İki ülkenin toplam 120 mil-
yonluk nüfusu dev bir pazar oluşturuyor. 
Aramızda malların, sermayenin ve kişile-
rin serbest dolaşımını sağlayarak büyük 
bir refah alanı oluşturmayı hedefliyoruz. 
Esasen 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren Vize 
Muafiyeti Anlaşması ve yakında imza-
lanmasını ümit ettiğimiz Serbest Ticaret 
Anlaşması ile bu hedefe birkaç adım daha 
yaklaştık. İlişkilerimizin tarihî derinliği 
ve coğrafi yakınlığımızın doğal sonucu 
olarak, kültürel ve beşeri etkileşim ve kay-
naşma da yoğun biçimde devam ediyor. 
Bugün Ukrayna üniversitelerinde çok 
sayıda Türkoloji kürsüsü bulunuyor. Bu-
ralardan mezun olan, Türk dili ve tarihine 
vakıf Ukraynalı gençler bize gurur veriyor. 
Yüzlerce Türk öğrenci Ukrayna yükseköğ-
renim kurumlarında öğrenim görüyor. 
Ülkemizde Ukrayna halkına ve kültürüne 

yönelik ciddi bir ilgi dikkati çekiyor. Kar-
şılıklı olarak kurulacak kültür merkezle-
rinin bu ivmeyi daha da hızlandıracağına 
inanıyorum. Türkiye ve Ukrayna’yı birbi-
rine bağlayan önemli konulardan biri de, 
Stalin döneminde Kırım’dan diğer Sovyet 
Cumhuriyetlerine zorla göç ettirilen Kırım 
Tatarlarının ata topraklarına geri dönüş 
sürecindeki işbirliği oldu. Türkiye, tarihî 
bir haksızlığın düzeltilmesindeki iyi niyet-
li çabalarından dolayı Ukrayna’ya müte-
şekkirdir. Kırım Tatarları iki ülke arasında 
bir dostluk köprüsü ve işbirliği alanı oldu 
ve bundan böyle de olmaya devam edecek. 
Türkiye, Kırım’a geri dönen 270 bin Kırım 
Tatarının Ukrayna toplumuna entegras-
yonunun sağlanmasında, şimdiye dek 
olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna’ya 
yardımlarını sürdürecek.

Sayın Başbakan...

Ukrayna’nın tüm komşularıyla iyi ilişki-
ler kurmaya dayalı “blok dışı” ve dengeli 
dış politikasını, demokratik ve müreffeh 
ülkeler topluluğuna katılmakta kaydet-
tiği aşamaları memnuniyetle izliyoruz. 
Hükûmetinizin 2013 AGİT Dönem Baş-
kanlığını başarıyla tamamlayacağına ina-
nıyorum. Bu vesileyle EURO-2012 futbol 
şampiyonası gibi büyük bir organizasyo-
nun altından başarıyla kalkan Ukrayna’yı 
tebrik etmek isterim. Hükûmetiniz, kü-
resel ekonomik kriz ortamına rağmen, 
Ukrayna’da pozitif büyüme rakamlarını 
sürdürmeyi başardı ve önemli reformlar 
gerçekleştirdi. Bu adımlar sayesinde ülke-
niz bölgesinde önemli bir cazibe merkezi 
olma yolunda ilerliyor. Türkiye olarak 
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yapısal reformlara dair tecrübelerimizi 
sizinle paylaşmaya hazırız. 28 Ekim’de ya-
pılacak genel seçimleri başarıyla gerçek-
leştirerek, Ukrayna’nın demokratik olgun-
luğunu tüm dünyaya kanıtlayacağınıza 
inanıyorum. Şimdiden, seçim sonuçları-
nın Ukrayna halkına hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Bana ve heyetime göste-
rilen hüsnükabul için tekrar şükranlarımı 
sunuyor, şahsınızda dost Ukrayna halkını 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Sayın Devlet Başkanı, Ukrayna’nın değer-
li hükûmet üyeleri, sayın bakanlarım... 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ukrayna’yı diplomatik ilişkilerimizin 
kuruluşunun 20. yıldönümünde ziyaret 
etmekten mutluluk duyuyorum. 

Geçtiğimiz yıl  kurduğumuz Yüksek 
Düzeyl i  Strate j ik  Konsey ’ in  İkinci 

Toplantısı’na değerli dostum Devlet Baş-
kanı Sayın Yanukoviç’le birlikte başkanlık 
etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Coğraf-
yamıza stratejik bir açıdan baktığımızda, 
Türkiye ile Ukrayna’nın Karadeniz hav-
zasında Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney 
arasında köprü olarak uzanan iki ülke 
olduğunu görüyoruz. Bu iki ülke, toplam 
120 milyonluk nüfusları, geniş yüzölçüm-

Ukrayna-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK)  

2. Toplantısı Açılış Konuşması

Ukrayna | 13 Eylül 2012 
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leri, zengin toprakları, sınai-teknolojik 
birikimleriyle bölgelerinde öne çıkıyor-
lar. Türkiye ve Ukrayna’nın bu konum-
ları, geleceğe dönük ortak hedef leri ve 
pek çok alanda mevcut bulunan ortak 
çıkarları, aralarında daha yakın ilişkiler 
kurmalarını gerekli kılıyor. 2003 yılı he-
deflerimiz arasında, Ukrayna’yı, ilişkileri-
mizi geliştireceğimiz öncelikli ülkelerden 
biri olarak belirlememizin temelinde, 
işte bu bakış açısı yatıyor. Geçtiğimiz yıl 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) 
kurmuş olmamız, aynı anlayışın Ukrayna 
liderliğince de paylaşıldığını gösteriyor. 
Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’i, ilişkile-
rimizi belirli bir plan ve öncelik sıralaması 
çerçevesinde, somut projeler temelinde 
geliştirmek amacıyla kurduk. Esasen iyi 
bir mecrada ilerlemekte olan işbirliğimi-
ze, Konsey çalışmalarıyla en üst düzeyde 
yön ve hız vereceğimize inanıyorum. 
Bu çerçevede, ülkelerimiz arasında kişi, 
mal ve sermayenin serbest dolaşımının 
önündeki engelleri kaldırarak ekonomik 
bütünleşmeyi sağlamayı temel hedef ola-
rak belirledik. Konsey’in kuruluşundan 
bu yana geçen dönemin muhasebesini 
yaptığımızda, bu yönde önemli atımlar 
attığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Sayın 
Yanukoviç’in ziyareti sırasında imzaladığı-
mız ve 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe 
giren Vize Muafiyeti Anlaşması, işte bu 
çalışmaların bir sonucudur. Keza, 2011 
sonunda başlatılan Serbest Ticaret Anlaş-
ması müzakereleri önemli bir aşamaya 
geldi. Ekonomik bütünleşmenin mihenk 
taşı olarak gördüğümüz bu Anlaşma’yı yıl 
sonuna kadar imzaya hazır hale getirmeyi 
arzu ediyoruz. Zira ticaretimizde istenen 

