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20-20 Yatırım Derneği’nin değerli üyeleri, 
değerli misafirler, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Sizlerle bir araya gel-
mekten büyük memnuniyet duyuyorum. 
Ülkemize ve Ankara’ya hoş geldiniz. 

Türkiye, geçtiğimiz 10 yıldaki ekonomik 
performansı ile dünyadaki yatırımcılar 
bakımından önemli bir cazibe merkezi 
haline geldi. Zor bir coğrafyanın ortasın-
da yer almamıza rağmen, demokrasimizi 
güçlendirerek, istikrarımızı koruyarak, 
güveni tesis ederek, Türkiye’yi gönül 
rahatlığıyla yatırım yapılabilir bir ülke 
haline dönüştük.  Son yıllarda yakaladığı-
mız yüksek büyüme oranları ve dış ticaret 
hacmimizdeki artışla, yatırımcılara sağla-
dığımız güven ortamı ve teşviklerle, ulus-
lararası yatırımcıların yakından izlediği 
bir ülke olduk. 

Türk ekonomisi 2011 yılında yüzde 
8.5’lik bir büyüme oranı yakaladı. Küresel 
ekonomideki yerimizi, 376 milyar dolar-
lık dış ticaret hacmimizle, ağırladığımız 
31.5 milyon turist ve sağladığımız 23 
milyar dolarlık turizm geliriyle pekiştir-

dik. Bugün Türk ürünlerinin girmediği, 
ülkemizin ihracat yapmadığı neredeyse 
hiçbir ülke kalmadı. Bu ülkelerdeki mev-
cut pazar paylarımızı yükselterek, Cum-
huriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı 
olan 2023’te, dış ticaret hacmimizi en az 
1 trilyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Bu ivme, doğal olarak uluslararası yatı-
rımcıların da dikkatini çekiyor. Ülkemize 
2003-2011 döneminde 108 milyar dolar, 
sadece 2011 yılında 15.9 milyar dolar 
doğrudan yabancı yatırım girişi gerçek-
leşti. 2012 yılının ilk 7 ayı itibarıyla ülke-
mize doğrudan uluslararası yatırım girişi 
ise 8.9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 

Doğrudan yabancı yatırımları konusunda 
son derece ön açıcı ve saydam bir mev-
zuatımız var. Bu çerçevedeki ikili ve çok 
taraflı kuruluşlara üye, anlaşmalara tara-
fız. Yabancı yatırımcılara Türk vatandaşı 
yatırımcılarla eşit hak ve sorumluluklar 
tanıyoruz. Yatırımcıların kâr, sermaye ve 
benzeri mali değerlerinin transferini ta-
mamen serbest bıraktık. Bütün bunların 
sağladığı güvencenin bilincindeyiz. Tür-
kiye, geçtiğimiz 10 yıldaki reformlarıyla, 

20-20 Yatırım Derneği Heyeti ile 
Görüşme

Ankara | 3 Ekim 2012 



9

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-5

uluslararası yatırımcılara geniş imkânlar 
ve güvenli bir iş ortamı sunan, bu doğ-
rultuda gerekli bilinç ve iradeye sahip bir 
ülke haline geldi. Son on yılda uygulama-
ya koyduğumuz makroekonomik politi-
kaların odağında, Türk Lirasının istikrara 
kavuşturulması, enf lasyonun ve bütçe 
açıklarının düşürülmesi yer aldı. Bu he-
deflerimize başarıyla ulaştık. Yine paralel 
biçimde yatırım ortamının iyileştirilmesi 
için kapsamlı bir reform programı hayata 
geçirdik. Yatırımlarla ilgili yasal süreçleri 
sadeleştiren, idari ve bürokratik engelleri 
gideren bu program son derece başarılı 
oldu. Gelinen noktada Türkiye, Forbes ta-
rafından yayımlanan “En İyi İş Yapılabilir 
Ülke Endeksi”nde 2006 yılından bu yana 
15 basamak yükseldi. Bu özgürlükçü ve 
yatırımcı dostu ortamı, bugüne kadar 85 
ülke ile imzaladığımız, yatırımları teşvik 
ve koruma anlaşmalarıyla destekledik. 

Önümüzdeki dönemde, ülkemize gelecek 
uluslararası yatırımların daha fazla yük-
sek teknoloji ve katma değere sahip olma-
sını, istihdamı, inovasyonu ve küresel re-
kabet gücümüzü daha da artırmasını arzu 
ediyoruz. Bunun için yeni bir yatırım teş-
vik sistemi geliştirdik. Teşvik sistemimiz, 
ihracatımızda emek-yoğun teknolojiden 
bilgi-yoğun teknolojiye doğru bir geçiş 
sürecini destekliyor. Aynı şekilde, bu teş-
viklerle ithalatta ara malı ve hammadde 
bağımlılığımızın getirdiği kırılganlığı as-
gariye indireceğiz. Cari açığı ve bölgesel 
kalkınmışlık farklarını azaltmada, yeni is-
tihdam imkânları sunmada, inanıyorum 
ki bu teşviklerin önemli katkısı olacak. 
Yeni sistemde, destek süreleri ve oranları-

nı artırdık. Desteklenen yatırım konuları-
nı gözden geçirdik. Stratejik ve teknolojik 
dönüşümü sağlayacak, Ar-Ge kapasitesini 
artıracak yatırımları daha güçlü biçimde 
destekliyoruz. Belli bölgelerde yapılacak 
turizm ve eğitim yatırımlarına, ilâç sek-
törüne ya da savunma sanayiine yönelik 
yaklaşık 11 milyon doların üzerindeki 
yatırımlara yönelik teşvikleri artırdık.

Bölgesel planda ise, az gelişmiş bölgelerin 
cazip kılınması için buralara yapılacak ya-
tırımlara ilave destek getirdik. Attığımız 
adımlar sonucunda coğrafi konumumu-
zun sağladığı avantajlar daha kullanılabi-
lir bir hale geldi. Özellikle tekstil, finans, 
lojistik, bilişim, gıda, enerji gibi alanlarda 
faal çok uluslu şirketlerin, daha yoğun şe-
kilde ülkemizde bölgesel merkezler kur-
maya yöneldiğini görüyoruz. Türkiye’yi 
yalnızca geniş iç pazarıyla değil, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya 
ve Avrupa pazarlarına erişimiyle bir bü-
tün olarak algılayan yatırımcıların sayısı 
giderek artıyor. Ülkemizin sadece yatırım 
çeken bir ülke olmakla sınırlı kalmayıp, 
çevresindeki ülkelere de sermaye ihraç 
eder hale geldiği olgusu gözden kaçırıl-
mamalıdır. Girişimcilerimiz gerek bölge-
sel gerek küresel düzlemde azımsanamaz 
bir iş deneyimi kazandı. Uluslararası yatı-
rımcılara sadece ülkemizde değil, üçüncü 
ülkelerde de Türk firmalarıyla işbirliğin-
de yatırım yapma konusunda çağrıda 
bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde, 
yatırımların teşviki konusunda çok daha 
ileri adımlar atmaya devam edeceğiz. Zi-
yaretiniz için teşekkür ediyor, sizleri bir 
kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim 
Nazarbayev, Türkiye ve Kazakistan İş 
Dünyasının değerli temsilcileri, hanıme-
fendiler, beyefendiler... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, Türkiye-Kaza-
kistan İş Forumu’nun başarılı geçmesini 
diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı 
olmak üzere, bütün Kazak dostlarımıza 

bir kez daha ülkemize, İstanbul’a hoş gel-
diniz diyorum. 

Biz Kazakistan’ı ata yurdumuz olarak 
görüyoruz. Kazak kardeşlerimizin de 
Türkiye’yi kendi evleri olarak görmelerin-
den memnuniyet duyarız. Türkiye-Kaza-
kistan ilişkileri, ortak tarih ve kardeşlik 
bağlarından aldığı güçle, her geçen yıl 

Türkiye-Kazakistan Ticaret ve 
Yatırım Forumu

İstanbul | 12 Ekim 2012 
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daha da ileri bir düzeye ulaşıyor. Kardeş-
lik bağlarımızı, güçlü siyasi, ekonomik 
ve sosyal ilişkilerle tahkim ediyor, güç-
lendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının 
ülkemizi ziyareti ve bu ziyaret çerçeve-
sinde yapılan görüşmeler, özellikle de 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
toplantısı, ilişkilerimizde yeni bir dönemi 
başlattı. 

Görüşmelerimizde karşılıklı olarak, 
stratejik ortaklığımızı, gündemimizdeki 
çalışmaları süratle ilerleterek, derinleş-
tirme kararlılığımızı açıkça ortaya koy-
duk. Önümüzdeki yeni süreçte, her iki 
ülke için, her iki ülke halkları için bütün 
alanlarda hayırlı, verimli, sevindirici ge-
lişmelere şahit olacağımıza inanıyorum. 
Yine geçtiğimiz Mayıs ayındaki Kazakis-
tan ziyaretim sırasında imzaladığımız 
Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı da, 
ekonomik ve ticari işbirliğimizde yeni bir 
dönem başlattı. Geçtiğimiz yıl 4 milyar 
doları bulan ticaret hacmimizi, önümüz-
deki birkaç yıl içinde 10 milyar dolara 
çıkarmayı ortak bir hedef olarak belirle-
dik. Bu konuda, Türkiye Kazakistan İş Fo-
rumunun siz değerli katılımcılarına çok 
büyük görevler, çok büyük sorumluluklar 
düşüyor. 

Türkiye olarak biz, işadamlarımızın Ka-
zakistan’daki ekonomik faaliyetlerine 
büyük önem veriyoruz. Bugün iş adam-
larımızın Kazakistan’da gıda, petrol, ilaç-
kimya, inşaat, otelcilik, sağlık, savunma 
sanayi, tekstil ve konfeksiyon alanlarında 
yoğunlaşan 1.7 milyar dolar tutarında 
yatırımı bulunuyor. Müteahhitlerimiz 

de bugüne kadar Kazakistan’da 17 mil-
yar dolar civarında inşaat projeleri üst-
lendiler. Bu yatırımlar ve müteahhitlik 
faaliyetlerimiz, Kazakistan ekonomisine, 
istihdam başta olmak üzere her alanda 
ciddi katkı sağlıyor. Biz işadamlarımızı 
Kazakistan’da yatırım yapmaları konu-
sunda hep teşvik ettik, etmeye devam 
ediyoruz. Kazak yatırımcıların da, petrol 
ve turizm sektörleri başta olmak üzere, 
ülkemizde giderek artan yatırımlarından 
memnuniyet duyuyoruz. İki ülke arasın-
daki ortak projeler çoğaldıkça, yaygınlaş-
tıkça, karşılıklı yatırımların da giderek 
artacağına inanıyorum. Bunun için kar-
şılıklı ticaretimizi, yatırımlarımızı çeşit-
lendirmemiz gerekiyor. Bu çerçevede, 
enerji, madencilik, savunma sanayi ve ta-
rım başta olmak üzere, potansiyelimizin 
güçlü olduğu yeni alanlara yönelmemiz 
önem taşıyor. Kendi işadamlarımızdan 
da, Kazakistan’daki santral, baraj, otoyol, 
demiryolu, tersane, liman, köprü yapımı, 
lojistik gibi büyük projelere daha yoğun 
ilgi göstermelerini bekliyorum.

Değerli kardeşlerim...

Tarihî İpek Yolu’nu yeniden canlandı-
racağına inandığımız Bakü-Tif lis-Kars 
Demiryolu’nu 2013 yılında faaliyete ge-
çirmeyi hedefliyoruz. Bu hattın açılması 
Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Uzak Doğu 
ve Güney Asya arasında, hızlı ve güvenli 
bir uluslararası demiryolu ulaşım ağının 
kurulması anlamına geliyor. Marmaray 
Projesinin de 2013 yılı sonunda bitme-
siyle birlikte, Londra’dan Çin’e kadar 
uzanan kesintisiz bir demiryolu hattına 
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hep beraber sahip olacağız. Bu demiryolu 
hattının verimli şekilde işletilebilmesi 
için Bakü-Aktau Hazar geçişinin güçlen-
dirilmesi gerekiyor. Hazar geçişli bu ulaş-
tırma hattı, petrol, buğday ve madenler 
başta olmak üzere Kazak ürünlerinin yeni 
pazarlara ulaştırılması konusunda önemli 
bir imkândır. 

Bunun yanında, Hazar’ın Kazakistan bö-
lümünde liman ve tersane inşası ile gemi 
yapımını ülkelerimiz arasında önemli 
işbirliği alanı olarak görüyoruz. Kazakis-
tan’daki özel ekonomik bölgeler ile orga-
nize sanayi bölgelerinin, hem inşası hem 
de işletilmesi önem verdiğimiz diğer bir 
işbirliği alanı. Bununla ilgili mutabakat 
zaptını geçtiğimiz yıl imzalamış bulunu-
yoruz. Ayrıca, Kazak halkının artan refahı 
paralelinde ortaya çıkan konut ihtiyacının 
karşılanması için Kazakistan’ın ülkemiz 
toplu konut modelinden faydalanabileceği 
düşünüyorum. Bu konuda da her türlü 
işbirliğine açık olduğumuz belirtmek iste-
rim. Turizm, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlayan bir diğer alan.  
Bugün Türkiye, dünya turizm sıralamasın-
da 6’ncı sırada yer alıyor. Türkiye’nin, Ka-
zak kardeşlerimizin seyahat tercihlerinde 
de ilk sırada yer alması bizi memnun edi-
yor. Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden 
Kazak vatandaşlarının sayısı 300 bini aştı. 
Türkiye, turizm alanındaki tecrübelerini 
Kazakistan ile paylaşmaya hazırdır.

Değerli dostlar…

Geçtiğimiz aylarda yerli ve yabancı ayrımı 
gözetmeksizin, bütün yatırımcılar için çok 

önemli avantajlar sağlayan yeni bir teşvik 
paketi açıkladık. Uluslararası yatırımcıla-
rın Türkiye’ye ilgisi her geçen gün artıyor. 
Biz, dostluk ve kardeşlik ilişkileri yanında, 
yatırımlar konusunda da öncelikle Kazak 
kardeşlerimizi yanımızda görmek istiyo-
ruz. Özel sektörlerimiz arasındaki işbirliği 
ve dayanışmanın artması için her türlü 
desteği vermeye hazırız. Bu doğrultuda, 
karşılıklı ticaretimizin geliştirilmesinde 
önemli rolü olan kara ulaştırması konu-
sundaki sıkıntıları bir an önce gidermemiz 
gerekiyor. Kotalı geçiş belgesi sisteminden 
daha serbest bir sisteme geçişi bir an önce 
sağlamalıyız. Aynı şekilde hava ulaştırma-
sında sefer sayılarını artırmalı, uçuş desti-
nasyonlarını çeşitlendirmeliyiz. Vatandaş-
larımızın seyahatlerinde vize muafiyetinin 
90 güne çıkartılması da önem verdiğimiz 
hususlar arasında yer alıyor. 

Bu sorunları süratle çözdüğümüzde, tica-
ri ilişkilerimizin gelişmesi konusundaki 
sıkıntıların önemli bölümünü geride 
bırakmış olacağız. Güçlerimizi bir araya 
getirdiğimizde, sadece iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkileri güçlendirmekle kalma-
yacağımıza, bölgesel ve küresel çapta çok 
önemli başarılara imza atacağımıza inanı-
yorum. Biz kez daha Türkiye-Kazakistan 
İş Forumu’nun başarılı geçmesini diliyor, 
katılımcılara teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer Devlet ve Hükûmet Başkanla-
rı, değerli bakanlar, Sayın Genel Sekreter, 
hanımefendiler, beyefendiler... Hepinizi 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) 12’nci 
Zirve toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sizlerle 
bir arada olmaktan memnuniyet duyuyo-
rum. Bu toplantının Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı üyeleri ve bölgemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu vesileyle, Ağustos 
ayında göreve başlayan Genel Sekreter 
Sayın Shamil Aleskerov’u tebrik ediyor, 
bu önemli görevde kendisine başarılar di-
liyorum. Sayın Aleskerov’un önümüzdeki 
dönemde teşkilatın daha ileriye taşınma-
sında ve yeniden yapılandırılmasında 
başarılı bir liderlik görevi üstleneceğine 
inanıyorum. Türkiye olarak, kendisine 
ve tüm sekretarya çalışanlarına her türlü 
desteği vermeye, katkıyı sağlamaya hazır 
olduğumuzu özellikle belirtmek istiyo-
rum. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, temsil ettiği 
yaklaşık 400 milyon nüfus ve 8 milyon ki-
lometrekare alanla, Doğu ile Batı arasında 

stratejik bir konumda buluyor. Bu bölge, 
çok değerli doğal ve beşeri kaynaklara 
sahip olmanın yanında, dünyanın önemli 
enerji ve ulaşım güzergâhlarının merke-
zinde yer alıyor. Yirminci yılına ulaşan 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, her açıdan 
olgunlaşarak, bölge için önemli işbirliği 
potansiyelleri sunan bir örgüt haline gel-
di. Önümüzdeki dönemde teşkilatın gü-
cünün ve etkinliğinin daha da artacağına 
inanıyorum.

Değerli Devlet ve Hükûmet Başkanları...