artış hızını henüz yakalayabilmiş deği-
liz. Ukrayna’yla 2015’te 20 milyar dolar, 
2020’de ise 40 milyar dolar yıllık ticaret 
hacmine ulaşma hedefimizi gerçekleştire-
bilmek için Serbest Ticaret Anlaşması’nı 
kısa sürede hayata geçirmemiz elzem. 
Ekonomi Bakanlarımızın çalışmalarını bu 
perspektifle hızlandırmaları gerekiyor. Di-
ğer yandan, Türk şirketlerinin Ukrayna’ya 
olan ilgisinin arttığını görmekten memnu-
niyet duyuyoruz. Türk iş çevrelerinin bun-
dan sonra da Ukrayna’nın ekonomik haya-
tında güçlü varlık göstermelerini, büyük 
projelerde yer almalarını arzu ediyoruz. 
Bunun için Yatırım Ajanslarımız arasın-
daki temasları sürdürmeliyiz. Sonuncusu 
Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan ile 
Sayın Tigipko arasında Mayıs 2012’de 
Kiev’de düzenlenen Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Komisyonu (TEİK) ile İş Konseyi 
toplantılarının düzenli olarak yapılmasına 
da önem veriyoruz. Üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir diğer konu bölgelerarası 
işbirliğinin geliştirilmesidir. 

Bilindiği gibi, Konsey’in ilk toplantısında, 
Karadeniz’deki kıyı bölgelerimizi kapsaya-
cak “Bölgelerarası İşbirliği Programı”nın 
hayata geçirilmesi üzerinde mutabık 
kalmıştık. Diğer komşu ülkelerle benzer-
lerini uygulamaya koyduğumuz bu proje, 
esasen, Ukrayna’da kısa süre önce teşkil 
edilen Bölgesel Kalkınma Fonu’nun he-
defleriyle de paralellik arz ediyor. Ancak 
bu alandaki çalışmalar maalesef istenen 
hızda ilerlemiyor. Bu projeye ilişkin ya-
pılmasını önerdiğimiz teknik düzeydeki 
istişarelerin bir an evvel gerçekleştirilme-
sinde yarar görüyoruz. Ulaştırma, işbirli-
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ğimizde gelecek vaat eden ana sahalardan 
biri. Ülkelerimiz, yeni ulaştırma koridorla-
rıyla ikili ve bölgesel entegrasyonun gelişi-
minde önemli rol oynayabilecek konuma 
sahipler. Bu alandaki işbirliği imkânları, 
Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Sa-
yın Mogilyov’un Nisan ayında ülkemize 
gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında da ele 
alınmıştı. Sinop-Yalta feribot hattı başta 
olmak üzere, Kuzey-Güney koridorunda 
ulaştırma hatlarının çeşitlendirilmesi-
ne önem veriyoruz. Kırım’daki liman 
geliştirme projeleri konusunda da ilgili 
kurumlarımızın ve yatırımcılarımızın bil-
gilendirilmesinde fayda görüyorum. Yeni 
ulaştırma projeleri değerlendirilirken, 
elbette konunun ticari karlılık boyutunu 
da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 
Bu çerçevede, ulaştırma bakanlıklarımızın 
konuyu tüm yönleriyle değerlendirerek 
sonuçları hakkında bizi bilgilendirmesi 
faydalı olacaktır. Kırım Özerk Cumhuri-
yeti, yeni ulaştırma projeleri yanında tu-
rizm, tarım, yenilenebilir enerji ve sanayi 
alanlarında önemli bir potansiyele sahip. 
Ülkemiz ile Ukrayna arasında bir yatırım 
ve ticaret köprüsü olarak gördüğümüz Kı-
rım, esasen tüm Karadeniz havzasında bir 
ekonomik çekim üssü olabilecek konum-
dadır. Kırım’da karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğumuz sektörleri tespit ederek 
bu alanlarda ortak projeler gerçekleştir-
memiz, her iki tarafın da kalkınmasına 
hizmet edecektir. Sayın Mogilev’in ülke-
mizi ziyareti bu bakımdan faydalı oldu. 
Kendisiyle yarın yapacağım görüşmede 
işbirliği imkânlarımızı da ele alacağız. Bu 
sürecin devamı olarak, yatırım projele-
rini değerlendirmek üzere Kırım Özerk 

Cumhuriyeti’nde Türk ve Ukraynalı işa-
damlarını buluşturacak bir etkinlik tertip-
leyebiliriz. Aynı şekilde, Kırım’da birlikte 
kurmayı planladığımız Organize Sanayi 
Bölgesi’ni, bölgedeki ekonomik ortaklığı-
mızın önemli bir başlangıç projesi olarak 
görüyoruz. Mayıs ayında yapılan son Tica-
ri ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) 
toplantısında, projenin ilgili bakanlıkları-
mızın koordinasyonunda Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu pro-
jenin de bir an evvel hayata geçirilmesini 
arzu ediyoruz. Bugüne kadar Ukrayna’da 
25 milyon dolar değerinde birçok proje 
gerçekleştiren TİKA’nın, Organize Sanayi 
Bölgesi projesini de başarıyla tamamla-
yacağına inanıyoruz. Gerek bu projede 
gerekse ileriki çalışmalarında TİKA’ya 
desteğinizin sürmesini bekliyoruz. Kırım, 
sahip olduğu ekonomik potansiyelin yan-
sıra, kültürel ve insani bağlarımız nede-
niyle de Ukrayna’yla ilişkilerimizde önem 
verdiğimiz bir bölge. Ukrayna’daki Tatar-
lar ile Türkiye’deki Kırım Tatar kökenli 
vatandaşlarımız, ülkelerimiz arasındaki 
beşeri ilişkilerin bu düzeye ulaşmasında 
önemli pay sahibidir. Kırım Tatarlarının, 
Ukrayna’nın kanunlara saygılı vatandaşla-
rı olarak huzur ve güven içinde yaşaması; 
dilini, kültürünü, inancını muhafaza ede-
rek Ukrayna toplumuyla bütünleşmesi 
bizim için önemlidir. Ukrayna’nın, ata 
topraklarına dönen Kırım Tatarlarının 
statü, iskan, temsil, eğitim vb. alanlarda 
karşılaştığı sorunları çözmek için gösterdi-
ği iyi niyetli çabaları bundan sonra da sür-
düreceğine inanıyoruz. Bu konuda daha 
önce olduğu gibi ve sizinle işbirliği halinde 
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elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır ol-
duğumuzu belirtmek isterim.

Sayın Devlet Başkanı, değerli katılımcılar...

Enerji, stratejik ortaklığımıza somut içerik 
ve derinlik katacak önemli bir işbirliği 
alanıdır. Bu alanda Türkiye’nin ana önce-
liği, istikrarlı şekilde artan enerji talebini 
karşılamak, enerji nakil güzergâhlarını 
ve kaynak ülkeleri çeşitlendirerek enerji 
arz güvenliğini sağlamaktır. Enerji konu-
sunun Ukrayna için de önem taşıdığını 
biliyoruz. Bunun için enerji alanında 
ikili işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. 
Ülkelerimiz arasında elektrik transferi, 
Türkiye’de yeraltı doğalgaz depolama te-
sislerinin geliştirilmesi, Ukrayna’nın kara 
ve deniz sahalarında ortak hidrokarbon 
çıkarma faaliyetleri gibi konularda işbirli-
ği yapılabileceğini düşünüyoruz. Elektrik 
transferi konusunda, Karadeniz çevre-
sindeki ülkelerin elektrik sistemlerinin 
bağlantılandırılmasına yönelik çalışmalar 
yürütebiliriz. Enerji işbirliği imkânlarını 
ele almak üzere Türkiye-Ukrayna Enerji 
Çalışma Grubu’nun 4. Toplantısı’nın bu yıl 
içinde düzenlenmesinde yarar görüyoruz. 
Enerji başlığı altında gündemimizdeki 
bir diğer konu Ukrayna’nın Karadeniz kı-
yısında LNG terminali kurma projesidir. 
Ukrayna’nın enerji ihtiyacının karşılan-
masında LNG alternatifinin değerlendi-
rilmesini anlayışla karşılıyoruz. Ancak bu 
konudaki çekincelerimizi evvelce Ukrayna 
tarafıyla paylaşmıştık. Söz konusu LNG 
projesi yerine Hazar havzası doğalgazının 
Avrupa’ya naklinde Güney Gaz Koridoru 
projelerini daha ekonomik ve uygulanabi-

lir buluyoruz. Boğazların ve çevresindeki 
yerleşim yerlerinin güvenliği konusunda-
ki endişelerimizi biliyorsunuz. Bunun için, 
Hazar kaynaklarının Türkiye üzerinden 
Ukrayna’ya boru hatlarıyla taşınması ya 
da Türkiye’deki LNG terminallerine gele-
cek doğalgazın Ukrayna’ya boru hatlarıyla 
ulaştırılması seçenekleri üzerinde durma-
lıyız.

Sayın Devlet Başkanı...

Güvenlik işbirliği, stratejik mahiyet taşı-
yan ilişkilerimizde önem ve öncelik ver-
diğimiz hususlardan biri. Bu çerçevede, 
geçtiğimiz yıl imzaladığımız 2012-2013 
Eylem Planı’nın güvenlik işbirliğine ilişkin 
hususlarını hayata geçirmek için çalışma-
larımıza ivme kazandırmamız gerekiyor. 
Türkiye, terörün her çeşidiyle kararlı şe-
kilde mücadele eden bir ülke. Bizim için 
öncelikli tehdit kaynağı ise PKK terör 
örgütü ve bu örgütle bağlantılı yapılardır. 
Terör örgütünün sivilleri de hedef alan 
saldırılarını artırdığı bu dönemde, teröre 
karşı verdiğimiz mücadelede tüm dostla-
rımızın açık ve kesin desteğini bekliyoruz. 
Stratejik ortaklık seviyesine ulaşan ilişki-
lerimiz çerçevesinde Ukrayna’dan da bu 
konuda önemli beklentilerimiz bulunuyor. 
Terör örgütüyle bağlantılı yapıların faa-
liyetlerinin engellenmesini, terör örgütü 
mensuplarının iadesi konusunda işbirli-
ğimizin güçlendirilmesini arzu ediyoruz. 
Dnipro-Petrovsk’ta düzenlenen üzücü 
terör saldırılarının ardından Ukrayna 
ceza mevzuatındaki terörle mücadele ya-
sasının tadil edilmesine dönük başlatılan 
girişimi takdirle karşılıyoruz. Bu girişim 
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kapsamında terör örgütlerinin ismen 
zikredilmesinin de gündemde olduğunu 
biliyoruz. PKK terör örgütünün ve bağlan-
tılı yapılarının da bu listede mutlaka yer 
almasını bekliyoruz. Öte yandan, askerî 
ilişkilerimizin gelişmesinden memnuniyet 
duyduğumuzu belirtmek isterim. Silahlı 
Kuvvetlerimiz arasında mevcut askerî di-
yalog mekanizması, askerî eğitim işbirliği 
faaliyetleri ve ikili ziyaretler kapsamında 
gerçekleştirilen temaslar bunda önemli 
pay sahibidir. Genelkurmay Başkanımızın 
Mayıs ayı sonunda Ukrayna’yı ziyaretinin 
bu bakımdan önemli bir adım olduğuna 
inanıyoruz. Bu temasların artırılmasını 
arzu ediyoruz. Askerî ilişkilerimiz kapsa-
mında savunma sanayiinde işbirliğimizin 
güçlendirilmesine özel önem veriyoruz. 
Uzay ve uydu teknolojileri, bu doğrultuda 
potansiyeli yüksek işbirliği sahalarından 
biri. Bu bağlamda ülkemiz topraklarında 
uydu fırlatma sistemi geliştirilmesine yö-
nelik ortak çalışma yapabiliriz. Bu alanda 
geniş kapsamlı yeni bir işbirliği anlaşması 
akdedilmesinin, mevcut çalışmalara ivme 
katacağına inanıyoruz. Savunma sanayii 
işbirliği kapsamında üçüncü ülke pazarla-
rına yönelik ortak projeler geliştirmeyi de 
arzu ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli misafirler...

Stratejik ortaklığımızın kültürel boyutu-
nu da somut projelerle zenginleştirmek 
istiyoruz. Kiev’de Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi’nin açılması, kültürel işbirliğimi-
zi, Ukrayna’da kurumsal bir zemine kavuş-
turacaktır. Ukrayna’nın da Ankara’da bir 
kültür merkezi açması, hiç şüphesiz bu ku-

rumsallaşmayı güçlendirecektir. Karşılıklı 
kültür merkezleri tesisi konusuna 2012-
2013 Eylem Planı’nda da yer vermiştik. 
Bu çerçevede, Kiev’de Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi kurulması için bir anlaşma 
taslağını yakın zamanda Ukrayna tarafına 
ileteceğiz. Bu süreçte desteğinizi almaktan 
memnuniyet duyacağız. Türkiye ve Uk-
rayna, sadece ikili alanda değil, çok taraflı 
platformlarda da iyi bir işbirliği örneği ser-
giliyorlar. Bölgesel konumumuz ve Avrupa 
yönelimimiz bizi birbirimize yaklaştıra-
rak, çok taraflı platformlarda ortak hare-
ket etmemizi kolaylaştırıyor. Bu çerçevede, 
uluslararası kuruluşlardaki işbirliğimiz 
kapsamında iki konuda destek talebimizi 
yinelemek istiyorum. Bildiğiniz gibi İzmir 
şehrimiz, Expo 2020’ye adaylığını koydu. 
Bu konuda sizden en üst düzeyde aldığı-
mız sözlü desteğin resmileştirilmesinden 
memnuniyet duyacağız. Ülkemiz 2020 Yaz 
Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na ev sa-
hipliği yapması için İstanbul’u aday göster-
di. Bu adaylığımıza da destek vereceğinize 
inanıyoruz.