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kapsadı-
ğı coğrafyada, son yirmi yılda çok önemli 
siyasi ve ekonomik dönüşümler gerçek-
leşti. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin 
bitmediğini, halen devam ettiğini görüyo-
ruz. Yakın çevremizde yaşanmakta olan 
bu değişim ve dönüşüm süreci, sadece 
demokrasi arayışlarıyla sınırlı değil, aynı 
zamanda eşit paylaşım taleplerini de içe-
riyor. Bu talepler, bölgemiz ve yakın çev-
remizle birlikte, Afrika’dan Latin Amerika 
ve Asya’ya kadar dünyanın pek çok yerin-
de de dile getiriliyor. İkinci Dünya Savaşı 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(ECO) 12. Zirvesi

Azerbaycan | 16 Ekim 2012 
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sonrasında kurulan uluslararası sistemin 
ekonomik ve siyasi ayaklarının, ulusla-
rarası toplumun bugünkü ihtiyaçlarına 
cevap vermediği artık bariz bir şekilde 
ortadadır. Toplumların adalet ve hakka-
niyet ilkeleri doğrultusunda ortaya koy-
dukları taleplerin karşılanabilmesi için, 
uluslararası sistemin günümüz şartlarına 
göre yeniden yapılanması gerekiyor. Bu 
yeniden yapılanma, uluslararası sistemi 
sadece belirli ülke veya ülke gruplarının 
çıkarlarını yansıtmaktan çıkartıp, bek-
lentilere küresel düzeyde cevap verecek 
şekilde tasarlanmalı. 

Geçtiğimiz Cuma günü açılış konuşma-
sını yaptığımız İstanbul Küresel Forumu 
toplantısında da belirttiğim gibi, daha 
geniş, daha adil, daha etkin bir temsil 
niteliği kazanamayan uluslararası kuru-
luşların, gelecekte varlıklarını ve işlevle-
rini sürdürebilmeleri giderek zorlaşıyor. 
Uluslararası düzende belirleyici konum-
da bulunan ülkelerin ve kuruluşların, 
yapısal reformlarla beraber köklü bir 
zihniyet değişimine de ihtiyaçları bulu-
nuyor. Bu iki süreç birlikte yürütülmediği 
takdirde, daha adil bir küresel düzenin 
inşası mümkün olamayacaktır. 

Diğer yandan, içinde bulunduğumuz böl-
geyi de derinden etkileyen küresel eko-
nomik ve mali krizlerin sonuçlarına hep 
birlikte şahitlik ediyoruz. Küresel kriz, 
bölgemizde dayanışmanın, birlikte hare-
ket etmenin, ticari ve ekonomik alanda 
işbirliğini geliştirmenin önemini bir kez 
daha ortaya koydu. Bütün dünyada böl-
gesel bütünleşme hareketlerinin önemi 

her geçen gün artıyor. Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı ülkeleri olarak uygulayacağımız 
ortak politikalar, küresel ekonomik so-
runlara karşı mücadelede işimizi önemli 
ölçüde kolaylaştıracaktır. Avrasya kıta-
sının tam merkezinde yer alan Türkiye 
olarak biz, bu coğrafyanın tamamında 
barış, güvenlik, istikrar ve refahın yay-
gınlaştırılmasını, her alanda işbirliğinin 
geliştirilmesini arzu ediyoruz. Bu amaçla, 
bölgesel diyalog ve işbirliği mekanizmala-
rının oluşturulmasına öncülük ediyoruz. 
Aynı şekilde ulaştırma, iletişim, tarım ve 
enerji gibi alanlarda bölgesel ekonomik 
işbirliği projelerini hayata geçirmeye gay-
ret ediyoruz.  

Türkiye’nin üyesi olduğu bölgesel olu-
şumlar arasında, ortak tarihî ve kültürel 
mirasa sahip olduğumuz Ekonomik İş-
birliği Teşkilatı’nın özel bir yere sahip 
bulunduğunu belirtmek isterim. 12’nci 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi 
bizlere, ECO 2015 Vizyon Belgesi’nde 
öngörülen hedeflerin bir muhasebesini 
yapma fırsatı da sunuyor. Aradan geçen 
yedi yıllık sürede, 2015 yılı hedeflerine 
ulaşmak için çok değerli adımlar atılmak-
la birlikte, maalesef kat ettiğimiz mesafe 
mütevazı düzeyde kaldı. EKO’ya üye on 
ülkenin toplam gayri safi yurtiçi hasıla-
sı, 1.7 trilyon dolarla, dünya toplamının 
sadece yüzde 2.4’ünü oluşturuyor. Kişi 
başına düşen gelir ise yaklaşık 4 bin dolar 
civarında seyrediyor. EKO ülkelerinin 
toplam ticaret hacmi, 768 milyar dolar ile 
dünya ticaretinden sadece yüzde 2 gibi 
küçük bir pay alıyor. 
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Bu rakamlar, ECO’nun potansiyelini yan-
sıtmaktan çok uzak. Ticaret tüm ekono-
mik entegrasyon süreçlerinin en önemli 
vasıtasıdır değerli kardeşlerim. Tarife 
indirimleri ve tarife dışı engellerin orta-
dan kaldırılması yoluyla ticaretin serbest-
leştirilmesi, ekonomik işbirliği alanında 
yeni fırsatları beraberinde getiriyor. 2003 
yılında beş üye ülke arasında imzalanan 
EKO Ticaret Anlaşmasına rağmen, böl-
gede ticaretin serbestleştirilmesi için ön-
görülen sekiz yıllık geçiş süreci maalesef 
verimli değerlendirilemedi. ECO Vizyon 
Belgesinde, 2015 yılına kadar bölgede bir 
serbest ticaret alanı kurulması öngörül-
müşken, hâlihazırda bu hedefin çok uza-
ğında bulunuyoruz. Hâlbuki araştırmalar, 
Serbest Ticaret Anlaşmasının EKO böl-
gesinde tümüyle uygulanması halinde, 
bölgede ticaretin sekiz kat artabileceğini 
gösteriyor. Bunun için, halen anlaşmayı 
imzalamamış olan üyelerimizi buna taraf 
olmaya, anlaşmaya taraf üyelerimizi ise 
bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine 
getirmeye davet ediyorum.

Değerli katılımcılar...

Üye ülkeler arasında ekonomik işbir-
liğinin gelişmesine katkıda bulunacak 
önemli bir kurum da ECO Ticaret ve 
Kalkınma Bankası’dır. 2008 yılından 
beri İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren 
bankanın ECO projelerinin finansmanına 
önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Tür-
kiye, İran ve Pakistan’ın kurucu üyeleri 
olduğu bu bankaya, Afganistan’ın katılım 
sözleşmesi imzalaması, Azerbaycan’ın 
da üye olma beyanında bulunması se-

vindirici gelişmelerdir. Bu vesileyle tüm 
üye ülkeleri ECO Ticaret ve Kalkınma 
Bankası’na ortak olmaya davet ediyorum. 
Yine üye ülkeler arasındaki ticari ilişkile-
rin gelişmesinde önemli bir diğer unsur 
da yatırımların korunmasını ve teşvik 
edilmesini öngören anlaşmadır. Bu anlaş-
mayı da bir an önce uygulamaya almamız 
gerektiğini düşünüyorum. 

Transit Ticaret Çerçeve Anlaşması’nın ha-
yata geçirilmesi de, üzerinde durmamız 
gereken bir diğer husus. Bu anlaşmanın 
uygulanması, EKO üyeleri arasındaki 
ticaretin canlanmasına önemli katkı sağ-
layacaktır. Tarım alanında son yıllarda 
yürüttüğümüz bir dizi projeyle önemli 
hamleler yaptık. Ancak bu hamlelerin 
devamının getirilmesi ve söz konusu 
projelerin başarıyla sonuçlandırılması 
gerekiyor. Türkiye olarak biz bu pro-
jelerin hayata geçirilmesi için gereken 
katkıyı vermeye hazırız. Koordinatörü 
olduğumuz EKO Bölgesel Gıda Güvenli-
ği Programının uygulanmasına yönelik 
gayretlerimiz devam ediyor. Programın 
uygulamasını yürütecek Bölgesel Koordi-
nasyon Merkezinin kuruluşuna ilişkin ça-
lışmalar sürüyor. Bu programın başarıyla 
uygulanması, ancak bundan yararlanacak 
tüm ülkelerin birlikte çalışmasıyla müm-
kündür. Hepimizin bu konuda gereken 
gayreti göstermesi gerekiyor. Bu vesileyle 
üye ülke Tarım Bakanlarını 13-16 Kasım 
2012 tarihlerinde Antalya’da düzenle-
necek olan 5’inci EKO Tarım Bakanları 
Toplantısı ve 2’nci Donörler Toplantısına 
davet ediyorum. 
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Ulaştırma sektörü, her ülkenin kalkınma-
sında ve ilerlemesinde hayati öneme sa-
hiptir. Günümüzde yeterli ulaşım hizmeti 
olmadan sosyal ve ekonomik hayatı canlı 
tutmak mümkün değil. Bu doğrultuda, 
özellikle ülkelerimiz arasındaki ekono-
mik ilişkileri geliştirmek, Avrasya, Orta 
Asya ve Kafkasya bölgesinin potansiyelini 
değerlendirmek için Tarihî İpek Yolunu 
yeniden canlandırmalıyız. Geçmişte bin-
lerce yıl kadim medeniyetler arasında 
köprü görevi gören Tarihî İpek Yolunu 
canlandırmak için Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı’na önemli görevler düşüyor. Üç 
kıta arasındaki önemli ticaret yolları ve 
enerji güzergâhlarının merkezinde yer 
alan bölgemizi yeniden eski ihtişamlı 
günlerine kavuşturmayı tarihî misyonu-
muz olarak görüyoruz. Bu çerçevede İsla-
mabad-Tahran-İstanbul ve Kırgızistan-Ta-
cikistan-Afganistan-İran güzergâhlarının 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 
iki ana karayolu koridoru olarak belirlen-
mesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bugün burada ülkelerimiz arasında tüm 
işbirliği imkânlarının daha da geliştirile-
bilmesi konusunda fikir alışverişinde bu-
lunarak, geleceğe yönelik yapıcı kararlar 
alacağımıza inanıyorum. Ticari ilişkileri-
mizin bel kemiğini oluşturan uluslararası 
taşımacılığın kolaylaştırılması, bu doğ-
rultuda büyük önem taşıyor. Diğer taşıma 
türleriyle birlikte, karayolu taşımacılığı-
nın da potansiyelini ve gelecek perspek-
tifini irdeleyerek, önümüzdeki döneme 
yönelik çözüm önerileri geliştirmeliyiz. 
Bu alanda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
bünyesinde önemli kararların alındığı 

hepimizin malumu.  Bilhassa Transit Ta-
şımacılık Çerçeve Anlaşması’nın ulusla-
rarası taşımacılığı kolaylaştıran kuralla-
rının uygulanmasına yönelik projelere 
verdiğimiz desteği önümüzdeki dönemde 
de devam ettirmeliyiz. 

ECO’nun diğer uluslararası kuruluş ve 
bölgesel oluşumlarla kuracağı ilişkileri, 
teşkilatın görünürlüğünün arttırılması, 
bilgi ve tecrübe paylaşımı bakımından 
çok yararlı buluyoruz. Bu çerçevede, Bir-
leşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler 
ihtisas kuruluşları ile yapılan işbirlikle-
rini önemli görüyoruz. Yine üyelerimizin 
tamamının temsil edildiği İslam İşbirliği 
Teşkilatı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 
daimi başkanlığını yaptığı İSEDAK ile 
olan ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz 
gerektiğine inanıyorum. Bunlarla birlikte, 
birçok açıdan teşkilatımıza benzeyen Gü-
neydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN ile 
kurulan ilişkilerin derinleştirilmesinin 
tüm üye ülkelerin ortak menfaatine oldu-
ğunu düşünüyorum.  Ayrıca Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler Konseyi ile geliştirilmekte 
olan işbirliğinden de ayrıca memnuniyet 
duyduğumu belirtmek istiyorum.

Sayın Devlet ve Hükûmet Başkanları...

2010 yılında İstanbul’da gerçekleştiri-
len ECO Zirvesinde kurulmasına karar 
verdiğimiz Akil Adamlar Grubu, şimdiye 
kadar sekiz toplantı yapmış ve raporunu 
tamamlamış bulunuyor. Söz konusu ra-
porda yer alan teşkilatın yeniden yapılan-
dırılması, sekretaryanın verimli bir işleyi-
şe kavuşturularak profesyonel kadrolarla 
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desteklenmesi önerilerini yerinde görü-
yoruz. Yine bu raporda işaret edilen üye 
ülkelerin teşkilata yönelik aidiyet duygu-
larının geliştirilmesi, işbirliği projelerin-
de zaman israfını önleyecek şekilde seçici 
davranılması gibi önerileri de destekli-
yoruz. Bu raporda belirtilen düzenleme-
lerin hayata geçirilmesinin önümüzdeki 
dönemde ECO’ya yeni bir dinamizm ve 
güç kazandıracağına inanıyorum. 2010 
yılı Aralık ayında devraldığımız dönem 
başkanlığımız sırasında bu anlayışla ECO 
vizyonunun geliştirilmesine ve bazı ku-
rumsal eksikliklerin giderilmesine özel 
önem verdik. Önümüzdeki iki yıl dönem 
başkanlığı görevini yürütecek Azerbay-
can’ında bu görevi, teşkilatı daha ileriye 
götürecek bir vizyon ve inisiyatif le ger-
çekleştireceğine inanıyorum. Bu süreçte 
dost ve kardeş Azerbaycan’a her türlü des-
teği vermeye ve tecrübemizi paylaşmaya 
hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

ECO bünyesinde sürdürülen çok bo -
yutlu işbirliğinin bir yansıması olarak 
Ankara’da ECO Eğitim Enstitüsü’nün 
faaliyete geçmesi bizi ayrıca memnun 
ediyor. Enstitünün, üye ülkeler arasında 
eğitim alanında işbirliğinin geliştiril-
mesine önemli katkıda bulunacağına 
inanıyorum. ECO 2012 ödülünü almaya 
layık görülen değerli tüm yazar, sanatçı 
ve tarihçileri tebrik ediyorum. Bu çer-
çevede, ECO 2012 Edebiyat Ödülünü 
kazanan değerli şairimiz ve yazarımız 
Sezai Karakoç’u da ayrıca tebrik ediyor, 
kendisine sağlık ve esenlikler diliyorum. 
Sözlerime son verirken bu zirvede alınan 
kararların Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

içinde ve bölgemizde barış, refah ve işbir-
liğinin geliştirilmesine vesile olmasını te-
menni ediyorum. Zirve sırasında bizlere 
gösterdiği misafirperverlik ve alicenap-
lıktan dolayı sevgili kardeşim Aliyev’in 
şahsında, dost ve kardeş Azerbaycan hal-
kına en derin şükranlarımı sunuyorum. 
Sayın Devlet ve Hükûmet Başkanları ile 
bütün misafirlerimizi en içten sevgilerim-
le, saygılarımla selamlıyorum.
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Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, açılışını 
yaptığımız Berlin Büyükelçiliğimizin yeni 
Kançılarya binasının hayırlı olmasını di-
liyorum. Geride bıraktığımız; dayanışma, 
yardımlaşma, dostluk ve sevgi sembolü 
olan Kurban Bayramınızı buradan bir kez 
daha tebrik ediyorum. Bu açılışla beraber, 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, Alman-
ya’daki vatandaşlarımızla beraber, Alman 
dostlarımız ve diğer ülkelerin diplomatik 
temsilcilerinin katılımıyla kutluyor ol-
maktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. 

Berlin Büyükelçiliğimizin bu yeni yerinin 
tarihi ve mülkiyeti, yaklaşık 100 yıl önce-
sine, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 

T.C. Berlin Büyükelçiliği Yeni 
Kançılarya Binası Açılış Töreni

Almanya | 30 Ekim 2012 
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Burası, Osmanlı Devleti’nin Büyükelçisi 
İbrahim Hakkı Paşa tarafından 24 Mayıs 
1918 tarihinde mülkiyetimize geçiri-
len Berlin’deki ilk Osmanlı Sefareti’nin 
bulunduğu yerdir.  Aynı bina,  Cumhu-
riyetin ilânını takip eden yıllarda da, 
1943 yılında İkinci Dünya Savaşı’ndaki 
hava bombardımanları sonucu yıkılana 
kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
Büyükelçiliği olarak hizmet verdi. Bugün 
bu açılış vesilesiyle, neredeyse bir asır 
önceki Büyükelçiliğimizin bulunduğu 
yere geri dönmüş oluyoruz. Büyükelçilik 
binamızı, bu tarihî perspektif içinde, yeri 
ve mimarisi itibariyle Türk kültürünü ve 
köklü devlet geleneğimizi layıkıyla temsil 
eden bir yapı olarak görüyorum. Yine bu 
binayı, yerinin geçmişi itibariyle, Alman-
ya ile derin tarihî kökleri bulunan yakın 
dostluk ilişkilerimizin de sembolü olarak 
kabul ediyorum. 

Esasen, Türkiye ve Almanya arasındaki 
diplomatik ilişkiler bundan çok daha es-
kilere,  Ahmet Resmi Efendi’nin Prusya’ya 
Elçi olarak atandığı 19 Kasım 1763 tarihi-
ne kadar uzanıyor. Nitekim 2013 yılında 
Almanya ile diplomatik ilişkilerimizin 
kuruluşunun 250’nci yıldönümünü kut-
layacağız. Berlin, Avrupa’da Roma’ya veya 
İstanbul’a kıyasla daha genç bir şehir 
sayılır. Buna rağmen Berlin, 18’inci asır-
dan itibaren süratle gelişerek Avrupa’nın 
merkezi haline geldi. Berlin, aynı zaman-
da dünyadaki dönüşümlere şahitlik etmiş 
bir şehirdir. Berlin Duvarı’nın 1989’daki 
yıkılışını müteakip iki Alman devletinin 
birleşmesi, bu şehri dünyanın gözünde, 
özgürlüğün, azmin, çalışkanlığın, kalkın-

manın ve barışın simgesi haline getirdi. 
Almanya, Avrupa Birliği projesinin baş-
langıç noktası ve başarı hikâyesi olması 
sebebiyle de özel bir konuma sahip. Av-
rupa devletlerinin birbirlerine entegre 
olarak kurdukları bu beraberlik, İkinci 
Dünya Savaşı ertesinde geliştirilen uzun 
vadeli stratejik bir vizyonun ifadesidir. 
Halen yaşanmakta olan ekonomik kriz, 
bu temel stratejik barış projesinin gide-
rek daha fazla önem kazanacağını ortaya 
koyuyor. 