Sayın Devlet Başkanı...

Ukrayna’yla ilişkilerimiz yakın çevremiz-
de bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis 
etme vizyonumuzun güçlü bir halkasını 
teşkil ediyor. Bu doğrultuda son yıllarda 
attığımız adımlarla işbirliğimizde önem-
li mesafe aldık. İnanıyorum ki bugün 
hükûmet üyelerimizle birlikte yaptığımız 
bu toplantı ilişkilerimizi daha da ileriye 
taşımamızı sağlayacaktır. Teşekkür edi-
yorum. 
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Sayın Devlet Başkanı, saygıdeğer bakan-
lar, değerli Katılımcılar... Ülkelerimiz 
arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş-
birliği Konseyi’nin İkinci Toplantısının 
çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. 
Konsey’in bu toplantısında, geçtiğimiz yıl-
dan bu yana ilişkilerimizde meydana ge-
len gelişmeleri, kaydettiğimiz ilerlemeleri, 
işbirliğimizde üzerine eğilmemiz gereken 
hususları ele aldık. Sayın Bakanlarımızın 
toplantı öncesinde yaptıkları ikili görüş-
melerle birlikte bugünkü temaslarımızın, 
önümüzdeki dönemde öncelik vermemiz 
gereken çalışmaların tespiti bakımından 
faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu bağ-
lamda ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji ve 
savunma sanayii alanlarını işbirliğimizde 
önemli alt başlıklar olarak görüyoruz. 
Ticari ilişkilerimizde istenen gelişme hı-
zını yakalayabilmemiz için serbest ticaret 
rejimini bir an evvel hayata geçirmemiz 
gerekiyor. Bu çerçevede, Ekonomi Bakan-
lıklarımızın yıl sonundan önce Serbest 
Ticaret Anlaşması müzakerelerini sonuç-

landırmalarını sağlamalıyız. Türkiye ve 
Ukrayna ekonomileri, birbirini tamamla-
yıcı nitelikleri ve ölçekleri itibarıyla, yatı-
rımcılarımız için büyük imkânlar sunuyor. 
İki ülkede uygulamaya konan kalkınma 
ve yatırım teşvik programları ışığında, 
mevcut imkânlar hakkında yatırımcıları 
bilgilendirecek ve iş çevrelerini bir araya 
getirecek etkinlikleri artırmalıyız. Keza, 
Karadeniz üzerinden alternatif ulaştırma 
güzergâhlarını ve Ukrayna’da gerçekleş-
tirilmesi öngörülen liman altyapı projele-
rini, ilgili uzmanlarımız bir araya gelerek 
değerlendirmelidirler. Bu değerlendirme-
lerin sonuçlarını müteakip Konsey toplan-
tısında hep birlikte ele almalıyız. 

Enerji sahasında ilgili kurumlarımız ara-
sında yakın bir diyalog var. Bu alanda her 
iki ülkenin ihtiyaçlarını da göz önünde 
bulunduracak ortak projeler geliştirilebi-
leceğini düşünüyoruz. Stratejik ortağımız 
Ukrayna’yla ekonomik ve beşeri planda 
azami bütünleşme taraftarıyız. Bu yönde 

Ukrayna-Türkiye Yüksek 
Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK)  
2. Toplantısı Kapanış Konuşması

Ukrayna | 13 Eylül 2012 
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alacağımız mesafe halklarımıza daha iyi 
bir gelecek sunma çabalarımıza katkı sağ-
layacaktır. Son dönemde attığımız adımlar, 
karşılıklı siyasi irade ve kararlılık olduğun-
da işbirliğini sınırlayan unsurların orta-
dan kaldırılmasının hiç de zor olmadığını 
gösterdi. Bundan sonra da aynı kararlılıkla 
çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyo-
rum. 

Teşekkür ederim. 
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Ekselansları, değerli dostum Sayın Yanu-
koviç, değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri saygıyla selamlı-
yor; Yalta Avrupa Stratejisi’nin 9. Yıllık 
Toplantısı’nda sizlere hitap etmekten bü-
yük memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bana ve heyetime gösterilen 
misafirperverlikten dolayı da Sayın Yanu-
koviç ve onun şahsında Ukrayna halkına 
en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 

Yalta Avrupa Stratejisi, tertiplediği üst dü-
zey toplantılar ve ufuk açıcı analizleriyle, 
hem bölgedeki gelişmelere hem de küresel 
meselelere ışık tutuyor. Nitekim bu yılki 
konferans programının da fevkalade zen-
gin bir içerikle ve geleceği daha iyi anlama-
mızı sağlayacak bir yaklaşımla hazırlan-
mış olduğunu görüyorum. Türkiye’de de 
Yalta Avrupa Stratejisi benzeri çalışmalar 
gerçekleştiren zengin bir düşünce kuru-

Yalta Avrupa Stratejisi 9. Yıllık 
Toplantısı

Ukrayna | 14 Eylül 2012 
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luşu topluluğu olduğunu vurgulamak iste-
rim. Yalta Avrupa Stratejisi ile Türkiye’deki 
muhatapları arasında geliştirilecek yakın 
işbirliği, başta Avrupa olmak üzere ortak 
komşuluk alanlarımıza ilişkin zengin içe-
rikli analizler üretilmesi imkânı sunacaktır.

Değerli dostlarım… 

Hatırlayacaksınız, 2. Dünya Savaşı’nın son 
safhasına girildiği bir dönemde, Yalta’da 
savaşın galipleri yeni bir dünya düzeni kur-
mak amacıyla bir araya gelmişlerdi. Şu an 
içinde bulunduğumuz Livadia Sarayı’nda, 
Şubat 1945’te yapılan Yalta Konferansı’nda 
kabul edilen “Özgürleştirilmiş Avrupa Dek-
larasyonu”, savaş sonrasındaki dönem için 
öngörülen demokratik düzeni müjdeliyor-
du. Ancak hepimizin bildiği gibi bu öngörü-
leri hayata geçirmek mümkün olmamış ve 
savaşın bitiminin ardından Avrupa demir 
perdeyle ikiye bölünmüştü. Bugün de aynı 
1945 yılında olduğu gibi tarihin nadir eşik 
noktalarından birinde bulunuyoruz. Gerek 
Avrupa’da yaşananlar gerek Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da meydana gelen dönüşüm-
ler geleceğimizi şekillendirmek bakımın-
dan müstesna bir önem taşıyor. İşte böyle 
bir dönemde, Yalta’da bu mekanın tarihî 
ağırlığını da hissetmek suretiyle, ortak ge-
leceğimize ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunmak ve ortak aklımızı birlikte işletmek 
imkânına sahip olmaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum.