Bu çerçevede, dünyada önemli bir aktör 
olmaya devam eden AB’nin Türkiye ile 
ilişkilerini de aynı şekilde “stratejik bir 
bakış” ışığında ele alması gerektiğine ina-
nıyoruz. Avrupa Birliği’ne bu yıl Nobel ba-
rış ödülünün verilişinin bu vizyonu güç-
lendirmesini temenni ediyorum. Birliğin 
genişleme sürecinin devam ettirilmesi su-
retiyle, barış, huzur ve refahın daha geniş 
bir coğrafyaya yayılmasının sağlanmasını 
diliyorum. Türkiye AB’nin amacına ve ba-
şarısına inandığı için üyelik hedefinden 
vazgeçmedi. Müzakere sürecinde, siyasi 
Saiklerden kaynaklanan tıkanıklığın bir 
fayda getirmediğini, üyeliğimizin her iki 
tarafın yararına olduğunun görülmesi ge-
rektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.

Değerli misafirler...

Avrupa genelinde, ekonomik krizle bağ-
lantılı olarak yabancı düşmanı ve İslam 
karşıtı eğilimlerin artış gösterdiğine 
şahit oluyoruz. Norveç’te yaşanan ve 77 
masum insanın hayatına mal olan men-
fur olay, önlem alınmazsa bu eğilimlerin 
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nerelere gidebileceğini bize maalesef 
biz kez daha hatırlattı. Almanya’da aşırı 
sağcı saldırıların hedefinde yer alan Türk 
toplumunun tepkilerini ve beklentilerini 
de, muhataplarımıza her fırsatta dile geti-
riyoruz. Almanya kamuoyunun da büyük 
tepkisine yol açan acımasız cinayetlerin 
tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz. 
Bu cinayetlerin bütün yönleriyle açığa çı-
kartılması, ülkedeki toplumsal barışın ve 
huzurun güçlendirilmesine önemli katkı 
sağlayacaktır. 

Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasındaki 
önyargıların yıkılmasına yönelik çabalara 
büyük önem veriyoruz. Bu amaçla İspan-
ya ile başlattığımız Medeniyetler İttifakı 
girişimimizin ehemmiyeti, giderek daha 
iyi anlaşılıyor. Medya, sivil toplum ve 
düşünce kuruluşlarının “ötekileştirme”ye 
karşı mücadelede sorumluluk üstlenme-
lerini bekliyoruz. Hükûmetlerin de bu 
yöndeki çabalarını kamuoyunda açıkça 
ifade etmeleri ve kararlı davranmaları 
gerekiyor. Almanya’da dünya çapında 
saygınlığı olan vakıf ve düşünce kuruluş-
larının, faaliyetleriyle yıllardır entelek-
tüel hayatı zenginleştirdiğini biliyoruz. 
Bu kurumların da, “ötekileştirme” konu-
sunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi 
konusunda kamuoyunu teşvik edici rol 
oynayabileceklerine inanıyorum. 

Türkiye, gelişen ekonomisi,  giderek 
yükselen demokratik standartları, siyasi 
istikrarı, bölgesinde ve dünyada izlediği 
çok boyutlu aktif dış politikası ile bu ko-
nuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır. 
Türkiye, yalnızca son dönemde dünyanın 

odaklandığı Orta Doğu’da değil, Bal-
kanlardan Orta Asya’ya, Karadeniz’den 
Kafkasya’ya kadar geniş bir alanda barış 
ve işbirliği politikası izliyor. Ayrıca Af-
rika,  Asya ve Latin Amerika’ya uzanan 
farklı bölgelerdeki ülkelerle de ilişkile-
rini geliştirme yönünde önemli adımlar 
atıyor. Örneğin son dönemde çok ciddi 
insanlık dramlarının yaşandığı Somali ve 
Myanmar’a uluslararası dikkatin yönlen-
dirilmesinde ülkemizin önemli katkıları 
oldu ve olmaya devam ediyor. Türkiye’nin 
izlediği dış politikanın hedefi, bölge halk-
larının barış, demokrasi, güvenlik içinde 
onurlu bir yaşam sürmeleri, bunun yanın-
da refah düzeylerinin de yükseltilmesidir. 

Bu açılımlarımıza paralel olarak Birleş-
miş Milletler ve G-20 gibi uluslararası 
platformlarda da,  daha aktif bir rol üst-
lenmeye başladık. Türkiye 2009-2010 dö-
neminde başarıyla yürüttüğü BM Güven-
lik Konseyi geçici üyeliğine 2015-2016 
dönemi için tekrar aday oldu. Birleşmiş 
Milletler ’in daha etkin ve demokratik bir 
yapıya kavuşturulmasına yönelik reform 
çalışmalarını destekliyoruz. İhtilaf ların 
çözümünde önleyici diplomasi ile ara-
buluculuğa daha fazla önem verilmesini 
gerektiğine inanıyoruz. 

Orta Doğu ve Arap dünyasında yaşanan 
değişim hareketlerini, hem demokrasi ve 
bireysel özgürlükler, hem de güvenlik ve 
siyasi boyutlarıyla izliyoruz. Burada diğer 
devletlerin yapıcı rol oynayabilmeleri için 
samimi ve ilkeli tutum sergilemeleri ge-
rekiyor. Biz, hemen her gün karşı karşıya 
geldiğimiz sıcak gelişmelere, hem tarihî 



21

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-5

sorumluluğumuz, hem de barış odaklı 
dış politika anlayışımız çerçevesinde 
yaklaşıyoruz. Almanya ile uluslararası 
platformlarda, barış ve istikrarın tesisi 
için, dayanışma içinde müttefik olarak 
çaba gösteriyoruz. Türkiye ve Almanya 
arasında, köklü ortak tarihî geçmişimize 
paralel olarak, siyasi, ekonomik, askerî ve 
sosyal alanlarda giderek daha derinleşen 
ilişkiler bulunuyor.  İki ülke arasındaki 
bu çok boyutlu ilişkilerin gelişmesinden 
biz büyük memnuniyet duyuyoruz.

Değerli misafirler...

Türkiye-Almanya ilişkilerinin eğitim ve 
kültür boyutu, bu çerçevede giderek daha 
fazla önem kazanıyor. Türkiye’de Goethe 
Enstitüsü’nün yürüttüğü faaliyetler uzun 
zamandır devam ediyor. Buna son dönem-
de atılan ilave adımlar olarak, İstanbul’da 
Tarabya Kültür Akademisi’nin kuruluşu-
nu, Türk Alman Üniversitesinin kuruluş 
sürecinin başlatılmasını ekleyebiliriz. 
Türkiye, “Goethe Enstitüsü” veya İngiliz 
“British Council”  merkezlerine benzeyen 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin 
bir şubesini Berlin’de açmayı planlıyor. 
Bu merkezde Türk kültürünün,  tarihinin,  
dilinin,  sanatının,  edebiyatının daha iyi 
tanıtılması ve öğretilmesi ile ilgili faali-
yetlerin yürütülmesi amaçlanıyor. 

Şüphesiz Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 
milyon Türk vatandaşı ve Türk kökenli 
Alman vatandaşı, ikili ilişkilerimizin en 
önemli unsurlarından birini teşkil edi-
yor. Eğitim buradaki Türk toplumunun 
hayatın her alanına aktif katılımı için en 

önemli şart olmaya devam ediyor. Biz 
Almanya’daki Türklerin hem Almancayı 
hem Türkçeyi en iyi şekilde konuşabil-
melerini arzu ediyoruz.  Bu anlamda va-
tandaşlarımızın “çift-dilli” olmalarını bir 
zenginlik olarak görüyor ve güçlü şekilde 
teşvik ediyoruz.  Yakın dönemde, yurtdı-
şında yaşayan vatandaşlarımızın ve akra-
ba topluluklarımızın sosyal katılımlarını 
teşvik etmek, yaşam kalitelerini arttır-
mak ve yaşadıkları yerde eşit fırsatlardan 
yararlanmalarına yardımcı olmak maksa-
dıyla yeni bir kurum oluşturduk. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
adını taşıyan bu kurum, diğer kurumları-
mızla işbirliği halinde, mevcut sorunları 
belirlemeye ve çözüm yolları üretmeye 
çalışıyor. “Göçün 50’nci Yıldönümü”nü 
kutladığımız geçen yıl, yine bu tarihlerde, 
Almanya’yı ziyaretim vesilesiyle çeşitli 
etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya 
gelmiştik. Buradaki kardeşlerimizin kar-
şılaştıkları sorunları gidermeye yönelik 
her türlü adıma destek vermeye daima 
hazırız.

Değerli kardeşlerim...

Almanya’da yaşayan siz değerli vatandaş-
larımızdan ülkedeki sosyal,  ekonomik 
ve siyasi hayata daha fazla katılmanızı 
istiyoruz. Bu, sadece sizin için değil, siz-
den sonraki nesiller için de hayati dere-
cede önemlidir. Barış ve hoşgörü bizim 
kültürümüzün temel özelliklerinden 
biri.  Sizler daima diyaloğa önem verme-
li, açık fikirli olmalısınız. Çünkü sizler, 
Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, 
Hacı Bektaş Veli’nin, Seyyid Abdulhakim 
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Arvasi’nin, onların sevgi, barış, kardeşlik 
yolunun mirasçılarısınız. Çocuklarını-
zın, burada mümkün olan en iyi eğitimi 
almalarını sağlamak için elinizden ge-
leni yapmalısınız. Siz de, çocuklarınız 
da, tıpkı Fuzuli’yi, Mehmet Akif ’i, Necip 
Fazıl’ı okuyup anladığınız gibi Hegel’i, 
Kant’ı, Göte’yi de okuyup, anlamalısınız. 
Bu şekilde iki kültürü birden öğrenmek 
sizin için bir külfet değil, tam tersine çok 
değerli bir avantaj, büyük bir zenginliktir. 
Bunu başardığınızda Alman toplumunun 
sizi çok daha kolay kabullendiğini, size 
daha fazla saygı duyduğunu göreceksiniz. 
Türkiye’nin izlediği politikalarda ilkeli ve 
hakkaniyetten yana duruşunun, sizlerin 
bu yöndeki gayretlerinize güç ve katkı 
sağlayacağına inanıyorum.  

Şundan emin olunuz, sizin arkanızda 
güçlü ekonomisiyle, aktif dış politikasıyla 
bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti var. Dünyanın 
neresinde olursa olsun her bir vatandaşı-
na sahip çıkan, onun derdine ortak olan, 
hakkını savunan bir Türkiye var. Sadece 
kendi vatandaşlarının değil, dünyanın ne-
resinde olursa olsun bütün mazlumların, 
mağdurların elinden tutan, yardımına 
koşan bir Türkiye var. Sizler artık işte 
böyle bir devletin vatandaşı olduğunuzu 
bilerek hareket etmelisiniz. Eğitiminizi, 
işinizi, ilişkilerinizi buna göre yürütmeli, 
adımlarınızı büyük düşünerek atmalı-
sınız. Sizler de, tıpkı ülkeniz gibi hedef-
lerinizi büyütmelisiniz. Burada kalıcı 
olmaya, yerleşmeye, ev almaya, iş kurma-
ya karar verdiğiniz andan itibaren sizler 
artık buranın bir parçasısınız. Birliğinizi, 

beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü tut-
tuğunuzda, Avrupa’daki en güçlü, en et-
kili, en dinamik toplum olacaksınız. İşte o 
zaman, şu anda karşılaştığınız ve aşmakta 
zorlandığınız engellerin önünüzde birer 
birer yıkıldığına şahit olacaksınız. Kendi-
nizi buralarda misafir olarak görmeyin, 
eğreti durmayın. Bu coğrafyada sizlerden 
önce de dedelerinizin, atalarınızın emeği, 
alın teri, nesiller boyu süren hayatları var. 
Sizler, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi 
alandaki çabalarınızla, başarılarınızla, 
işte bu mirası daha ileriye taşıyacaksınız. 
Ben, önümüzdeki dönemde sizlerin her 
birinizin, çocuklarınızın, torunlarınızın 
çok büyük başarılara imza atacaklarına 
yürekten inanıyorum.

Değerli misafirler...

Giderek büyüyen ve çeşitlenen ekonomik 
ilişkilerimizin, Almanya ile olan münase-
betlerimizde ayrı bir önemi var.  Almanya 
ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkiler çok ileri bir seviyede bulunuyor. 
Almanya ülkemizin en büyük ticaret orta-
ğıdır. Türkiye’ye yatırım yapan uluslara-
rası şirketlerin sayısı açısından Almanya, 
5 bine yakın şirketle ilk sırada yer alıyor. 
Türkiye olarak nüfuzumuzun eğitim ka-
litesini giderek yükseltiyor, teknolojiyi 
her geçen gün daha etkin şekilde kulla-
nıyoruz. Bilim ve teknolojiye ayrılan kay-
nakların ciddi oranda artmasının olumlu 
etkilerini şimdiden görmeye başladık. 
Yakaladığımız istikrarlı büyüme eğilimi, 
istihdamı artırma politikalarımızı destek-
liyor. İzlediğimiz etkin maliye ve isabetli 
para politikaları sonucu enflasyonu tek 
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haneli rakamlara indirdik ve bu seviyede 
tutuyoruz. Ekonomik reformlar ve teş-
vikler sayesinde Türkiye, ileri teknoloji 
gerektiren stratejik alanlarda uluslararası 
yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunan bir 
ülke haline geldi. 

Almanya ekonomisinin de, teknoloji, 
mali politika ve sosyal politika açısından 
dünyanın en güçlü ekonomilerinden 
biri olduğunu biliyoruz. Hem ortak Av-
rupa pazarında hem de dünya piyasa-
larında etkin iki ekonomik güç olarak, 
ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha 
da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyo-
rum. Elbette burada Almanya’daki Türk 
kardeşlerimizin ekonomik faaliyetlerini 
de takdirle ifade etmemiz gerekiyor. Bu 
ülkede vatandaşlarımız, 8 milyar avro ya-
tırımla kurdukları 70 binden fazla ticari 
işletmeyle yıllık 35 milyar avro ekono-
mik çıktı üretiyorlar. Türkler tarafından 
kurulan işletmelerde 350 binden fazla 
kişiye istihdam imkânı sağlanıyor. Bütün 
bu güçlü ilişkilerin etkisiyle Türkiye ve 
Almanya arasındaki ticaret hacmi 2011 
yılında 32 milyar avroyu, yani 39 milyar 
doları buldu.  

Günümüzde hiçbir ülke, kendisini de 
etkileyen bölgesel ve küresel boyutlu 
tehlikeleri tek başına bertaraf edebilme 
imkânına sahip değil. Dünya konjonktü-
rü, hem komşularımızla hem de ortak-
larla işbirliği ve empati kurmayı her za-
mankinden daha gerekli kılıyor.  Avrupa 
Birliği’nde yaşanan krizin çözümü için 
siyasi sorumluluk taşıyan hükûmetlerin 
yaptıkları kapsamlı istişareleri ve attıkla-

rı adımları dikkatle takip ediyoruz. Avro 
bölgesi için öngörülecek düzenlemeler, 
sadece Birlik üyesi ülkelerin değil, onlarla 
birlikte hepimizin geleceğini ilgilendiren 
sonuçlar doğuruyor. Bunun için, Avrupa 
Birliği’nin krizden güçlenerek çıkması 
konusunda samimi temennilerimizi 
ifade ediyoruz. Türkiye ve Almanya’nın, 
bölgesel ve küresel önemi olan konular-
da siyasi diyalog içinde bulunması, ikili 
ilişkilerini daha da genişletmesi, her iki 
ülkenin de ortak yararınadır. 

Bu açılış vesilesiyle sevincimizi bizlerle 
paylaşan ve millî bayramımız dolayısıyla 
burada bulunan tüm misafirlerimize katı-
lımlarından dolayı şükranlarımı sunuyo-
rum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak 
üzere tüm devlet ve siyaset adamlarımızı 
da bir kez daha saygıyla yad ediyorum. 
Almanya’da yaşayan kardeşlerimiz için 
gurur kaynağı olduğuna inandığım bu 
ihtişamlı binada başarılı çalışmalara imza 
atılmasını temenni ediyorum. Büyükelçi-
mize ve çalışma arkadaşlarına muvaffaki-
yetler diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Şansölyeler ve Başbakanlar, Sayın 
Avrupa Parlamentosu Başkanı, Sayın Ma-
liye Bakanları, hanımefendiler, beyefen-
diler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Nicolas Berggruen Enstitüsü’nün 

değerli yöneticilerini düzenledikleri bu 
önemli toplantından dolayı kutluyorum. 

Avrupa Birliği, kuruluşundan bu yana 
en kritik imtihanlarından biriyle karşı 

Nicolas Berggruen Enstitüsü 
“Avrupa Krizin Ötesinde” 

Toplantısı

Almanya | 30 Ekim 2012 
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karşıya bulunuyor. Avrupa Birliği’nin ve 
özellikle Euro Bölgesi’nin içinde bulundu-
ğu ekonomik kriz, Birliğin bugüne kadar 
karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardan 
farklı görünüyor. Bu kriz yalnızca siyasi 
iktidarları tehdit etmekle, kısa vadeli dur-
gunluklar meydana getirmekle kalmıyor, 
aynı zamanda insanların yaşam biçim-
lerini ve genç nesillerin geleceğe dair 
beklentilerini de olumsuz etkiliyor. Bu, 
halkların Avrupa Fikri’ne, Euro’ya olan 
güvenini ve inancını derinden sarsacak 
derecede önemli bir durumu ifade ediyor. 
Bunun için, ekonomik krizin mümkün 
olan en kısa zamanda ve kalıcı bir şekilde 
aşılması gerekiyor. Krizin aşılması yalnız-
ca Avrupa Birliği için değil, aday bir ülke 
olarak katılım müzakerelerini yürüten 
Türkiye açısından da büyük önem taşıyor. 

Avrupa Birliği’nin krizi atlatmaya yönelik 
olarak son dönemde attığı cesur adımları 
yakından izliyoruz. Nitekim alınan ted-
birlerin etkileri, yavaş da olsa, görülmeye 
başlandı. Bununla birlikte, henüz krizin 
ve beraberinde getirdiği risklerin berta-
raf edildiğini söyleyemeyiz. Avrupa Bir-
liği ekonomisindeki ve Euro’nun gidişatı 
konusundaki genel belirsizlik ne yazık 
ki sürüyor. Bazı ülkelerin kriz batağına 
iyice saplanmaları tehlikesi halen devam 
ediyor. Bu tablo karşısında Avrupa Birliği 
çapında geliştirilen ortak politikaları ve 
tesis edilmesi kararlaştırılan mekanizma-
ları takdirle karşılıyoruz. Avrupa Birliği, 
gerçek bir Birlik olarak hareket edebildi-
ğini; her bir üyenin sorununun giderile-
bilmesi için tüm Birliğin dayanışma için-
de seferber olabileceğini gösterdi. Krizin 

aşılabilmesi amacıyla Avrupa Birliği li-
derleri önemli kararlar aldılar. Ancak, bu 
kararların ne şekilde hayata geçirileceği-
ne ilişkin ayrıntılar henüz belirginleşme-
di. Bu durum, küresel ekonomik düzen 
bakımından da bazı riskleri beraberinde 
getiriyor. Siyasi düzeyde alınan kararla-
rın somut bir şekilde hayata geçirilerek, 
tüm üye ülkeler tarafından eksiksiz bir 
şekilde uygulanması, Avrupa Birliği’nin 
krizi en kısa zamanda atlatabilmesi için 
önem taşıyor.

Değerli katılımcılar...

Bu ekonomik kriz, Avrupa Birliği üyesi ül-
keler kadar, Avrupa’yla her alanda sağlam 
ilişkileri olan ve tam üyelik müzakerele-
rini kararlılıkla sürdüren Türkiye’yi de 
doğrudan ilgilendiriyor. Krize ve krizin 
yol açtığı belirsizliklere bağlı olarak, üye 
ülkelerle ticaretimizde düşüşler yaşandı-
ğı doğrudur. Ancak, tüm zorluklara rağ-
men Avrupa Birliği, Türkiye’nin en büyük 
dış ticaret ortağı olma özelliğini koruyor. 
Son yıllarda dış ticaret ortaklarımızı çe-
şitlendirerek, Afrika, Latin Amerika ve 
Uzak Doğu gibi bölgelere yönelik açılım 
sağlamış olsak da, halen ticaretimizin 
yüzde 37’si Avrupa Birliği’yle gerçekle-
şiyor. Aynı şekilde Türkiye’ye doğrudan 
yatırımların yüzde 70’inden fazlası da 
halen Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 
yapılıyor. Yine Türkiye’yi ziyaret eden 
turistlerin yarısından fazlası, Avrupa Bir-
liği ülkelerinden geliyor. Görüldüğü gibi, 
Türkiye Avrupa Birliği ekonomisinin, Av-
rupa Birliği de Türkiye ekonomisinin ta-
mamlayıcı ve vazgeçilmez unsurları olma 
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konumlarını sürdürüyorlar. Avrupa Birli-
ği’ndeki krizin derinleşmesi, ülkemizi de 
ekonomik açıdan etkileme potansiyeline 
sahiptir.  Krizin bir an evvel aşılması Av-
rupalı dostlarımızı olduğu kadar, bizi de 
memnun edecektir. 

Esasen ,  Türkiye  olarak biz  Avrupa 
Birliği’nin kriz nedeniyle karşı karşıya 
kaldığı zorlukları, işini kaybedenlerin 
üzüntülerini, yıkılan hayalleri, yaşanan 
sıkıntıları çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz 
de 2001 yılında benzer bir sancılı süreç-
ten geçmek zorunda kaldık. O dönemde 
Türkiye’de de çok sayıda banka iflas etti, 
zorluklarla oluşturulan tasarruf lar yok 
oldu, fabrikalar kapandı, düş kırıklıkları 
yaşandı. Sonuçta ekonomimiz ciddi oran-
da küçüldü ve refah düzeyimiz azaldı. An-
cak, 2001 krizi Türkiye için bir ders oldu. 
Krizden kurtulmak ve benzer krizlerle 
tekrar karşılaşmamak için köklü yapısal 
reformlar yaptık, disiplinli ekonomik poli-
tikalar izledik. Bu reformlar ve politikalar 
yalnızca Türkiye ekonomisini daha güçlü 
hale getirmekle kalmadı, halkın devlete 
ve ekonomiye olan güveninin yeniden te-
sis edilmesini sağladı. Türkiye, 2001 krizi 
sonrası oluşan siyasi ve ekonomik istikrar 
ile sağladığımız güven ortamı sayesinde, 
dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı bü-
yük ekonomisi konumuna yükseldi. 

Küresel çapta siyasi ve ekonomik ağırlığı 
her geçen gün daha da artan Türkiye, 
aktif bir üye olarak G-20 bünyesinde de 
çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz, geçti-
ğimiz yıl gösterdiği yüzde 8.5 oranındaki 
büyüme sayesinde dünyada en hızlı ge-

lişen ekonomiler arasında üst sıralarda 
yer aldı. Buna karşılık, Avrupa Birliği 
ekonomisi 2011 yılında yüzde 1.5 oranın-
da büyümesine karşılık, son üççeyrektir 
ya sıfır ya da eksi büyüme değerlerine 
sahip bulunuyor. Benzer şekilde, Avrupa 
Birliği genelinde kamu açığının Gayrı Safi 
Yurtiçi Hasıla’ya oranı 2011 yılında yüz-
de 4.5 olarak gerçekleşirken, Türkiye’de 
bu oran yüzde 1.7 düzeyindedir. Ayrıca, 
Avrupa Birliği ülkelerinin toplam kamu 
borcunun Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya 
oranı geçtiğimiz yıl yüzde 85.5 olmuştur. 
Türkiye’de bu oran yüzde 30’lar düze-
yindedir. Türkiye’deki işsizlik de, yüzde 
8.9’luk oranla, 2012 Ağustos ayı itibarıyla 
yüzde 10.5’lara ulaşan AB ortalamasının al-
tında bulunuyor. Avrupa Birliği’ndeki kriz 
ortamının yol açtığı sıkıntılara rağmen, 
cari açığımızı yüzde 10’lardan yüzde 7.5’e 
çektik. 

Esasen tüm bu ekonomik veriler, Avrupa 
Birliği makamlarınca geliştirilen Maast-
richt Kriterleri’nin Türkiye tarafından bir-
çok üye ülkeye kıyasla titizlikle uyguladı-
ğını gösteriyor. Türkiye’nin bu başarısının 
ve ekonomik krizlerden artık doğrudan 
etkilenmiyor olmasının nedeni, az önce 
belirttiğim gibi, 2002’den sonra hayata ge-
çirdiğimiz yapısal reformlardır. Bankacılık 
sektörümüzü zamanında reformdan geçir-
miş olmamız Türkiye’nin krizlere karşı di-
rencini yükseltti. Sosyal güvenlik, sağlık ve 
kamu maliyesi denetimine ilişkin reform-
ları da aynı şekilde vaktinde tamamladık. 
Türkiye’nin borç stokunun her geçen gün 
daha da azalmasının önemini de bu çerçe-
vede özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrı-
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ca, bütçe verilerimizin Avrupa Birliği ülke-
lerine kıyasla daha makul ve kontrollü bir 
noktada bulunması krizlerden doğrudan 
etkilenmemizi engelleyen unsurlar arasın-
da yer alıyor. Ülkemizdeki bu reform süreci 
elbette kolay olmadı, oldukça sancılı geçti. 
Halkımız, uygulanan tasarruf tedbirleri 
nedeniyle kısa vadede ciddi zorluklar yaşa-
dı. Ancak biz hükûmet olarak, Türkiye’nin 
geleceğini düşünerek, reformların disiplin 
içinde uygulanması politikasından hiçbir 
zaman taviz vermedik. Ekonomi politika-
larıyla halkın mağduriyetini giderecek sos-
yal politikaları bir arada hayata geçirdik. 

Ekonomik göstergelerin tüm olumlu sin-
yallerine rağmen Türkiye olarak asla re-
havete kapılmıyoruz.  Avrupa Birliği krizi 
de dâhil olmak üzere, küresel ekonomik 
konjonktürü doğru analiz etmek suretiyle, 
reformlarımızı kararlı bir şekilde sürdü-
rüyoruz. Krizle muhatap olduktan sonra 
reaksiyon göstermektense, bizim için tehli-
keli olabilecek gelişmeleri takip edip, krizi 
engelleyici proaktif adımlar atmayı tercih 
ediyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda bu doğrultu-
da son derece önemli atılımlar gerçekleş-
tirdik. Önümüzdeki 10-11 yılda Türkiye’yi 
daha ileri noktalara taşımak için yeni he-
defler belirledik. İhracata dayalı büyüme-
mizi önümüzdeki yıllarda hızlandırarak, 
2023 yılına kadar Türkiye’yi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına dâhil etmeyi 
planlıyoruz.  Son 10 yılda üç kat artırdı-
ğımız kişi başına düşen millî gelirimizi, 
mevcut 10 bin 400 dolardan 25 bin dolar 
seviyelere çıkartarak, halkımızı daha da 
müreffeh hale getirmek istiyoruz. OECD, 
Türkiye’nin 2012-2017 yılları arasında, or-

talama yüzde 5.2’lik bir oranla, örgüte üye 
tüm ülkeler arasında en yüksek büyüme 
hızına ulaşacağını öngörüyor. Avrupa Bir-
liği süreci çerçevesinde demokrasi, temel 
hak ve özgürlükler, yargı, eğitim ve bilim 
gibi alanlarda gösterdiğimiz ilerlemeler 
de Türkiye’yi uluslararası yatırımcılar ve 
iş arayanlar açısından giderek daha cazip 
hale getiriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşayan 100 bini aşkın Türk gencinin, 
daha uygun iş bulabilmek için son yıllarda 
ülkemize dönmeyi tercih etmeleri, bu du-
rumun önemli bir göstergesidir.

Değerli katılımcılar...

Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu kri-
zin, geçmişteki sıkıntılara kıyasla daha de-
rin ve daha uzun süreli olacağı anlaşılıyor. 
Buna rağmen, Birliğin geçmişte olduğu 
gibi, bu krizden de güçlenerek çıkacağına 
olan inancımı ve bu yöndeki içten temenni-
mi ifade etmek istiyorum. Hatta bu krizin, 
daha önce ihmal edilmiş bazı adımların ce-
saretle atılabilmesi için de önemli bir fırsat 
haline dönüştürülebilmesi mümkün. Birli-
ğin geleceğine ilişkin tartışmaların bugün 
çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde 
yapılmaya başlanması önemli bir gelişme. 
Bu tartışmaların, önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde somut önerilere dönüşmesini 
diliyorum. Türkiye bu sürece her türlü 
katkıyı yapmaya hazır. Krizin biran evvel 
aşılması ve benzer krizlerin bir daha yaşan-
maması için, kalıcı büyümenin sağlanması 
gerekiyor. Avrupa liderlerinin son zirveler-
de büyüme konusuna odaklanmalarını ve 
bu konuda somut öneriler getirmelerini 
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son derece olumlu bir gelişme olarak de-
ğerlendiriyorum. 

Avrupa için sadece ekonomik değil, sosyal 
bir sorun haline gelen yüksek işsizliğin 
de, yeni istihdam alanları oluşturularak 
düşürülmesi önem taşıyor. Çünkü işsizlik, 
yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı da kö-
rüklüyor. Avrupa Birliği’nin değerleriyle 
ters düşen bu durum, Birliğin küresel 
imajına ciddi zararlar veriyor. Krizin aşıl-
masının kişilerin, partilerin ve ulusların 
çıkarlarından çok daha önemli bir hedef 
olduğu ortak kabul haline gelmeli. Avrupa 
Birliği çapında siyasi istikrarın sağlanması, 
Avrupa toplumlarının Birliğe ve Euro’ya 
olan güvenlerinin yeniden tesis edilmesi 
bakımından kritik öneme sahip. Kısa va-
deli zorluklar, siyasi baskılar tabii ki yaşa-
nabilir ve insanlar memnuniyetsizliklerini 
dile getirebilirler. Ama bu baskılara boyun 
eğilerek reformların ve kemer sıkma poli-
tikalarının kısmen de olsa kesintiye uğra-
tılması, daha vahim ve küresel çapta daha 
olumsuz sonuçlara yol açacaktır. İçinde 
bulunduğumuz hassas dönemde Avrupa 
Birliği liderlerine, geçmişte Avrupa Fikri’ni 
ileriye taşıyan önderlerin tarihî misyonları-
na benzer görevler düşüyor. Avrupa Birliği 
liderlerinin bu sorumluluklarını başarıyla 
yerine getirmelerini temenni ediyorum.

Saygıdeğer katılımcılar...

Avrupa Birliği’nin geçtiği zor süreç, Bir-
liğin getirdiği avantajların, hatta Birliğin 
gerekliliğinin dahi bazı çevrelerce sor-
gulanmaya başlanmasına yol açtı. Buna 
rağmen, Avrupa Birliği’nin 500 milyon 

nüfusa ve yaklaşık 16 trilyon Dolar Gayrı 
Safi Yurtiçi Hasıla’ya sahip küresel bir 
ekonomik güç olmaya devam ettiğini göz 
önünde bulundurmamız gerekiyor. Ayrı-
ca, yaşanan tüm zorluklara rağmen, Av-
rupa Birliği’nin küresel alanda bir barış 
projesi olmayı sürdürdüğü görülüyor. Av-
rupa Birliği’nin Nobel Barış Ödülü’nü al-
maya hak kazanması, Birliğin barışa kat-
kısını ifade ediyor. Esasen, doğu ve batı 
Avrupa’nın birleşmesinde oynadığı rol 
nedeniyle bu ödül Avrupa Birliği’ne daha 
önce verilmeliydi. Avrupa Birliği’nin kü-
resel ölçekte barışı destekleyen bir Birlik 
olarak daha da güçlenmesi için Türkiye 
önemli katkılar yapabilir. Yakın coğrafya-
mızın yeniden şekillendiği bir dönemde 
dünya barışına yönelik tehditlere karşı 
birlikte mücadele etmeyi sürdürmeliyiz.  
Türkiye, genç, eğitimli ve dinamik bir iş 
gücü potansiyeline sahiptir. Birlik üyesi 
bir Türkiye, giderek yaşlanan Avrupa kı-
tasına ihtiyaç duyduğu dinamizmi sağla-
yabilir. Türkiye, kuvvetlenen ve büyüyen 
ekonomisiyle, Birliğin Orta Doğu, Balkan-
lar, Kafkaslar ve Orta Asya’da nüfuzunu 
artırmanın yanında, küresel çapta daha 
etkin bir rol oynamasına da katkı sağla-
yacaktır. 

Türkiye ve AB’nin ortak bir geleceği pay-
laştığına yürekten inanıyoruz. Mevcut 
krizi, ortak geleceğimizi şekillendirme-
miz; girişimciliğe daha fazla yatırım yap-
mamız; gençlerimizi küreselleşen dünya-
nın şartlarına daha iyi hazırlamamız için 
bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Avru-
pa Birliği’nin 2020 projesi ile Türkiye’nin 
2023 projesinin hedefleri büyük oranda 
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örtüşüyor. Bu hedef lere ulaşmak için 
birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu 
amaçla atılması gereken ilk adım, halkla-
rımız arasındaki etkileşim, diyalog ve iş-
birliğinin ileri götürülmesini engelleyen 
yapay bariyerlerin kaldırılması olmalıdır. 
Girişimci Türk vatandaşları Avrupa’da 
serbestçe hareket edebilmeli, ortak ge-
leceğimizin şekillendirilmesine katkıda 
bulunabilmelidirler. Yaşanan kriz, Avru-
pa Birliği entegrasyon sürecinin, özellikle 
karar alma yöntemleri bakımından daha 
esnek olacak bir şekilde değiştirilmesi 
ihtiyacını da ortaya çıkardı. Geleceğin 
Avrupa’sında bazı üye ülkeler daha yavaş 
entegrasyonu tercih edebilirken, örneğin, 
Euro Bölgesi ülkeleri daha ileri bir siyasi 
ve ekonomik birlik modeline doğru iler-
leyebileceklerdir. Ortak amaç ve değerler 
korunabildiği takdirde, böyle bir yapıda, 
halkının tercihleri doğrultusunda her 
ülke yer bulabilecektir. İnanıyorum ki, 
Avrupa Birliği, önümüzdeki birkaç yıl 
içinde kendine güvenini yeniden kazana-
cak ve krizden güçlenerek çıkacaktır. 

Türkiye de, AB’nin yaşadığı bu gelişmele-
re seyirci kalmıyor. Kendimizi geleceğin 
Avrupa Birliği’ne tam üye olacak şekilde 
hazırlamaya devam ediyoruz.  AB’nin, 
Türkiye tam üye olarak katıldığında çok 
daha güçlü hale geleceğine, “çeşitlilik 
içinde birlik” vizyonunu tam manasıyla 
gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Bu 
düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür 
ediyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, Ekselansları, 
değerli misafirler... Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyor, 5’inci Bali Demokrasi 
Forumu’nun başarılı geçmesini diliyorum.