Değerli dostlarım… 

Bugün, sadece Avrupa, Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika değil, dünyanın neredeyse ta-

mamı çok önemli küresel meselelerle karşı 
karşıya. Küresel ekonomik krizin etkileri 
birçok ülkede hâlâ ağır şekilde hissedili-
yor. Terör, göç, çarpık şehirleşme, su, çevre 
kirliliği, enerji arz güvenliği, gıda gibi me-
seleler, dünyanın gündeminde daha fazla 
yer alıyor ve daha fazla aciliyet arz ediyor. 
Karşımızda büyük fırsatlar olduğu kadar 
ciddi risk ve belirsizlikler de bulunuyor. 
Bu çok boyutlu ve girift tablo karşısında 
gerekli adımları zamanlı ve kararlı bir 
şekilde atabildiğimiz ölçüde geleceğimizi 
teminat altına almamız mümkün olacak-
tır. Aksi takdirde, bundan on yıl sonra bu 
tür toplantılarda geleceğin umutlarından 
ziyade geçmişin hatalarını tartışmamız 
kaçınılmaz olacaktır. Yeni dünya düzeni-
nin ve dolayısıyla geleceğimizin en önemli 
teminatı, kuracağımız sistemin herkes için 
adil ve kapsayıcı olmasına dayanıyor. Bire-
yin onurunu, güvenliğini ve refahını hedef 
almayan hiçbir sistemin istenilen ölçüde 
adil olması mümkün değildir. Bu kap-
samda imkânı olanların ihtiyacı olanlara 
yardım elini uzatması ve yeni dünya düze-
ninin temelde daha eşitlikçi ve adil bir ya-
pıya kavuşturulması herhangi bir spesifik 
sorunun çözümünden çok daha öncelikli 
bir nitelik taşımaktadır. Daha adil bir kü-
resel gelir dağılımının sağlanması, yoksul-
lukla etkin mücadele edilmesi ve sürdürü-
lebilir kalkınmanın temini gibi hususların 
hepimizin gündeminin üst sıralarında yer 
alması gerekmektedir. Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu yükselen ekonomi-
lerin, küresel sistemde artan ağırlıklarına 
paralel olarak, sosyal adalet ve refahın 
daha eşit dağılımı konusunda da küresel 
boyutta sorumluluklar üstlenmesinin şart 
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olduğunu düşünüyorum. Akılda tutulma-
lıdır ki halen dünyadaki her iki çocuktan 
biri fakirlik sınırının altında yaşamakta-
dır. 120 milyon çocuk herhangi bir eğitim 
alamıyor. Her yıl iki buçuk milyon çocuk, 
aşılanmadığı için hayatını kaybediyor. 
Dünya nüfusunun yarısı günde 2.5 do-
larla yaşamak zorunda. En zenginle en 
fakir arasındaki uçurum giderek daha da 
büyüyor. Bütün bu sorunlara ancak ortak 
bir vicdani sorumlulukla yaklaştığımızda 
cevap bulabileceğimiz unutulmamalıdır. 
Nitekim biz bu anlayışla Somali’de ölen 
çocukları “bizden uzak Afrikalılar” olarak 
görmedik ve orada esasında insanlığın vic-
danı da ölmektedir dedik. Aynı yaklaşımla 
Burma’da, Arakan’da katliama uğrayanları 
görmezden gelmedik; Arakan’da insan-
lığın ortak değerleri de katledilmektedir 
dedik. Buradaki temel kaygımız dünya-
daki gelişmelere sadece çıkar odaklı bir 
yaklaşımdan ziyade vicdani ve ahlaki bir 
tepki geliştirebilmek, adalet olgusunun 
gereklerini yerine getirebilmektir. Türkiye 
olarak aynı sorumluluk bilinci içinde kü-
resel kalkınma diplomasisinde de aktif bir 
rol üstlendik. Bu çerçevede En Az Gelişmiş 
Ülkeler için her on yılda bir düzenlenen 
BM Zirvesi’ne, 9-13 Mayıs 2011 tarihle-
rinde, İstanbul’da ev sahipliği yaptık ve 
kabul edilen İstanbul Eylem Planı’na katkı 
sağladık. Bu plan çerçevesinde, önümüz-
deki beş yıl içinde En Az Gelişmiş Ülkele-
re toplam 200 milyon dolar hibe katkısı 
sağlama taahhüdünde bulunduk. Toplam 
kalkınma yardımlarımızı da geçen sene 
yüzde 30 artırarak yılda 1.5 milyar dolara 
ulaştırdık. Böylece OECD içinde kalkınma 

yardımındaki artış hızı konusunda birinci 
sıraya çıktık. 

Değerli katılımcılar… 

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da başlayan 
tarihî dönüşüm süreci, bu bölgenin çok 
ötesinde küresel ölçekte dengeleri değiş-
tirecek ve etkileri uzun yıllar hissedilecek 
bir gelişmeyi simgeliyor. Tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
Akdeniz’in güneyinde, birey ve toplum, 
artık siyasetin merkezindeki yerini alma-
ya başladı. Bu bölgede, statükonun halkın 
meşru hak ve özgürlük talepleri karşısında 
kumdan kale misali yıkıldığına tanık olu-
yoruz. Ancak unutulmamalıdır ki sürecin 
henüz başındayız. Demokrasi mücadelele-
ri kolay kazanılmaz. İniş-çıkışlar olacak ve 
bunalımlı dönemlerden geçilecektir. An-
cak şurası kesindir ki süreç bundan sonra 
halkların meşru talepleri çerçevesinde 
gelişecektir. Bu anlamda hepimiz tarihin 
akışının normalleşmesine tanık oluyoruz. 
Orta Doğu coğrafyasındaki bu tarihî dönü-
şüm süreci sadece bölgedeki otokrasileri 
yıkmakla kalmamış, aynı zamanda modası 
geçmiş bir oryantalist anlayışı da yerle bir 
etmiştir. Gerçekten de artık hiçbir rejim 
baskı ve şiddet yöntemiyle iktidarda ilele-
bet kalamayacağını anlamıştır. Bu sürecin 
arzu edilen yönde devamı, küresel ölçekte 
tehdit ve fırsat algılamalarını değiştirecek, 
Orta Doğu’yu yeniden tarih sahnesinde 
hak ettiği konuma getirecektir. Keza, hangi 
dine veya kültüre mensup olursa olsun 
halkların arzu ve beklentilerine ortak 
değerlerin yön verdiğinin anlaşılması, 
medeniyetler çatışması senaryolarını pa-
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zarlamaya çalışan aşırı akımlara da güçlü 
bir cevap teşkil edecektir. Türkiye olarak 
işte bu düşüncelerle bu tarihî dönüşüm sü-
recine başından itibaren ilkeli bir tutumla 
destek verdik. Bu çerçevede, toplum içinde 
dinî, mezhepsel ve etnik her türlü ayrımcı-
lığı reddettik. Anayasal garantiler altında 
vatandaşlık esasına dayalı bir demokrasi 
kurmanın önemini vurguladık. Burada 
güncel, sıcak ve Türkiye’nin olduğu kadar 
Ukrayna’nın da yanı başında sayılabilecek 
bir meseleyi, Suriye meselesini dikkatle-
rinize sunmak isterim. Suriye’deki Esed 
rejimi, yaptığımız tüm telkin ve çağrılara 
rağmen, reform yönünde adımlar atmak 
yerine halkını şiddet ve baskı yoluyla sin-
dirme yolunu tercih etti. Meseleye uzaktan 
bakınca, birçok kişi, Suriye’de bugün yaşa-
nan olayların harici güçler tarafından çı-
karıldığı gibi yaygın ancak yanlış bir algıyı 
taşıyor. Suriye’deki mevcut durum, harici 
güçlerin etkisiyle oluşmadı; Suriye halkı-
nın on yıllardır biriktirdiği tepkinin açığa 
çıkması sonucu gelişti. Mısır’da, Libya’da, 
Tunus’ta nasıl ki halk hareketleri kendi 
kıvılcımını ateşlemiş, kendi mecrasında 
ilerlemişse, Suriye’de de halk hareketi aynı 
şekilde başlamış ve yayılmıştır. Hiçbir gü-
cün Suriye’de bu mücadeleyi bastırmaya 
kuvveti yetmeyecektir. Bununla birlikte, 
kaçınılmaz bir sona doğru ilerleyen Esed 
rejiminin ülkedeki durumu sadece mez-
hepsel bir çatışma olarak göstererek tüm 
bölgeyi bir yangın yerine çevirme gayreti 
içine girdiği görülmektedir. Bunun neti-
cesinde bugün Suriye’de giderek derinle-
şen bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. 
Türkiye’nin, hemen yanı başında cereyan 
eden ve tüm bölgeyi etnik ve mezhepsel 