Öncelikle Endonezya’yı, demokrasinin 
küresel gündemde öne çıkarılması husu-
sunda üstlenmiş olduğu sorumluluk ne-

deniyle kutluyorum. Asya-Pasifik bölgesi 
başta olmak üzere, tüm dünyadan yoğun 
ilgi gören Bali Demokrasi Forumu’nun, 
bu konuda önemli işleve sahip olduğuna 
inanıyorum. Bu girişimin mimarları olan 
Endonezya Devlet Başkanı Sayın Susilo 
Bambang Yudhoyono’ya ve Dışişleri Ba-
kanı Sayın Marty Natalegawa’ya teşek-

Bali 5. Demokrasi Forumu Açılış 
Konuşması

Bali, Endonezya | 8 Kasım 2012 
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kürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz beş yıl 
boyunca sürekli büyüyen ve gelişen Bali 
Demokrasi Forumu, demokrasi, çoğulcu-
luk, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
gibi insanlığın ortak değerlerinin teşvik 
edildiği bir platform haline geldi. Yüksek 
ekonomik kalkınma ve hızlı bir sosyal 
dönüşüm içindeki Asya’da, demokrasinin 
tüm kurum ve değerleriyle yeni bir süz-
geçten geçirilmesi süreci yaşanıyor. Önü-
müzdeki yüzyılda küresel ekonomik ve 
stratejik dengenin Asya eksenli oluşacağı 
görülüyor. Bir başka ifadeyle, 21. yüzyılın 
Asya yüzyılı olacağı düşünülüyor. Demok-
rasi konusunda Asya’da gerçekleştirilen 
tartışmaların küresel düzeyde yansıma-
ları mutlaka olacaktır. Bali Demokrasi 
Forumu, işte bu özelliğiyle, Asya dışına da 
taşan bir çekim gücüne sahip bulunuyor.

Forum, geçiş dönemindeki ülkeler yanın-
da, köklü demokrasiler için de kapsayıcı 
ve çoğulcu toplum modellerinin dünya-
mızdaki hızlı dönüşüm sürecinde yeni-
den tartışılmasına imkân veriyor. Endo-
nezya, yüzlerce farklı dilin konuşulduğu, 
çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadı-
ğı bir ülke olarak, özellikle son 10 yılda 
demokratik kurumların inşası konusun-
da başarılı bir performans ortaya koydu. 
Aynı şekilde, Endonezya’nın, demokrasi-
nin ilerletilmesi konusunda bölgesinde 
sergilediği liderliği de takdirle izliyoruz. 
Endonezya’nın millî idealinin, bizim de 
tarihî tecrübelerimizden süzülüp gelen 
bir ilkeyi ifade den “çokluk içinde birlik” 
olması elbette rastlantı değildir. Bu esa-
sında, ülkedeki farklılıkları bir zenginlik 
olarak görüp, buradan doğan dinamizmi 

ekonomik kalkınmaya, demokrasinin 
inşasına başarıyla yönlendirme iradesine 
işaret ediyor. Dünyanın en büyük Müslü-
man nüfusuna sahip olan Endonezya, et-
nik ayrılıkçılık, fanatizm ve terörizm gibi 
günümüzün önemli meydan okumalarına 
en iyi cevabın, daha fazla demokrasi ve 
daha çoğulcu bir toplum ideali ile verile-
bileceğini gösteren iyi bir örnektir.

Değerli misafirler...

Demokrasi,  insan hakları ,  hukukun 
üstünlüğü gibi kavramlar, artık belirli 
bir bölgeye, belirli gruba değil, bütün 
dünyaya ait ortak değerler haline geldi. 
Bununla birlikte, bugün artık, demokra-
si başta olmak üzere tüm bu kavramlar 
konusunda yeni bir muhasebeye ihtiyaç 
duyulduğunu görüyoruz. Çünkü küre-
selleşme olgusu, ekonomiden siyasete, 
sosyal hayattan kültüre kadar her alanda 
oyunun kurallarını kökten değiştirdi, de-
ğiştirmeye devam ediyor. Bu değişimin 
dinamiklerini doğru şekilde kavrayarak, 
demokratik sistemlerimizi buna uyarla-
mak mecburiyetindeyiz. Geniş katılımlı, 
çoğulcu toplum modelleri için, yöneten-
lerle yönetilenler arasında yeni sosyal 
anlaşmalara ihtiyaç var. Günümüzde, de-
mokratik süreçlerin kapsayıcı, şeffaf, he-
sap verebilir, hukukun üstünlüğünü esas 
alan ve azınlıkların haklarını gözeten bir 
şekilde oluşturulmaları, artık kaçınılmaz 
bir gereklilik haline geldi.

Bugün artık, demokratik işleyişte aktörle-
rin çok çeşitlendiği, sosyal hareketliliğin 
yükseldiği, çıkar gruplarının demokratik 
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işleyişi etkileme kapasitelerinin arttığı, 
bireyin tek başına dahi önemli bir siyasi 
aktör haline gelebildiği bir demokratik 
düzenden bahsediyoruz. Bu gerçekler 
bizi, demokratik yapılarımızı daha eşit-
likçi, çoğulcu ve insanı temel alan bir ni-
teliğe kavuşturmaya yöneltiyor. Bununla 
birlikte, mevcut sistemlerin bu yeni ihti-
yaçlarla ne kadar uyumlu olduğu, önemli 
bir soru olarak karşımızda duruyor. Örne-
ğin, uzun bir süredir devam eden küresel 
ekonomik kriz, yerleşik demokrasileri 
önemli bir sınava tabi tutuyor. Gelişmiş 
Batılı ekonomiler ve sosyal devlet model-
leri, küresel kriz karşısında ciddi şekilde 
sarsıldı.

Demokratik yapılara duyulan güvensizli-
ğin artması ve seçimlere katılım oranları-
nın düşmesi, aşırılık yanlılarının giderek 
tüm siyasi sistemleri etkileyecek güce 
ulaşmalarına yol açıyor. Bunun bir değer-
ler krizine dönüşmemesi ve demokratik 
dokunun korunabilmesi için, toplumların 
demokrasiye olan inancının yükseltilme-
si gerekiyor. Küresel değerlerden taviz 
vermeyen, ancak ülkelerin, toplumların 
gerçek sorunlarına çözümler üretebilen, 
etkin ve adil bir demokrasi anlayışına 
ihtiyaç var.

Bu değişim, uluslararası sistem açısından 
da gerekli. Sınırların önemini anlamsız 
kılan yeni dünya düzeninde, insanların 
demokrasiye, sadece kendi sınırları için-
de değil, uluslararası düzeyde de ihtiyacı 
var. İşte bu süreçte Çin, Endonezya, Tür-
kiye, Brezilya, Hindistan gibi yükselen 
güçlere daha büyük görevler düşüyor. Bu 

ülkelerin, dünya ekonomisindeki artan 
paylarına, bölgesel düzeyde belirginleşen 
öncü konumlarına paralel şekilde, küre-
sel meselelerde de daha fazla sorumluluk 
almaları gerekiyor. Endonezya’nın, böl-
gesinde demokrasi konusunda üstlenmiş 
olduğu liderliği, bu anlamda başarılı bir 
örnek olarak ifade edebiliriz. Biz de Tür-
kiye olarak, aynı sorumluluk bilinciyle 
hareket ediyoruz. 

Demokratik, eşitlikçi, kapsayıcı ve en 
önemlisi adil bir yeni küresel düzenin 
oluşturulması için, bölgemizde ve dünya-
da yoğun gayret içindeyiz. Bu doğrultuda, 
geçtiğimiz ay İstanbul’da, siyasetten eko-
nomiye, dinden sanata kadar küresel dü-
zeyde adalet temasının tartışıldığı İstan-
bul Küresel Forumu’nu gerçekleştirdik. 
Orada da vurguladığım gibi, günümüzde 
küresel düzlemde karşılaştığımız birçok 
sorunun temelinde, siyasi ve ekonomik 
adaletsizlikler yatıyor. Bu husus, son yıl-
larda dünyamızda yaşanan çatışmalarda 
meydana gelen artışı dikkate aldığımızda, 
daha da önem kazanıyor. Günümüzde 
konvansiyonel nitelikli çatışmalara ilave-
ten, terörizmden organize suçlara, siber 
tehditlerden nükleer silahların yayılma-
sına, küresel gıda arzı ve fiyatlarıyla ilgili 
sıkıntılardan iklim değişikliğine kadar 
her alanda sorunların niteliği ve boyutu 
sürekli değişiyor. Bu da bizi, etkin ve 
adil bir küresel sistemi hayata geçirme 
konusunda daha çok gayret göstermeye 
yöneltiyor.

İşte bu noktada, küresel karar mekaniz-
malarının bu yeni sorun ve tehditlere 
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çözüm üretebilecek şekilde kendilerini 
dönüştürüp dönüştüremeyecekleri soru-
suyla karşı karşıya kalıyoruz. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, 
Somali’de, Myanmar’da, Suriye’de sınav-
lar veren küresel yapıların, sorunların 
çözümü karşısında maalesef yetersiz kal-
dıklarını görüyoruz. Bu durum, küresel 
yapıların etkinlik ve meşruiyetlerini her 
geçen gün daha da aşındırıyor. Üzülerek 
ifade etmek zorundayım ki Birleşmiş 
Milletler artık insanlığın geleceğini teh-
dit eden, umutlarını körelten korkuları 
ortadan kaldırabilecek bir liderlik sergi-
leyemiyor. İnsanlığın küresel barışa özle-
minin sembolü bir kurum olarak ortaya 
çıkan Birleşmiş Milletler’in, uluslararası 
meşruiyetin ve adaletin tesisinde daha 
etkin olması gerekiyor. Bunun için biz, 
Birleşmiş Milletler’in, bütün insanlığın 
hukukunu koruyacak, uluslararası top-
lumu ortak değerler ve adalet temelinde 
örgütleyecek şekilde, yeniden yapılan-
ması gerektiğini savunuyoruz. Birleşmiş 
Milletler’in hem vizyonu, hem de yapısı 
yenilenmek zorundadır.

Değerli misafirler...

Suriye rejiminin, Birleşmiş Milletler sis-
temindeki tıkanıklıktan cesaret alarak 
kendi halkına karşı sürdürdüğü vahşet, 
insanlık için bir utanç kaynağıdır. Gözle-
rimizin önünde cereyan eden bu insanlık 
dramı karşısında hareketsiz kalmayı sa-
dece uluslararası dengeler ile açıklamak, 
vicdanları tatmin etmeyeceği gibi, bizleri 
tarih önündeki sorumluluğumuzdan da 
kurtaramaz. Türkiye olarak biz Suriye 

konusuna, öncelikle insani ve vicdani 
açıdan bakıyoruz. Esad rejiminin sivil, 
kadın, çoluk, çocuk ayırt etmeden sür-
dürdüğü zulümden kaçan 105 bini aşkın 
kardeşimizi sığınma kamplarında ba-
rındırıyoruz. Ayrıca, Suriye’deki olaylar 
sebebiyle ülkesini terk eden yaklaşık 60 
bin kişinin de, kendi imkânlarıyla ülke-
mizde hayatını sürdürmesini sağlıyoruz. 
İçerdiği tüm güvenlik riskleri ve siyasi 
sonuçlarına rağmen, komşudan öte akra-
ba bildiğimiz Suriyelilere karşı başından 
itibaren “açık kapı politikası” izledik. Biz 
bütün bunları yaparken, Birleşmiş Mil-
letler başta olmak üzere, uluslararası top-
lumdan maalesef çok az destek alabildik.

Türkiye olarak, Suriye’de halkın meşru 
talep ve beklentileri doğrultusunda, tüm 
etnik ve dini grupların temsil edileceği 
bir yönetime geçilmesini arzuluyoruz. Bu 
çerçevede, uluslararası topluma da, tüm 
siyasi ve ticari çıkarların üzerinde, insan-
lık bilinciyle, insanlığın ortak vicdanıyla 
harekete geçilmesi yönündeki çağrıları-
mızı sürdüreceğiz. Bunu yaparken, ulus-
lararası toplumun Bosna’da ve Ruanda’da 
düştüğü, 20. yüzyılın son 10 yılına kara 
birer leke süren ataletini, 21. yüzyılın 
başında da sergilemeyeceği ümidiyle 
hareket ediyoruz. Sadece Suriye’de değil, 
Ortadoğu’da veya dünyanın herhangi 
bir yerinde insanlar dikta rejimlerinin 
şiddeti altında acı çekerken, kimse kendi 
ülkesinde, kendi evinde huzur içinde ya-
şayamaz.

Bu acılar sürerken küresel sistemin iş-
leyebileceğini ve kendi sınırları içinde 
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kaygısız bir şekilde demokrasinin nimet-
lerinden yararlanabileceğini düşünen 
varsa, büyük bir yanılgı içindedir. Tür-
kiye olarak biz, sadece Suriye’de değil, 
dünyanın neresinde olursa olsun, insani 
sorunlara çözüm üretme yönündeki 
sorumluluklarımızın bilinciyle hareket 
ediyoruz. Bu doğrultuda, Somali’de 20 
yıldan fazla süren karışıklık ve insanlık 
dramı karşısında hareketsiz kalan ulusla-
rarası camiayı sorumluluk almaya teşvik 
etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Geçen yıl Ağustos ayında, yanıma eşimi 
ve Bakan arkadaşlarımı da alarak kimse-
nin ayak basmaya dahi cesaret edemediği 
Mogadişu’yu bizzat ziyaret ettim. Daha 
sonra, Somali için Türkiye tarihindeki en 
büyük yardım kampanyasını başlattık. 
Mogadişu’da Büyükelçilik açtık. Havaa-
lanını uçuşa uygun hale getirdik. Türk 
Hava Yolları Mogadişu’ya uçmaya başladı. 
Bütün bu gayretler sonunda, Somali’de 
20 yılın ardından Meclis seçildi, Cumhur-
başkanlığı seçimi yapıldı, millî birliğin 
sağlanması yönünde çok önemli mesafe 
kat edildi.

Aynı şekilde, Myanmar’ın Arakan böl-
gesinde çıkan dinler arası olaylar sonra-
sında, Rohinga Müslümanlarının içinde 
bulunduğu duruma kayıtsız kalmadık, 
ülkemizin şefkat elini Güney Asya’ya ta-
şıdık. Büyük bir haksızlığa ve ayrımcılığa 
tabi tutulan Rohinga Müslümanlarının 
hakları konusunu gündeme getirmek 
için eşim, Dışişleri Bakanımla birlikte 
Myanmar’a gitti. Bu konuyu, Birleşmiş 
Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta 

olmak üzere, tüm forumlarda gündeme 
getirdik, uluslararası topluma harekete 
geçme çağrısı yaptık. Tüm bu çalışmaları, 
sadece insani sorumluluğumuzun gereği 
olarak yürütüyoruz. Endonezya ve Türki-
ye gibi yükselen güçlerin öncülüğündeki 
benzeri çabaların, tüm uluslararası toplu-
ma örnek olmasını diliyorum.

Değerli misafirler... 

Siyasi istikrarsızlık odaklarının küresel 
güvenliği etkilediği bu sürece ek olarak, 
Soğuk Savaş sonrası dönemdeki yeni dün-
ya düzeni arayışlarının da halen devam 
ettiğini görüyoruz. Esasen, küresel eko-
nomide de, siyasi düzlemdekine benzer 
hızlı bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Dün-
yada ekonomik sıklet, giderek hızlanan 
bir şekilde Batıdan doğuya, kuzeyden 
güneye doğru kayıyor. Mevcut küresel 
yapılar ise bu değişime ayak uydurmakta 
zorlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
daki küresel ekonomik dengeleri yansıtan 
kurumların, kapsamlı bir reform süre-
cinden geçerek, günümüzün ekonomik 
gerçekleriyle uyumlu hale getirilmeleri 
şarttır. Bu çerçevede G-20 oluşumu, geniş 
tabanlı temsil yeteneği, esnek karar alma 
mekanizmaları ve şeffaf yapısı ile, sadece 
ekonomik alanda değil, her bakımdan 
geleceğin küresel düzeni için önemli bir 
örnektir.

Yükselen güçler arasında yer alan Tür-
kiye, aynı Endonezya gibi, G-20’nin aktif 
bir üyesi olarak, küresel sorunların çözü-
müne yapıcı katkı sağlama gayreti içinde 
bulunuyor. 2015 yılında dönem başkanlı-
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ğını devralacağımız G-20’nin, az gelişmiş-
lik ve gelir dağılımı sorunları başta olmak 
üzere, küresel meselelerde daha fazla so-
rumluluk üstlenmesine çalışacağız. Ben-
zer bir şekilde, IMF’nin de kapsamlı bir 
reform sürecinden geçmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Ekonomi alanındaki yeni ku-
rumsal düzenlemeler hayata geçirilirken, 
küresel gelir dağılımının düzeltilmesi, 
yoksullukla etkin mücadele ve sürdürü-
lebilir kalkınma hedefleri gibi konulara 
öncelik verilmeli. Kalkınma ile güvenlik 
arasındaki bağ hiç bu kadar güçlü olma-
mıştı. Bu çerçevede, kitlesel yoksunluk ve 
yaygın adaletsizlik duygusu, dünyadaki 
en önemli istikrarsızlık unsuru olmaya 
devam ediyor.

Yeni küresel yapılar, bu gerçek göz önün-
de bulundurularak oluşturulmalı. Bunun 
için, Türkiye olarak son dönemde sürdü-
rülebilir ve güvenli kalkınma çabalarında 
aktif bir rol üstlendik. En Az Gelişmiş 
Ülkeler (EAGÜ) için her 10 yılda bir dü-
zenlenen Birleşmiş Milletler Zirvesine, 
2011’de, İstanbul’da ev sahipliği yaptık. 
Zirvede kabul edilen İstanbul Eylem 
Planına ciddi katkı sağladık. Bu plan çer-
çevesinde önümüzdeki beş yıl içinde En 
Az Gelişmiş Ülkelere toplam 200 milyon 
dolar hibe katkısı sağlayacağız. Ayrıca, 
toplam kalkınma yardımlarımızı geçen 
sene yüzde 30 artırarak, yılda yaklaşık 
1.5 milyar dolara ulaştırdık. Kalkınmanın 
en temel insan hakkı olduğu inancıyla, 
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bu 
meselenin bütün uluslararası platform-
larda savunuculuğunu yapmaya devam 
edeceğiz. 

Değerli misafirler...

Bali Demokrasi Forumu’nun bu seneki 
toplantısında, günümüzün demokratik 
idealleri ile küresel düzen arasındaki 
bağlantıyı ele almasını, bu çerçevede son 
derece anlamlı buluyorum. Burada yapa-
cağımız tartışmaların, küresel kurumları 
yeniden yapılandırdığımız, yeni dünya 
düzenine şekil vermeye çatıştığımız bu 
dönemde, hepimize ışık tutacağına inanı-
yorum. Bu düşüncelerle forumu düzenle-
yenlere teşekkür ediyor, başarılı bir top-
lantı dileklerimi yineliyor, sizlere bir kez 
daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler... Siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum.

Hükümet üyelerimiz, üst düzey bürok-
ratlar ve iş adamlarımızdan oluşan geniş 
bir heyetle Mısır’da bulunuyoruz. Bu zi-
yareti, değerli kardeşim Mısır Başbakanı 
Hişam Kandil’in daveti üzerine gerçekleş-
tiriyorum. Bir kez daha kardeş Mısır’da 
bulunmaktan büyük bir heyecan, büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesiley-
le, sizler aracılığıyla, kardeş Mısır halkına 
sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tür-
kiye ve Mısır halkları arasında, kökleri 
çok eskiye dayanan derin bir kardeşlik 
bağı mevcuttur. Ülkelerimiz, ortak bir ta-
rihi, ortak bir kültürü paylaşıyor. Bununla 
birlikte, bölgenin iki önemli ülkesi olarak, 
aramızda her alanda büyük bir işbirliği 
potansiyeli mevcut… Bizler, karşılıklı ola-
rak, ülkelerimiz arasındaki bu potansiyeli 
en iyi şekilde değerlendirmeyi; işbirli-
ğimizi daha da derinleştirmeyi; daha da 
güçlü bir zemine oturtmayı amaçlıyoruz. 
Bu şuurla, geçen yıl Kahire’yi ziyaretim 

sırasında Türkiye-Mısır Ortak İşbirliği 
Konseyi’ni kurmuş ve ilk toplantımızı 
gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretimde, Türki-
ye-Mısır Ortak İşbirliği Konseyi’nin ikinci 
toplantısını yaptık.

Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim…

Evvela, ziyaretimle ilgili birkaç hususu 
belirtmek isterim: Bugün, Mısır Cum-
hurbaşkanı Sayın Muhammed Mursi ile 
ikili ve bölgesel konulara ilişkin son de-
rece yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. 
Akşam saatlerinde ise, Başbakan Sayın 
Hisham Kandil ile oldukça verimli bir gö-
rüşmemiz oldu. Bu görüşmeler vesilesiy-
le, çeşitli alanlardaki işbirliğimizi farklı 
boyutlarıyla ele alma imkânımız oldu. 
Sayın Başbakan Kandil ile eşbaşkanlığını 
yaptığımız Türkiye-Mısır Ortak İşbirliği 
Konseyi’nin 2’nci Toplantısı öncesinde, 
Ankara’da ve Kahire’de teknik düzeyde 
hazırlık toplantıları yapıldı. Mısır Dı-
şişleri Bakanı Sayın Amr, 9 Kasım günü 
Ankara’ya gelerek Sayın Dışişleri Baka-
nımızla birlikte hazırlık çalışmalarına 
başkanlık etti.

Başbakan Hişam Kandil ile 
Ortak Basın Açıklaması

Mısır | 17 Kasım 2012 
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Çalışmalar sonucunda, ekonomik ve kül-
türel ilişkilerimizin çok yönlü gelişmesi-
ne katkı sağlayacak belgeler üzerinde mu-
tabakat sağlandı. Söz konusu belgelerin 
imzalanmasıyla birlikte işbirliğimize yeni 
bir ivme kazandırmış olacağız. Mısır ve 
Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin 
daha fazla geliştirilmesi yönünde iki ülke 
hükümetleri olarak ortak ve güçlü bir ira-
de sergiliyoruz. Yarın da, Türk ve Mısırlı 
iş adamlarının biraraya gelecekleri İş Fo-
rumu toplantısına katılacağız. Ekonomik 
ve ticari ilişkilerin, işbirliğimiz açısından 
taşıdığı önemi izah etmeye gerek duymu-
yorum. Bizler bu alanda somut ve sonuç 
odaklı çabalara büyük önem atfediyoruz. 
Öte yandan, bugün Kahire Üniversitesin-
de Mısır’ın önde gelen siyasi ve entelektü-
el çevreleri ile gençlere hitap etme imkânı 
bulmuş olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumu da hassaten belirtmek iste-
rim. Bunun yanında Mısır’la ortak kültür 
mirasımızın korunmasına verdiğimiz 
önem çerçevesinde tarihî ve kültürel bazı 
mekânları da ziyaret edeceğiz.

Değerli dostlarım, değerli katılımcılar…

Her vesileyle ifade ettiğimiz üzere, 
Mısır’la ilişkilerimiz sadece ülkelerimiz 
açısından, bütün bir bölgenin istikrar 
ve güveni, bütün bir bölgenin kalkınma-
sı için hayati bir öneme sahiptir. Artık 
Mısır’da seçimle işbaşına gelmiş bir yö-
netim var… Gücünü kendi halkının özgür 
iradesinden alan böyle bir yönetimin 
varlığı, hiç şüphesiz, işbirliğimiz için bize 
yeni ufuklar sunmaktadır. Sadece geçen 
beş yılda bile ekonomik ve ticari ilişkile-

rimizde büyük bir aşama kaydettik. Son 
5 yılda elde ettiğimiz bu başarı, ortak 
siyasi iradeyle çok daha büyük hedeflerin 
başarılabileceğini ortaya koyuyor. Önce-
leri çok düşük düzeylerde seyreden ikili 
ticaret hacmimizde bu yıl 5 milyar dolar 
düzeyini yakalamaktan söz ediyoruz. Mı-
sır’daki Türk yatırımları şu anda 1.5 mil-
yar Dolar seviyesine ulaşmış bulunuyor. 
İşadamlarımız, buradaki yatırımlarıyla 
Mısır’ın geleceğine olan inançlarını sergi-
lemiş oluyorlar.

Diğer taraftan, Mısır’da bulunmamız ha-
sebiyle, tarihî bir dönüşüm sürecinden 
geçmekte olan kardeş Mısır halkının de-
mokrasi ve özgürlük mücadelesinde kat 
ettiği aşamayı da müşahede etme imkânı 
bulduk. Geçen yıl Mısır’da halkın irade-
sini ortaya koymasıyla başlayan dönüşü-
mün daha erken aşamalarına şahit olmuş-
tuk. Şimdi, seçimlerin ardından yeni bir 
hükümete sahip olan ve anayasa çalışma-
larını sürdüren kardeş Mısır’ın başarısını 
izliyoruz. Elbette, anayasa yazım süreci ve 
sonrasındaki siyasi gelişmeler Mısır’daki 
istikrarı doğrudan etkileyecektir. Mısırlı 
kardeşlerimize bu süreçte uzlaşma ve en 
geniş katılımla tüm kesimlerin benim-
seyebileceği bir anayasa hazırlanması 
yönünde dostane telkinlerimizi sürdürü-
yoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek 
istiyorum: Bizler, gerek Mısır’da, gerek 
diğer bölge ülkelerindeki demokratik 
değişim ve dönüşüm sürecini, bu yönde 
atılan adımları, reform çabalarını sami-
miyetle destekliyoruz. Bu ülkelere siyasi 
ve ekonomik alanda olabilecek desteği-
mizi sürdüreceğiz. Bölgemizde yaşanan 
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dönüşümün zamanlı ve hatta gecikmiş 
olduğunu düşünüyoruz.

Şurası bir gerçek ki demokrasi ve özgür-
lük taleplerinin karşısında durulması 
mümkün olamayacaktır. Bölgemiz de-
mokrasiye geçiş noktasında geri döndü-
rülemez bir sürece girmiştir. Elbette, bu 
süreçte iniş ve çıkışlar yaşanabilir, bazı 
ülkelerde özel sorunlar ortaya çıkabilir… 
Ancak bunları da tabii karşılamak gere-
kir; keza, köklü değişimler uzun zaman 
alır ve büyük çabalar gerektirir… Yine 
de, mevcut gelişmelerin seyri, bize, bölge 
halkları adına daha umutlu bir geleceği 
müjdeliyor.

Değerli dostlarım, değerli katılımcılar…

Türkiye olarak, bölgemizde etnik ve 
mezhepsel çatışmalara yol açabilecek 
aşırılıkçı akımlara karşı Mısır’la ve diğer 
ülkelerle ortak hareket etmeye, bölgesel 
sorunlara karşı ortak duyarlılıkla tutum 
belirlemeye önem atfediyoruz. Bu bağ-
lamda, Mısır’ın Filistin meselesi ve Suri-
ye’deki gelişmeler gibi bölgesel sorunlar 
karşısında sergilediği yapıcı tavrı takdirle 
karşıladığımızı yeniden ifade etmek is-
terim. Mısır, diğer alanlar yanında, dış 
politikada da bizim için önemli bir ortak-
tır. Cumhurbaşkanı Sayın Mursi ve Baş-
bakan Sayın Kandil ile görüşmelerimizde 
Mısır’ın bölgemizdeki yapıcı rolünü bir 
kez daha teyit ettik…

Bu vesileyle, gelecek yıllarda karşılıklı 
olarak Türkiye’de Mısır yılı ve Mısır’da 
Türkiye yılı ilan edilmesi kararımızı da 

sizlere açıklamaktan memnuniyet du-
yuyorum. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz, 
Türkiye ve Mısır ilişkileri için yeni bir 
ufuk açacak, bölgemiz için hayırlara 
vesile olacaktır. Bu inançla, ziyaretim sı-
rasında bana ve heyetime gösterilen misa-
firperverlik için hassaten teşekkürlerimi 
sunuyor, sizleri bir kez daha muhabbetle 
selamlıyorum.
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Değerli meslektaşım, sayın Başbakan 
Kandil, Türk ve Mısır Hükümetlerinin 
saygıdeğer üyeleri, kıymetli bürokratlar...

Türkiye ve Mısır arasında mevcut Ortak 
İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı ve-
silesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bugün 
işbirliğimizin bulunduğu aşamayı gözden 
geçirmek ve ileriye dönük olarak neler 
yapılabileceğini değerlendirmek için gü-
zel bir fırsat elde ettik. Bu fırsatı, somut 
işbirliği açılımlarıyla değerlendireceğimi-
ze inanıyorum. Geçen yıl, Mısır’ın içinden 
geçmekte olduğu tarihî dönüşüm süre-
cinin daha erken saf hasında Kahire’ye 
gelmiş ve işbirliğimizi ilerletecek yeni bir 
mekanizma kurulması yönünde irade-
mizi ortaya koymuştuk. Bunu yaparken 
ortak amacımız, doğrudan başbakanlar 
eş başkanlığında ve ilgili bakanların da 
katılacağı bir platformda işbirliğimizi 
ilerletmekti.

Yüksek düzeyli bir mekanizma ile engelle-
rin aşılması hususunda gerekli kararların 
gecikmeden alınabilmesini hedef ledik. 
Biz, Türk tarafı olarak işbirliğimizi stra-
tejik işbirliği olarak nitelemekte sakınca 
görmüyoruz. İşte, bu platformu böyle bir 
açıdan değerlendiriyor ve sonuç odaklı 
çalışmalar yapılmasına önem atfediyo-
ruz. Bu defa da geçen yıl olduğu gibi iş-
birliğimize hukuki ve uzun vadeli zemin 
hazırlayacak çeşitli belgelerin imzaya 
hazır hale geldiğini müşahede ediyoruz. 
Bu toplantı vesilesiyle imzalanacak belge-
ler ile daha önce imzalanan belgelerin de 
onay süreçlerinin ivedilikle tamamlana-
rak somut işbirliği aşamasına geçilmesi 
önem taşıyor. Elbette işbirliğimizi sadece 
imzalanan belgelerle sınırlı görmüyoruz.

Konsey toplantımız aynı zamanda yeni 
işbirliği alanlarını ele almak ve mevcut 
engellerin ortaya konularak bunlara karşı 
çözüm yolları geliştirilmesi için bir önem-
li bir zemindir. Olabilecek ilave işbirliği 

Türkiye-Mısır Ortak İşbirliği 
Konseyi Toplantısı Açılış 

Konuşması

Mısır | 17 Kasım 2012 
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alanları hususunda görüş alışverişinde 
bulunabiliriz. Halklarımızın beklentileri 
bu yönde olduğu gibi, bölgemizdeki geliş-
meler de daha fazla işbirliği yapmamızı 
elzem kılıyor. Dış politikadan savunmaya, 
enerjiden ulaştırmaya, haberleşmeden 
turizme, kültür ve eğitimden gıda, tarım 
ve hayvancılığa, ekonomik ve ticari ilişki-
lerden gümrüklere ve kentleşmeye kadar 
geniş bir yelpazede işbirliği potansiyeli-
mizi en üst seviyede değerlendirmeliyiz. 
Tüm bu alanlarda, ortak siyasi irade 
sergilemek suretiyle verimli işbirliği so-
nuçlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. 
Gelecek yıllarda karşılıklı olarak ülkeleri-
mizde Mısır yılı ve Türkiye yılı ilan etmek 
yönünde bir karar da işbirliğimize ivme 
kazandıracaktır. Bunun bilhassa kamu 
diplomasisi ve kültürel boyuttaki etkileri-
ne önem veriyoruz. 

Mısır, bizim için sadece güvenilir ve yakın 
bir ortak değil, aynı zamanda bölgemizde 
kilit önemde bir oyuncudur. Bölgemizin 
geçtiği bu kritik dönemde ilişkilerimizin 
önemi daha da arttı. Mısır’la her alanda 
işbirliğini daha da güçlendirmek hu-
susunda kararlıyız. Mısır ekonomisine 
yönelik olarak bazı çevrelerde gözlenen 
mütereddit tutum bizlerin kararlılığını 
ve Mısır’a olan inancımızı azaltamaz. 2 
milyar dolarlık mali paket ortak işbirli-
ği konusundaki kararlılığımızın somut 
göstergelerinden biridir. Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın yürürlük kazandığı 2007 
yılından bu yana ikili ticaret hacmimizin 
500 milyon dolardan daha az bir değer-
den bugünkü seviyesine ulaştığını gör-
mek bizi memnun ediyor. Bu yıl 5 milyar 

Dolarlık ticaret hacmini yakalayıp bu he-
defi de aşmamız mümkündür. Mısır’daki 
Türk yatırımlarının değeri de bu yıllar bo-
yunca çok cüzi bir miktardan, şükürler ol-
sun, 1.5 milyar dolar seviyesine yükseldi 

Beş yıl gibi bir sürede mevcut bazı olum-
suzluklara rağmen sağlanan bu gelişme-
ler geleceğe dönük potansiyeli de işaret 
ediyor. Ortak İşbirliği Konseyimiz karşı-
lıklı ticaret ve yatırım değerlerimizi çok 
daha yukarılara taşımaya vesile olmalıdır. 
Gayretimiz ve temennimiz bu yöndedir. 

Türkiye olarak, Mısır ’ın devam eden 
demokratikleşme sürecinden başarıyla 
çıkmasına büyük önem atfediyoruz. Hü-
kümet yetkilileri olarak, Mısır’ın ihtiyaç 
duyduğu her alanda mümkün olan her 
türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Konseyimizin 
ikinci toplantısının hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyor, ortak çabalarımızda 
başarılar diliyorum. 
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Bismillahirrahmanirrahim… Çok değerli 
kardeşlerim, sevgili Mısırlılar, sevgili Ka-
hireliler, değerli gençler, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum… Esselamu Aleykum, ve rahmetulla-
hi ve berekatüh…

Buradan, Kahire Üniversitesi’nin bu coş-
kulu salonundan, tüm Kahireli kardeş-

lerime, tüm Mısırlı kardeşlerime, kardeş 
Türkiye halkının selam, sevgi, dayanışma 
mesajlarını iletiyorum… Ortak medeni-
yetimizin muhteşem şehirlerini zikreder-
ken Türkiye’de kullandığımız bir ifade 
var: Kur’an-ı Azimüşşan, Mekke’de nazil 
olmuştur; Kahire’de en güzel şekilde, Ab-
dussamet gibi, Muhammed Sıddık Minşe-
vi gibi, Mustafa İsmail ve Tantavî gibi en 
güzel seslerle okunmuştur. İstanbul’da da 

Kahire Üniversitesi’ni Ziyaret

Mısır | 17 Kasım 2012 
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Kur’an, en güzel ellerde, Şeyh Hamdullah 
gibi, Hamit gibi, Ahmet Karahisari gibi, 
hat sanatının en güzel ustaları tarafından 
yazılmıştır. Hiç kuşkusuz, tıpkı Mekke 
gibi, Kahire ve İstanbul birer Kur’an şe-
hirleridir. Yine hiç kuşkusuz, Kahire ve 
İstanbul, Mekke-i Mükerreme’nin, aynı 
zamanda birbirlerinin kardeşleridir.