temelde tehlikeli bir şiddet sarmalına sü-
rükleyebilecek bu gelişmeler karşısında 
duyarsız kalması tabiatıyla mümkün değil-
dir. Bu çerçevede, bir yandan uluslararası 
toplumun Esed rejimi üzerindeki baskısı-
nın artırılabilmesi için çaba sarf ederken, 
diğer yandan yeni Suriye’nin halkın tüm 
kesimlerini kucaklayan demokratik ve 
çoğulcu bir yapı üzerine inşa edilebilmesi 
için muhalif gruplarla yakın temas içinde 
bulunuyoruz. Ayrıca insani açıdan da Suri-
ye’deki şiddetten kaçanlara kapımızı açık 
tutuyoruz. Bu insani duruşumuzu, sayıları 
100 bine doğru giden sığınmacılar nede-
niyle sınırlarımız içinde ortaya çıkan tüm 
güvenlik risklerine ve oluşan maddi külfe-
te rağmen tereddütsüz bir şekilde sürdürü-
yoruz. Yegâne amacımız Suriye’nin toprak 
bütünlüğü içinde demokrasiye kavuşması 
ve böylece tüm bölgeye olumlu bir örnek 
teşkil etmesidir. Gelinen aşamada artık 
uluslararası toplumun da bir bütün ola-
rak gözlerimizin önünde cereyan eden bu 
insanlık dramına dur demesi ve tüm böl-
genin bir yangın yerine dönüşmesine izin 
vermemesi gerekiyor. Bu çerçevede BM 
Güvenlik Konseyi’ne ve özellikle de Rusya 
ve Çin gibi sürecin önünü açabilecek kilit 
ülkelere büyük sorumluluk düşüyor. Suri-
ye’deki geçiş sürecinin bir an evvel tamam-
lanarak, yeni ve demokratik bir rejimin 
tesisine yönelik ilerlenebilmesi sadece 
Suriye halkına değil, tüm bölge insanına 
yönelik bir sorumluluğumuzdur. Türkiye 
olarak biz geçiş sürecinde bulunan diğer 
bölge ülkelerine olduğu gibi Suriye’ye 
de bu kritik süreçte tecrübe paylaşımı ve 
somut yardımlar dâhil her türlü desteği 
vereceğiz. Bu anlamda Suriye dâhil bölge 
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ülkeleri için bir model değil, işbirliği yapa-
bilecekleri ve her zaman görüş ve yardım 
alabilecekleri gerçek bir dost olmak isti-
yoruz.

Değerli dostlarım… 

Bölgenin bu kadar önemli olaylara şahit 
olduğu bir süreçte, AB’nin güçlü kalma-
sı ve olumlu anlamdaki dönüştürücü 
etkisini muhafaza etmesi büyük önem 
taşıyor. Türkiye olarak biz, üyelik yolunda 
kapsamlı bir entegrasyon ilişkisi içinde 
bulunduğumuz AB’nin ekonomik krizi 
biran evvel atlatması ve ortak komşuluk 
alanlarımızdaki pozitif gücünü sürdürme-
sini diliyoruz. Aksi yöndeki bir senaryo 
Türkiye ve Ukrayna dâhil çok geniş bir 
coğrafyayı olumsuz etkileme potansiyeline 
sahiptir. AB’nin derinleşen ekonomik kri-
zin etkisiyle içine kapanması ve umutsuz-
luğa düşmesi halinde, ekonomik sorunları 
istismar eden aşırı sağ çevrelerin bundan 
nemalanması ve İslamofobi dâhil dünya 
barışı için tehlikeli eğilimleri körükleme-
si de güçlü bir ihtimal olarak karşımızda 
duruyor. Nitekim Norveç’teki ırkçı saldırı 
ve Almanya’daki neo-Nazi cinayetleri gibi 
yüksek profilli olaylar bunun işaretleridir. 
Avrupa genelinde aşırı sağcı hareketlerde 
büyük artış gözlemlendiği ve ırkçılığın bu 
defa Müslümanları hedefe koyacak şekilde 
yeniden Avrupa’da hortladığını endişe ile 
gözlemliyoruz. Irkçılıkla mücadele günü-
müzde Avrupa’nın temel önceliklerinden 
biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda Avru-
pa kendisini bugünlere getiren evrensel 
değerlere daha sıkı sarılmalı, uzun yıllar 
boyunca bu yönde katledilen mesafeyi 

heba etmemelidir. Çeşitlilik içinde birlik-
telik ideali bir klişe olarak kalmamalı, ger-
çek anlamda uygulamaya geçirilmelidir. 
Bunun için kültürel, dinî veya etnik temel-
li ayrımcılıklar reddedilmeli, Avrupa’ya 
yakın tarihindeki en karanlık dönemleri 
yaşatan ırkçılık virüsünün yeniden güç-
lenmesine izin verilmemelidir. Türkiye 
olarak Avrupalı dostlarımıza bunu ısrarla 
hatırlatmaya devam edeceğiz. 