Şunu burada, konuşmamın hemen başın-
da ifade etmek istiyorum… Mekke, Me-
dine, Kahire, İskenderiye, Beyrut, Şam, 
Diyarbakır, Ankara, İstanbul nasıl birbir-
lerinin kardeşleriyse, tüm dünya bilsin 
ve anlasın ki Ramallah, Nablus, Cenin, 
Eriha, Refah, Gazze ve Kudüs de bu şehir-
lerin kardeşidir, bizim kardeşimizdir. Bu 
şehirlerde dökülen her damla kan, bizim 
damarlarımızdaki kandır. Bu şehirlerde 
toprağa düşen her can bizim canımızdır, 
her damla gözyaşı bizim gözyaşımızdır. 
Hiç kimse, bu coğrafyada yaklaşık 100 
yıldır devam eden sükutu farklı şekilde 
yorumlamasın. Herkes bilsin ki er ya da 
geç, bugün ya da yarın, Gazze’de insanlık 
dışı yöntemlerle katledilen o masum yav-
rucakların hesabı mutlaka, ama mutlaka 
sorulacaktır. İsrail bölgeyi bir kere daha 
kan gölüne çevirmek için her türlü in-
sanlık dışı eylemi gerçekleştirmektedir. 
Netanyahu arkasına aldığı uluslararası 
vurdumduymazlık neticesinde bu eylem-
lere girişebilmektedir. Bu eylemleri tüm 
gücümüzle kınıyoruz.

Burada, son saldırıların ardından, İsra-
il’deki Mısır Büyükelçisi’ni çağıran karde-
şim Mursi’yi yürekten tebrik ediyorum. 
Türkiye olarak, Mısır’la birlikte, Filistinli 

kardeşlerimiz için uluslararası toplum 
nezdinde mücadele vermeye devam ede-
ceğiz. Mısır’da gerçekleşen devrim, Mısır-
lılar kadar, hiç kuşkusuz Filistinliler için, 
özellikle de Gazzeli kardeşlerimiz için 
bir umut ışığı oldu. Mısır’dan yayılan bu 
umut ışığının daim olmasını temenni edi-
yorum. Bu vesileyle, bugün bir kez daha, 
gerçekleştirdiğiniz devrimden dolayı siz 
gençleri, sizin şahsınızda tüm Mısır hal-
kını yürekten kutluyorum. Mısır Devrimi 
esnasında hayatını kaybetmiş, inşallah şe-
hitlik mertebesine erişmiş tüm gençlere, 
tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum.

Şundan emin olunuz ki Tahrir’den yük-
selen ses, İstanbul ve Ankara’da çok 
güçlü şekilde yankılanmış ve karşılığını 
bulmuştur. Türkiye’nin tüm şehirlerinin, 
Türkiye gençlerinin kalbi, devrim boyun-
ca Tahrir’deki kardeşleriyle birlikte at-
mıştır. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün 
de, yarın da, Mısır’la dayanışma içinde 
olmaya, Mısır’la birlikte yürümeye, kar-
deşlik hukukunun gereklerini yerine ge-
tirmeye devam edeceğiz.

Sevgili gençler...

Sizler, Mısır’da gerçekleştirdiğiniz dev-
rimle, tüm dünyaya, zulmün ilelebet pa-
yidar olamayacağını gösterdiniz. Sizler, 
Mısır Devrimiyle, diktatörlüklerin, otori-
ter rejimlerin, kapalı rejimlerin sonunun 
geldiğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler, 
azminiz ve direnciniz karşısında, hiçbir 
hukuksuzluğun ayakta kalamayacağını 
tüm dünyaya ispat ettiniz. Kahraman-
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lığınızdan, direncinizden, sabrınızdan, 
azminizden dolayı sizleri ayrıca kutluyor, 
ayrıca tebrik ediyorum. Bir kere burada, 
şu temel ilkeyi her birinize hatırlatmak 
istiyorum… Kur’an-ı Kerim’de, Ali İmran 
Suresi’nin 139’uncu ayetinde, yüce yara-
dan, bizlere çok net bir ilke koyuyor ve di-
yor ki: ve lâ tehinû, / ve lâ tahzenû, / ve en-
tümül e’lavne in küntüm mü’minunûn… 
Gevşemeyin, asla hüzünlenmeyin, inanı-
yorsanız, üstünsünüz…

Evet… Mısır’da, Türkiye’de, tüm bu coğ-
rafyada, işte bu temel ilkeyi her an his-
setmek, her an yüreğimizde, zihnimizde 
taşımak ve hatırlamak durumundayız. 
Esasen sizler, Tahrir Meydanı’nda, tam 
da işte bunu söylediniz… Aylar boyunca 
Tahrir Meydanı’nda dediniz ki: “İrfa’ a 
ra’sek… / Ente masrî… / Başını dik tut… / 
Sen mısırlısın…”

Evet… Siz, başınızı dik tutacaksınız… Fi-
listinli başını öne eğmeyecek. Lübnanlı 
başını öne eğmeyecek. Iraklı, Afganistan-
lı, Suriyeli başını öne eğmeyecek. Çünkü 
biz, bu coğrafyanın insanları, inanıyoruz, 
öyleyse üstünüz… Hiçbir kompleksin 
içinde olmayacağız. Hiçbir ezikliğin için-
de olmayacağız. Kendimize güvensizlik, 
hüzün ve gevşeme bize asla musallat 
olmayacak. Tam bir özgüven içinde 
yolumuzda ilerleyecek, tarihi tekrar 
mecrasına hep birlikte kavuşturacağız. 
Şurada, yanı başımızda, Mukattam Tepe-
leri’ndeki burçlardan, inanın, Selahaddin 
Eyyubi’nin şahsı manevisi bizleri izliyor… 
Başımızı öne eğmeyecek, tam tersine ba-
şımızı Mukattam Tepeleri’ne çevirecek, 

orada Selahaddin Eyyubi’yi, orada bu 
coğrafyanın, bu ülkenin, bu şehrin şanlı 
tarihini, kadim medeniyetini görecek ve 
gururla, iftiharla geleceğe ilerleyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, Türkiye ve Mısır olarak, bu bölgenin 
iki güçlü devleti, iki kadim medeniyeti 
olarak, tarih yolculuğunda hep beraber 
olduk, bir olduk, birbirimize kardeş ol-
duk. Türkiye’nin İstiklal Şairi Mehmet 
Akif ile, Mısır’ın Nobelli yazarı Necip 
Mahfuz, şurada, Han Halil’de, Fi Şavi adlı 
kahvede nasıl aynı havayı teneffüs edip 
vatanlarını yazdılarsa, bizler de, farklı 
dillerde bile olsa birbirimizin ezgilerini 
mırıldanıyoruz. Topraklarımız arasına 
cetvelle çizilmiş sınırlar bizi fiziken ayır-
sa da, gönüllerimizi ayırmaya, ruhlarımı-
zı parçalamaya, muhabbetimizi bölmeye 
asla yetmemiştir.

Türkiye ile Mısır’ın kalbi birlikte atar… 
Nil ile Fırat, aynı gönlün ırmaklarıdır ve 
aynı ruh iklimine, aynı gönül ummanına 
dökülürler. Hiç kuşkusuz, Trabzon’un, 
İstanbul’un, İzmir’in, Antalya’nın sahille-
rini okşayan su, İskenderiye’nin sahille-
rini okşayan Akdeniz’in suyuyla aynıdır. 
İşte biz bu coğrafyada, ırmaklarımız, 
denizlerimiz, ortak medeniyetimiz ve 
kardeş tarihimiz gibi, inşallah ebediyyen 
bir ve beraber olacağız. Türkiye ve Mısır 
birlik oldukça, Türkiye ve Mısır aynı yöne 
baktıkça, inanın bu topraklarda barıştan 
başka hiçbir şeyin türküsü söylenemeye-
cektir. Biz, tarih boyunca olduğu gibi, bu-
gün ve yarın da el ele tutuştukça, inanın 
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bu toprakları ağıtlar, bu toprakları kan ve 
göz yaşı değil, barışın ezgileri sulayacak-
tır.

Sevgili kardeşlerim…

Halkın kendi hür iradesiyle belirlenmiş 
Mısır yönetiminin, Türkiye ile işbirliği-
ne verdiği önemi somut biçimde ortaya 
koymasından dolayı büyük memnuni-
yet duyuyoruz. Türkiye, Mısır’ı içinden 
geçmekte olduğu siyasi ve ekonomik 
dönüşüm sürecinde her aşamada des-
teklemeye kararlılıkla devam edecektir. 
Mısır halkının beklentilerini yansıtan, 
Mısır halkını birbirine daha da yakınlaş-
tıran, birliği daha da güçlendirecek bir 
anayasa, sizlerin olduğu kadar, kardeşiniz 
olarak bizlerin de en büyük temennisidir. 
Mısır’ın, mümkün olan en geniş uzlaş-
mayla, özgürlükleri, insan onurunu temel 
alan, ülkenin sorunlarını çözmeyi hedef-
leyen bir anayasaya kavuşması bizim de 
arzumuzdur. Mısır, ancak bu şekilde ara-
dığı uzun vadeli istikrarı elde edebilecek-
tir. Uzun vadeli istikrar ise Mısır halkının 
beklentisi olan ve hak ettiği daha iyi hayat 
standartlarının sağlanmasının olmazsa 
olmaz şartıdır.

Ülkelerin geleceğine dair büyük hedefler, 
ancak büyük çabalarla ve halkın ortak 
kararlılığıyla sağlanabilir. Bir kere bizler, 
kadim bir medeniyetin mirasçıları ola-
rak, kendi özgün tecrübemiz üzerinden, 
kendimize ait bir istikbali şekillendirecek 
güce ziyadesiyle sahibiz. Hürriyet, bizim 

medeniyetimizin özüdür. İnsana saygı, 
bizim ortak medeniyetimizin özüdür. 
Temel hakların dokunulmazlığı, sosyal 
dayanışma, yöneticilerin halka hesap 
vermesi, bizim medeniyetimizin özüdür. 
En önemlisi de, adalet, bizim ortak mede-
niyetimizin, özüdür, esasıdır, temelidir. 
Hiçbir inanç, köken, dil, renk farkı gö-
zetmeksizin herkesi kucaklama anlayışı 
coğrafyamızdaki ortak medeniyetimizin 
esasıdır.

Demokrasinin nüvesini teşkil eden fark-
lılıkları birarada yaşatabilme anlayışının 
özü yine bizim medeniyetimizde kökle-
rini bulur. Mısır bu bakımdan gerçekten 
çok zengin bir birikime sahiptir. Biz, hiç-
bir yerden model arama ihtiyacı içinde 
milletler değiliz. Kendi tarihimiz, kendi 
medeniyetimiz, bize hürriyet konusunda, 
birlikte yaşama kültürü, farklılıklara say-
gı gösterme ve adalet konusunda gereken 
dersi, gereken tecrübeyi ziyadesiyle ver-
mektedir. Esasen, Arap uyanışı, bir baş-
kalaşım değil, tam tersine öze dönüştür, 
ruh köküne dönüştür, medeniyetimizin 
esaslarıyla buluşma, yani tarihin kendi 
mecrasına yönelmesidir. Nasıl ki sizler, 
özünüzden, tarihinizden, medeniyeti-
nizden aldığınız güç ve ilhamla devrimi 
gerçekleştirdiyseniz, inanıyoruz ki aynı 
güç ve ilhamla, geleceği de barış üzerine 
şekillendireceksiniz. 

Şunu buradan çok ama çok net bir biçim-
de ifade etmek istiyorum… Tarih boyunca, 
Mısır’dan gelen her acı haber, her hüzün-
lü haber, Türkiye’de bizi de üzmüş, bizi de 
hüzne gark etmiştir. Biz, bu coğrafyadan 
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maalesef fazlasıyla acı haber, fazlasıyla 
olumsuz haber alıyoruz. Biz, Mısır’dan ar-
tık olumsuz haberler değil, bizi sevindire-
cek, tüm İslam coğrafyasını sevindirecek 
güzel haberler almak istiyoruz. Sanmayın 
ki Mısır’da olan, Mısır sınırları içinde ka-
lıyor… Sanmayın ki Suriye’de, Lübnan’da, 
Irak’ta, Afganistan’da olan olaylar, bu ül-
kelerin sınırları içinde kalıyor.

Biliniz ki tüm İslam coğrafyasının gözü, 
gönlü, yüreği Mısır’la birliktedir. İşte 
onun için biz Mısır’dan iyi haberler al-
mak istiyoruz. Mısır’ın devrim sürecini 
tamamladığını, özgürlükçü, kucaklayıcı 
bir Anayasa ile, barış, huzur ve dayanış-
ma içinde geleceğe yürüdüğünü görmek, 
bundan umutlanmak istiyoruz. Mısır 
ne kadar güçlü olursa, Türkiye inanın o 
kadar güçlü olacaktır. Türkiye ne kadar 
güçlü olursa, Mısır da o kadar güçlü ola-
caktır. Bölgenin iki güçlü devleti olarak 
Mısır ve Türkiye, hiç kuşkunuz olmasın, 
bu coğrafyada barışın, istikrarın, huzu-
run teminatı olacaktır.

Sevgili kardeşlerim…

Hepimiz, Suriye’de yaşanmakta olan in-
sanlık trajedisine büyük bir üzüntüyle 
şahit oluyoruz. Rejimin neredeyse iki 
yıldır kendi halkına karşı yürüttüğü kanlı 
savaşın izleri zihinlerden kolay kolay si-
linmeyecektir. Suriye halkının mücadele-
si basit bir iktidar kavgası değildir; hakça, 
insanca, onurlu bir yaşam savaşıdır. İşte 
bu nedenle halk bu savaşı kazanmaya 

mecbur; kendi vatandaşının kanını eline 
bulaştıran gayri meşru Esed rejimi ise 
kaybetmeye mahkûmdur. Suriye halkının 
maruz kaldığı bu kıyım, sadece Suriye 
rejimi için değil, uluslararası toplum ve 
tüm insanlık için de bir utanç kaynağıdır. 
Şam’da, Halep’te, İdlib’te ve Suriye’nin 
diğer bölgelerinde her gün bombalanan, 
şehitler veren Suriye halkına, yetim kal-
mış çocuklara ve gençlere bu kayıtsızlık 
nasıl izah edilebilir? Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi ve insan haklarının 
kutsallığını her fırsatta dile getiren ül-
keler, Suriye’de işlenen insanlık suçuna 
nasıl seyirci kalabilmektedir?

Bu çevrelere seslenmek istiyorum. Artık 
geçerliliği kalmamış bir takım kurum ve 
kuralların arkasına saklanarak sorum-
luluktan kaçmak, Esed’in işlediği suça 
ortak olmak demektir. Biz Türkiye olarak 
Suriyeli kardeşlerimize imkânlarımızın 
elverdiği her türlü yardımı sunuyoruz. 
Bugün itibariyle gerek sınır bölgeleri-
mizdeki barınma merkezlerinde, gerek 
farklı şehirlerimizde 170 binin üzerinde 
Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. 
Mısır’ın, Mısır Devleti’nin, değerli karde-
şim Mursi’nin verdiği destekle, inşallah, 
en kısa zamanda Suriye halkı barışa ve 
refaha ulaşacaktır. 

Filistin meselesinde olduğu gibi, Suriye 
krizinde de Mısır’la ortak hareket etmeye, 
ortak çözümler aramaya devam edeceğiz. 
Gerek Filistin’de, gerek Suriye’de meyda-
na gelen hadiseler bizlere göstermektedir 
ki mevcut uluslararası sistem, maalesef 
adalet üretememektedir, çözüm yerine 
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sorun üretmektedir. Biz Türkiye olarak 
bu düzenin değişmesi ve daha adil olması 
için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Başta 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
bünyesinde adil bir yönetim için köklü 
bir değişim talep ediyoruz. Sadece belirli 
devletlerin değil, herkesin temsil edil-
diği ve söz sahibi olduğu bir Güvenlik 
Konseyi’nin dünya barışına daha fazla 
katkı yapacağı görüşündeyiz. İnsan hak-
larından, demokrasiden, özgürlükler-
den bahseden ülke ve kuruluşlar; konu 
Filistinliler’e, konu Suriyeli mazlumlara 
gelince, susmayı tercih etmişlerdir. Bu 
iki yüzlülük artık sona ermelidir. Bu çifte 
standarda artık son verilmelidir. Küresel 
vicdanı derinden yaralayan bu ikircikli 
tutum artık nihayete ermelidir. Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere, bu konuda 
sorumluluk sahibi tüm uluslararası ku-
ruluşların kendilerini sorgulama zamanı 
gelmiştir.

Türkiye ve Mısır, uluslararası toplumun 
sergilediği bu iki yüzlülüğe karşı gereken 
ikazları yapmaya ve insani duyarlılığı 
ortaya koymaya devam edecektir. Hiç 
tereddüt etmeden söylüyorum: Türkiye 
ve Mısır, bu bölgede ortak sorumluluk 
taşıyorlar, bölgenin vicdanını, ortak ak-
lını temsil ediyorlar, Filistin meselesinin 
çözümü için birlikte çalışabiliriz. Suriye 
meselesinin çözümü için birlikte çalışa-
biliriz. Lübnan, Irak, Afganistan ve diğer 
bölge ülkelerindeki meselelerin çözümü-
ne biz olumlu katkı sağlayabiliriz.

Son 10 yıldır, aktif  dış politikamızla, 
bölge ve dünya barışı için çok önemli 

girişimlerde bulunduk. Türkiye olarak, 
bölgenin huzur ve istikrara kavuşması 
için tüm imkânlarımızı seferber ettik. 
Bugün, devrimini yapmış bir Mısır ile, 
Mısır’ın kahraman gençleriyle, Mısır’ın 
kardeş halkıyla, bu süreci çok daha ileri 
boyutlara taşıyabiliriz. Bizim aracılara 
ihtiyacımız yok. Bizim, hamilere, koru-
yuculara, vasilere ihtiyacımız yok. Sizler 
Arapça, bizler Türkçe ifade ediyor olsak 
da aslında aynı dili konuşuyor, gönül 
diliyle aynı şeyi söylüyoruz. Dolayısıyla 
bizim tercümanlara da ihtiyacımız yok. 
Bu coğrafyanın, özgürlük, barış ve refah 
içinde yeniden yükselmesi için birlikte 
çok iş yapabilir, çok güzel eserler vücuda 
getirebiliriz. Türkiye olarak biz, Mısır’la 
her türlü işbirliğine hazırız. Kardeş Mısır 
halkında da bu iradeyi görmek, bizi yü-
reklendiriyor, bizi umutlandırıyor.