Değerli dostlarım… 

Kalkınma, huzur, barış ve istikrar için, 
bölgesel dayanışma her zamankinden çok 
daha fazla önem arz ediyor. Türkiye ola-
rak, son 10 yılda edindiğimiz tecrübenin 
ışığında, başta komşularımız olmak üzere 
tüm bölge ülkeleriyle sarsılmaz dostluk ve 
işbirliği mekanizmaları oluşturma çaba-
sındayız. Ukrayna ile de, gerek ortak tarih, 
gerek kültürel yakınlığın da etkisiyle, her 
alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek 
arzusundayız. Bu arzumuzun Ukrayna’da 
karşılık bulmasından ayrıca büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken, bir kez daha, değerli 
dostum Yanukoviç’e ve dost Ukrayna hal-
kına şükranlarımızı, barış ve dostluk me-
sajlarımızı iletmek istiyorum. Yalta Avru-
pa Stratejisi’ne, bu önemli toplantıyı tertip 
ettikleri, bizlere bu fırsatı sağladıkları için 
ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli konuklar, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

İki yıllık bir aradan sonra yeniden Bosna-
Hersek’te bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün 
burada ikili ilişkilerimizin yanı sıra, bölge-
sel ve uluslararası alanda yaşanan gelişme-
leri değerlendirme imkânını bulmamızdan 
dolayı da son derece son derece mutluyum.

İsa Bey İshakoviç Ödül Komitesi tarafın-
dan Saraybosna’nın kurucusu İsa Bey adı-
na her yıl verilmekte olan ödülün, bu yıl 
şahsıma tevdi edilmesinden, büyük onur 
duyduğumu da belirtmek istiyorum. Bu 
ziyaret, kendimi kalben çok yakın hisset-
tiğim Bosna-Hersekli kardeşlerimle bu-
luşmak için de önemli bir fırsat teşkil etti. 
Ziyaret vesilesiyle dün Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ve Konseyin 
diğer üyeleriyle bir araya geldim. Bugün ise 

Başbakan Vijekoslav Bevanda 
ile Ortak Basın Açıklaması

Bosna-Hersek | 15 Eylül 2012 
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dostum Başbakan Bevanda ile her alanda 
mükemmel seyreden ilişkilerimizi daha da 
geliştirmek için atılabilecek adımları ele 
aldık. Bu kapsamda, özellikle büyük önem 
atfettiğimiz ekonomik ve ticari ilişkileri-
mizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve 
karşılıklı yatırımların arttırılması üzerinde 
durduk. Görüşme sırasında Sayın Başba-
kana da ifade ettiğim üzere, Bosna-Hersek, 
Türkiye’nin ve Türk halkının gönlünde 
çok müstesna bir yere sahiptir. Türkiye her 
zaman dost ve kardeş Bosna-Hersek’in ya-
nında olmuştur. Bundan sonra da olmaya 
devam edecek, Bosna-Hersek’in istikrar, 
refah ve kalkınmasını desteklemeyi sürdü-
recektir. Görüşmemizin diğer bir önemli 
konu başlığını, Bosna-Hersek’teki mevcut 
siyasi durum oluşturdu. Bosna-Hersek, son 
derece kritik bir dönemden geçiyor. Av-
rupa-Atlantik yapılarıyla entegrasyon için 
acilen gerçekleştirilmesi gereken reformlar 
bulunuyor. Bu vesileyle, tüm liderlere iç 
siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak Bosna-
Hersek’in ortak geleceği için reform süreci-
ne odaklanmaları ve elbirliğiyle çalışmaları 
çağrısında bulunuyorum. Arzumuz, Bosna-
Hersek’in içinde bulunduğu siyasi ger-
ginliğe bağlı oluşan durgunluğun en kısa 
sürede aşılması; NATO ve AB süreçlerinde 
ilerleme kaydedilmesidir. Zaman akıp gi-
diyor… Bosna-Hersek’in geleceği, istikrarı 
ve refahı için atılması gereken adımlarda 
geç kalınmamalıdır. Bu bağlamda AİHM’in 
Sejdic-Finci kararına dair AB Yol Haritası-
nın uygulanması ve NATO-MAP sürecinin 
başlatılması son derece önemlidir. Türkiye 
ve Bosna-Hersek olarak AB ve NATO içeri-
sinde ortak ve müreffeh bir geleceği pay-
laşmanın arzusu içindeyiz. Bu çerçevede, 

bütün bu süreçlerde desteğimiz sizinledir. 
Bu duygularla, Bosna-Hersek makamlarına 
ve halkına bana gösterdikleri yakın ve sıcak 
konukseverlikten ötürü teşekkür ediyor, 
sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli Kardeşlerim... El-Kudüs Üniversi-
tesi’ni temsilen ülkemize gerçekleştirdi-
ğiniz bu ziyaret vesilesiyle sizleri misafir 
etmekten memnuniyet duyuyorum. 

Türkiye’ye hoş geldiniz.

El-Kudüs Üniversitesi’nin varlığını sür-
dürmesi sadece Filistinliler için değil, 
Kudüs’ün ve bölgemizin geleceği içinde 
önemlidir. Bine yakın akademik ve idari 

personeliyle ve 10 binden fazla öğrencisiyle 
Kudüs ve Batı Şeria’da faaliyet gösteren üni-
versitenizi biz de Türkiye olarak destekliyo-
ruz. Ortak tarihî geçmişi paylaşan iki dost 
ülke arasında kültür ve eğitim alanlarında-
ki ilişkileri daha da geliştirmeyi arzu edi-
yoruz. Üniversite bünyesinde bir Türkoloji 
bölümü kurulmasını destekliyoruz. Üniver-
sitenin Yabancı Diller Bölümü’ne bağlı 
olarak faaliyet gösteren Türkçe dershane-
sinde personel görevlendirilmesine ilişkin 

El-Kudüs Üniversitesi Yetkilileri 
ile Görüşme

Ankara | 21 Eylül 2012 
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çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz yıl Er-
ciyes Üniversitesi ile El-Kudüs Üniversitesi 
arasında imzalanan akademik işbirliği pro-
tokolüne işlerlik kazandıralım. Kudüs Baş-
konsolosluğumuz bünyesinde kurulmakta 
olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz 
kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlaya-
caktır. Merkezimiz Türkçe dersleri verecek 
ve kültürel faaliyetler düzenleyecektir. 
Akademisyen ve öğrencilerimizin merkez 
faaliyetlerine ilgi göstereceğini ümit ediyo-
ruz. Türk Kültür Merkezimiz ile Üniversite 
arasında yakın bir işbirliği tesis edilmesini 
istiyoruz. Talep edilmesi halinde Türkçe 
eğitimi verecek bir okutman, ileride üniver-
site bünyesinde görevlendirilebilir. Bâb El-
Kattanin’deki Osmanlı döneminden kalma 
hamamın restorasyon ihtiyacını biliyoruz. 
Üniversite olarak El-Aksa Vakfı’ndan kirala-
dığınız ve Kudüs Araştırmaları Merkezi’nin 
faaliyet gösterdiği bu yapı hepimizin ortak 
kültür mirasıdır. TİKA, bu hamamın ona-
rım ihtiyacı üzerinde halen teknik değer-
lendirmesini yapıyor. Tam 400 yıl boyunca 
birlikte yaşadığımız Kudüs, hem tarihimiz, 
hem inancımız, hem de kültürümüz bakı-
mından bizim için çok önemlidir. Kudüs’ün 
üç semavi dinin mensupları için taşıdığı de-
ğeri kelimelerle ifade edebilmek mümkün 
değildir. Bu nedenle, kenti 1967’de işgal, 
1980’de ilhak eden İsrail’in mevcut politi-
kalarını tasvip etmemiz mümkün değildir. 
İsrail, belki kısa vadede kazançlı çıkacağını 
düşündüğü bu uzlaşmaz siyaseti ile bir yere 
varamayacağını bilmelidir.

Kudüs’ü ezeli ve ebedi başkenti olarak ilan 
etmekle, Kudüs İsrail’in ebedi başkenti ola-
rak kalmayacaktır. Kudüs’ün doğusu müs-

takbel Filistin Devleti’nin başkenti olun-
caya kadar, biz de sizlerin yanınızda olup, 
hem siyasi, hem de eğitim ve kültür dâhil 
tüm alanlarda desteğimizi sürdüreceğiz.

Üniversitenizin yaşadığı mali darboğaza 
çözüm bulmak amacıyla İslam İşbirliği 
Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası içinde 
bazı mekanizmaları harekete geçirme ko-
nusunu değerlendirebiliriz. Türkiye olarak 
biz de karşılıklı öğrenci ve öğretim görevlisi 
değişim programlarını hayata geçirebiliriz. 
Üniversitenizin şahsıma tevdi edilmesini 
uygun gördüğü Fahri Doktora unvanı için 
bir kez daha teşekkür ederim.
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Aziz dostum, sevgili kardeşim, Mısır Cum-
hurbaşkanı Sayın Mursi… Değerli basın 
mensupları… 

Hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün ülkemiz adına, demokrasimiz adına, 
AK Parti adına, tarihî bir gün yaşadık… 
Bugün, şahsım adına da son derece özel, 
son derece anlamlı bir gün… Bugün, AK 

Parti’nin 4. olağan kongresini gerçekleş-
tirdik. Bu kongrede, ülkemizi 2023’e, yani 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldö-
nümüne taşıyacak olan vizyonumuzu ve 
kararlılığımızı ortaya koyduk. Böylesine an-
lamlı, böylesine duygu yüklü bir günde, de-
ğerli kardeşim, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın 
Mursi’yi ülkemizde ağırlamaktan, büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. Bu vesileyle, kendilerine ve onun 
şahsında, bütün misafirlerimize ülkemize, 
Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum.

Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ile 
Ortak Basın Açıklaması

Ankara | 30 Eylül 2012 
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Sevgili arkadaşlar...

Değerli misafirimizin, ülkemizi ve bizleri 
ziyaret uğruna, bazı yurtdışı seyahatlerini 
ertelemek durumunda kaldığını biliyorum. 
Bu durum, hem ikili ilişkilerimizin taşıdığı 
önemi, hem de ülkelerimiz arasındaki ya-
kın bağları, açıkça ortaya koyuyor. Türkiye 
ve Mısır, aralarında güçlü tarihî ve kültürel 
bağların bulunduğu, iki kardeş ülkedir. Mı-
sır şu anda tarihî bir değişim ve dönüşüm 
yaşıyor; tarihî bir eşikten, tarihî bir dönü-
şüm sürecinden geçiyor… Şurası bir gerçek 
ki; yaşanan bu süreç, Mısır’ı, bölgesinde 
ve dünyada, çok daha önemli, çok daha 
itibarlı bir ülke konumuna taşımıştır. Bu 
süreçte, Sayın Mursi’nin sergilediği yapıcı, 
kapsayıcı ve uzlaşmacı yaklaşım, hem iç 
ve hem de dış siyaset açısından Mısır için, 
hiç kuşkusuz, büyük bir kazanımdır. Mısır 
önemli sosyal, siyasal ve ekonomik sınama-
lardan geçiyor. Bu sorunların aşılmasında 
uluslararası kamuoyu tarafından verilecek 
destek, hiç şüphesiz, Mısır için önemli ola-
caktır... Bizler, Türkiye olarak, her vesileyle 
muhataplarımıza, Mısır’ın bu dönemde 
desteklenmesinin gereğini vurguluyoruz. 
Türkiye, kardeş Mısır halkıyla dayanışma-
sını, somut biçimde ortaya koymaktadır, 
koymaya da devam edecektir. Nitekim 
bu çerçevede, Mısır ile kapsamlı bir mali 
paket üzerinde uzlaşmaya varmış bulunu-
yoruz. Bu yolla Mısır’ın döviz rezervlerinin 
güçlenmesi ve yatırımlarının finansmanı 
için katkı sağlamış olacağız. Ayrıca, çok 
yönlü ilişkilerimizin daha da güçlenmesi 
için vesile teşkil eden karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerimiz devam edecek... Geçen yıl 
Mısır’a ziyaretim sırasında çok sayıda 

anlaşma ve protokol üzerinde uzlaşmaya 
varmıştık. Hem imzalanan anlaşmaların 
uygulanmasını hızlandırmak, hem de yeni 
işbirliği alanlarının tespiti için, önümüzde-
ki dönemde Mısır’ı yeniden ziyaret edece-
ğim. Bu ziyarete farklı alanlardan sorumlu 
bakan arkadaşlarım da katılacaklar. Ama 
onun öncesinde, Mısırlı bakanlar ülkemizi 
ziyaret ederek, muhtemel işbirliği alan-
larını ele alacaklar. Böylece mevcut ortak 
işbirliği mekanizmasını stratejik işbirliği 
olarak değerlendirmek mümkün olacaktır. 
Bizler, ilişkilerimizi stratejik işbirliği olarak 
görüyoruz. Yapacağımız, imzalayacağımız 
anlaşmalar ve protokollerle birlikte, kardeş-
lik ve dostluk temelli ilişkilerimiz, çok daha 
kurumsal, çok daha stratejik bir nitelik 
kazanmış olacak… Mısır’la hâlihazırdaki 
ticaret hacmimiz, 4.1 milyar dolar. Bu tabii 
ki potansiyelimizin çok altında olan bir 
rakam. Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin de 
katkısıyla, önümüzdeki 4 yıl zarfında, 10 
milyar dolarlık dış ticaret, 5 milyar dolarlık 
yatırım hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.

Ben bu temenni eşliğinde, aziz dostum 
Mursi’yi ülkemizde ağırlamaktan büyük 
şeref duyduğumuzu bir kez daha ifade 
ediyor; kendilerine yeniden hoş geldiniz 
diyorum. Sizlere de katılımınız için çok 
teşekkür ediyorum.