Biz bugün sadece kalbimizle, gönlümüzle 
değil, bakanlarımızla, bürokratlarımızla, 
iş adamlarımızla da buradayız. Türkiye-
Mısır Ortak İşbirliği Konseyi’nin ikinci 
toplantısında, iki ülke arasındaki ilişki-
leri bütün boyutlarıyla ele alacak, işbir-
liğimizin bundan sonraki yol haritasını 
belirleyeceğiz. Bakanlarımız, mevkidaş-
larıyla kendi alanlarına giren konularda 
görüşmelerde bulunacaklar. İş adamla-
rımız, gerek Mısır’da, gerek bölgesel ve 
küresel düzeyde yürütebilecekleri ortak 
ekonomik faaliyetleri ele alacaklar. Bu-
gün Mısır’da faaliyet gösteren 300 kadar 
Türk girişimci 50 bin Mısırlı kardeşimizi 
istihdam ediyor. Mısır’daki Türk yatırım-
larının değeri 1.5 milyar dolar seviyesine 
ulaştı. Türk iş adamları Mısır’ı ikinci bir 
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vatan olarak görüyor. İnşallah bu ilişkileri 
çok daha ileri düzeylere taşıyacağız.

Biz, Mısır’ı geçmekte olduğu siyasi ve 
ekonomik dönüşüm sürecinde bütün 
imkânlarımızla desteklemekte kararlıyız. 
Türkiye olarak, Mısır’ın geleceğine inan-
dığımız, güvendiğimiz için, uluslararası 
kuruluşların aksine, Mısırlı kardeşleri-
mize mali destek verme konusunda en 
küçük bir tereddüte düşmedik. Mısır’ın 
karşı karşıya bulunduğu ekonomik so-
runların aşılmasında katkı sağlamak için 
bir milyar dolarlık bir mali desteği Mısırlı 
kardeşlerimize sunduk. Bu mali paketin 
500 milyon dolarlık bölüm hâlihazırda 
Mısır’ın hizmetine verilmiş durumda. 
İkinci 500 milyon dolarlık bölüm de 
önümüzdeki yılbaşında Mısır’a iletile-
cek. Mısır’ın geleceğinin inşasında siz 
gençlerin de önemli görev üstleneceğine 
inanıyorum. Mısır’ın gençleri, inanıyo-
rum ki Türkiye’nin gençleriyle birlikte, 
bu coğrafyayı da en güzel şekilde geleceğe 
hazırlayacaklardır. Gençler! Sizlere inanı-
yor, sizlere güveniyor, sizlerden umutla-
nıyoruz.

Sözlerime son verirken, sizlerin şahsında 
tüm Mısır halkına şunu söylemek istiyo-
rum: 
 
Ya mısr… 

Ya ümmed dünya! 

İrfa’a ra’sek… ente masrî 

Ey mısır, 

Ey dünyanın annesi… 

Kaldır başını, sen Mısırlısın…

Hepinizin yolu, bahtı açık olsun diyorum. 
Allah, yâr ve yardımcımız olsun diyorum. 
Sizleri Allah’a emanet ediyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Esselamu Aley-
küm, ve rahmetullahi, ve berekatüh. Meas 
Selame…
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Kardeşim Sayın Başbakan Hişam Kandil, 
Türkiye ve Mısır iş camialarının seçkin 
temsilcileri, çok değerli katılımcılar...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye-Mısır İş Forumunun hayırlara 
vesile olmasını, ülkelerimiz arasında her 
alanda işbirliğini daha ileri seviyelere 
taşımasını gönülden temenni ediyorum.

İki günlük Mısır ziyaretimiz kapsamında 
dün, Mısır Devlet Başkanı, değerli karde-
şim Muhammet Mursi ile gayet verimli 
bir görüşme yaptık. Ardından değerli 
kardeşim Hişam Kandil ve benim başkan-
lığımda, heyetlerimizin de katılımıyla, 
Ortak İşbirliği Toplantısı’nı gerçekleştir-
dik. Mısır’da başlayan yeni dönemle bir-
likte, biz, Türkiye olarak, açıkçası yeni bir 
sayfanın da açılmasını, iki ülke arasında 
artık yeni bir dönemin de başlatılmasını 
gönülden arzu ediyoruz. Türkiye ile Mısır 
arasında, çok açık söylüyorum, neredeyse 
bir asırlık bir hasret var.

Bir asır önce, bölgenin tüm ülkelerinin, 
tüm halklarının arasına yapay sınırlar 
çizildi ve bu yapay sınırlar, bizi de bir 
asırlık bir hasrete mahkum etti. Allah’a 

hamdolsun, işte bugün, kardeş ülkeler, 
kardeş halklar arasındaki bu yapay bari-
yerler tek tek ortadan kalkıyor. Bölgede 
kardeşler hasretle kucaklaşıyor, özlem 
gideriyor, bir asırlık ayrılık artık sona 
eriyor. Biz, Mısır’daki gelişmeleri çok ya-
kından takip ettik. Tahrir Meydanı’ndan 
başlayıp dalga dalga Mısır’ın tamamını 
saran değişimi, devrimi, Türkiye olarak 
gönülden destekledik. Mısır halkının 
talepleri gerçekleştikçe, Mısır halkının 
hürriyet talebi karşılığını buldukça, en 
az Mısırlı kardeşlerimiz kadar sevindik, 
mutlu olduk, memnun olduk.

Ancak burada şunu hatırlatmak duru-
mundayım… Şu anda Mısır, gerçekleş-
tirdiği devrimi nihayete erdirmek, bu 
devrimi ülkenin refahına, huzuruna, 
istikrarına tahvil etmek gibi bir sorum-
luluğu üzerinde taşıyor. Yeni başlangıcın, 
sağlıklı bir şekilde yürümesi, tüm Mısır 
halkını kucaklayacak, tüm Mısır halkının 
temsilini sağlayacak bir yapıyla geleceğe 
ilerlemesi gerekiyor. Biz Mısır’ın, Mısır 
halkının bunu da başarıyla gerçekleştire-
ceğine yürekten inanıyoruz. Devrim süre-
cinde olduğu gibi devrim sonrasında da 
Mısır’la birlikte olduk, bundan sonra da 

Türkiye-Mısır İş Forumu

Mısır | 18 Kasım 2012 
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Mısır’la birlikte olacak ve gereken her tür-
lü desteği tereddütsüz sağlayacağız. Ba-
kın burada birkaç hususu özellikle ifade 
etmek istiyorum… Bir kere, Mısır’ın şu an 
içinden geçtiği süreç, sadece Mısır’ı değil, 
tüm bölgeyi, tüm İslam coğrafyasını çok 
yakından ilgilendiriyor. Eğer Mısır başa-
rırsa, bundan tüm İslam coğrafyası büyük 
mutluluk duyacak ve umutları çoğalacak. 
Mısır’ın büyümesi, kalkınması, ilerleme-
si, sadece Mısır için değil, tüm bölge için, 
tüm coğrafya için bir umut ışığı olacak.

Bakın şurada, yanı başımızda, Gazze’ye, 
Gazzeli kardeşlerimizin üzerine bomba 
yağdırılıyor. Gazze’den İsrail’e atılan bir-
kaç füzeyi bahane ederek, ama aslında 
yaklaşan seçimlerine bir yatırım olması 
amacıyla, terörist bir devlet tarafından 
maalesef 10 aylık bebekler öldürülüyor. 
Bunu, periyodik olarak yapıyorlar, her 
seçim öncesi bu katliamları gerçekleştiri-
yorlar. Bunu, şımarıkça yapıyorlar. Kendi-
lerini destekleyen, kendilerini yüreklen-
diren, sırtlarını sıvazlayan devletlerden 
aldıkları güçle, dünya kamuoyunu, küre-
sel vicdanı hiçe sayarak, bu insanlık dışı 
eylemlerine devam ediyor. İşte biz, bunun 
için güçlü olmak zorundayız. Biz, Filistin 
için, Filistin davası için, Kudüs davası için 
her zaman güçlü olmak zorundayız.

Bu bölgede terörist faaliyetlerde bulun-
mak, bu bölgede karanlık senaryoları 
uygulamak isteyenler, artık bu bölgede 
Türkiye ve Mısır’ın olduğunu, iki güçlü 
devlet olduğunu görecek ve adımlarını 
da buna göre atacaklar. Bebek öldürmek 
için yola çıkanlar, karşılarında güçlü dev-

letlerin olduğunu görecek, anlayacak ve 
adımlarını ona göre atacaklar. Biz bunu 
başarmak zorundayız. Bizden sadece 
kendi halklarımız değil, bölgenin tüm 
halkları bunu bekliyor, bunu arzuluyor-
lar. Açıkçası, her zaman ifade ettik, bu 
bölgede Filistin İsrail sorunu çözülmedik-
çe, hiçbir ülke için, hiçbir halk için huzur 
olmayacaktır. Esasen, İsrail bunu çok iyi 
bildiği, bölgenin istikrarsızlığından rant 
sağladığı için, bölgenin istikrar, huzur 
ve barışa kavuşmasını istemiyor. Bizim 
bu oyunu da bozmamız gerekiyor. Zira, 
İsrail keyfice saldırırken, İsrail keyfice 
barışı sabote ederken, bu bölgede hiçbir 
ülkenin güvenliği de olamaz, istikrarı, 
huzuru da olamaz. Sadece siyaset değil, 
sadece dış politika değil, ekonominin, 
sosyal yaşamın gelişmesi, ilerlemesi, doğ-
rudan doğruya Filistin-İsrail meselesiyle 
alakalıdır. İşte onun için biz güçlü olmak, 
sağlam durmak, işbirliğini çok daha ile-
ri seviyelere taşımak zorundayız. Mısır 
kalkınacaksa, güçlü bir ekonomiye sahip 
olacaksa, bu, bölgenin istikrara kavuş-
masıyla olacaktır. Aynı şekilde, Türkiye, 
belirlediği iddialı hedeflere, 2023 hedefle-
rine ulaşacaksa, bu da bölgenin istikrara 
kavuşmasından geçmektedir. Biz güçleri-
mizi birleştireceğiz. Siyasi alanda, diplo-
matik alanda güçlerimizi birleştirirken, 
işbirliğimizi artırırken, ekonomik alanda 
da güç birliğimizi daha ileri seviyelere 
taşımalıyız.

Değerli kardeşlerim... 

Türkiye, son on yılda sağladığı siyasi 
istikrar ve gerçekleştirdiği ekonomik dö-
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nüşümle, bölgesel ve küresel bir güç olma 
yolunda önemli mesafe kat etti. Türk 
ekonomisinin bu yüksek performansını 
dünya ekonomisinin buhranlı yıllarında 
sürdürebiliyor olmasında, özel sektörü-
müzün ve müteşebbislerimizin büyük 
payı var. Türkiye artık küresel ölçekte bir 
cazibe merkezi haline geldi. Genç ve yetiş-
miş iş gücümüz, sıkı mali politikalarımız, 
rekabetçi yatırımcılarımız, güçlenen alt-
yapımız ile Avrupa’nın 6’ıncı, dünyanın 
17’inci büyük ekonomisi durumundayız. 
Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Gayrı 
Safi Yurtiçi Hasılamız 2010 yılında yüz-
de 8.9, 2011 yılında yüzde 8.5 büyüme 
gösterdi. İhracatımızı 2002 yılındaki 36 
milyar dolar seviyesinden, bu yılın Ekim 
ayı itibariyle yıllık 148 milyar dolara çıka-
rarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu 
kırdık.

Son iki yılda ülkemize yapılan doğrudan 
sermaye yatırımlarının toplam değeri 25 
milyar doları geçti. Merkez Bankamızdaki 
döviz rezervimiz 10 yılda 27.5 milyar do-
lardan 117 milyar dolara ulaştı. Yine aynı 
dönemde Türkiye dünyanın en büyük 10 
turizm ülkesi arasında yer aldı. Türk mü-
teahhitlik şirketleri 94 ülkede üstlendik-
leri projelerle 200 milyar dolarlık iş hac-
mine ulaştılar. Dünyanın en büyük 225 
müteahhitlik şirketi arasında Türkiye 33 
şirketi ile 2’nci sırada yer alıyor. Bu süre-
cin olumlu bir yansıması olarak işsizlik 
oranı yüzde 8’ler düzeyine inerken, kişi 
başı millî gelirimiz de 3 bin 500 dolardan 
10 bin 500 dolara yükselmiş bulunuyor. 
Bütün ekonomik ve sosyal göstergeleri-

mizde, bu şekilde çok önemli iyileşmeler, 
ilerlemeler kaydettik.

Ülkemizin gösterdiği bu ekonomik yük-
selişte yeni dış pazarlara açılmada sağ-
ladığımız başarının büyük payı var. Asıl 
önemlisi ise, yakın bölgemizdeki ülkeler-
le olan ekonomik ve ticari ilişkilerimizde 
çok büyük ilerleme sağlamış olmamızdır. 
2002 yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
ülkeleri ile ticaret hacmimiz 5 milyar do-
ları dahi bulmuyorken, bugün bu rakam 
45 milyar dolara yaklaştı. Müteahhitle-
rimizin bu bölgelerde üstlendiği proje-
ler, dünya genelindeki projelerin yüzde 
40’ına tekabül ediyor. Ülkemize Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’dan gelen turistlerin sa-
yısı da son on yılda 6 kat artış gösterdi. 
Bu süreçte, Türkiye ile Mısır arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkiler de önemli ge-
lişme gösterdi. İki ülke arasındaki ticaret 
hacmi, 2002 yılında 438 milyon dolar se-
viyesindeyken, 2011’de 3.6 milyar doları 
aşmış bulunuyor.

Bu yıl ticaret hacmimizin 5 milyar dolara 
ulaşmasını bekliyoruz. Biz de hükümetler 
olarak, ilişkilerimize derinlik ve sürek-
lilik kazandıran çeşitli anlaşmalar im-
zalayarak, kurduğumuz mekanizmalara 
işlerlik kazandırarak, ekonomik ilişkile-
rin gelişmesini teşvik ediyoruz. Özellikle 
Karma Ekonomik Komisyonu, Yüksek 
Düzeyli Ticari İstişare Mekanizmasını, 
Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite-
sini, İkili İş Forumunu ve İş Konseyini, 
işbirliğimizin vazgeçilmez temel taşları 
olarak görüyoruz.
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Değerli kardeşlerim...

Hükümetlerimizin, ülkelerimizin ve 
bölgemizin geleceği konusunda ortak 
bir vizyona sahip olduğunu biliyorum. 
Türkiye ve Mısır’ın, refah ve sosyal ada-
let arayışında beraber hareket etmeleri, 
sadece ülkelerimiz değil, bölgemizin is-
tikrarı ve kalkınması için de büyük önem 
taşıyor. Mısır, enerji kaynakları, turizm 
potansiyeli, stratejik konumu, genç, dina-
mik nüfusu ve entelektüel birikimiyle iyi 
bir gelecek vaad ediyor. Türk iş adamları 
ve müteşebbisleri de Mısır’ın geleceğine 
güveniyor. Mısır’daki iş adamlarımızın, 
yaşanan sıkıntılı günlerde işlerinin başın-
da kalarak, bütün risklere ve tehlikelere 
rağmen faaliyetlerini sürdürmüş olmaları 
bu inancın tezahürüdür.

Birçok alanda imzaladığımız anlaşma 
ve mutabakatlar, ticaret hacmimizi 10 
milyar dolara, yatırım hacmimizi 5 mil-
yar dolara yükseltme hedeflerimize bizi 
bir adım daha yaklaştırıyor. Ülkelerimiz 
arasında açılan yeni deniz ve havayo-
lu güzergâhları, yeni ticaret ve yatırım 
imkânlarına kapı aralamanın yanında, 
halklarımız arasındaki beşeri ilişkileri ve 
kaynaşmayı da pekiştirecektir. Önümüz-
deki dönemde ilişkilerimizi hedeflediği-
miz düzeye, girişimcilerimizin öncülüğü 
ve desteğiyle ulaştıracağımıza inanıyo-
rum. Mısırlı dostlarımızın da dedikleri 
gibi, “sarp tepeye kararlı bir kalple çıkı-
lır”. Topraklarımızın birer ticaret ve üre-
tim vahası olduğu, yüzlerce çeşit malın 
binlerce kilometre ötelere kervanlarla ve 
yelkenlilerle taşındığı o eski günleri, silik 

hatıralar olarak değil, örnek alacağımız, 
bize şevk verecek başarı hikâyeleri olarak 
görmeliyiz.

Siz değerleri iş adamlarımızı, önümüz-
deki dönemde yazacağımız daha büyük 
başarı hikâyelerinin kahramanları ola-
rak gördüğümü ifade etmek istiyorum. 
Bu düşüncelerle, hepinizi bir kez daha 
saygıyla, sevgiyle selamlıyor, çalışmala-
rınızda başarılar diliyorum. Allah yâr ve 
yardımcımız olsun.
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Sayın Başkan, saygıdeğer devlet ve hükü-
met başkanları, sayın genel sekreter, değer-
li bakanlar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Gelişen Sekiz Ülke Devlet ve Hükümet Baş-
kanları 8’inci Zirve Toplantısı vesilesiyle 
dost ve kardeş ülke Pakistan’da bulunmak-
tan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Öncelikle, Pakistan Cum-
hurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zardari’ye, gös-

terdikleri misafirperverlik ve bu önemli 
toplantının düzenlenmesi için sarf edilen 
çabalar nedeniyle en kalbi teşekkürlerimi 
sunuyorum. 1997 yılında, D-8’in kurulma-
sında fikren ve fiilen emeği geçen, Türkiye 
Cumhuriyeti eski Başbakanlarından Pro-
fesör Doktor Necmettin Erbakan’ı da bu 
vesileyle rahmetle yad ediyorum.

Türkiye olarak, D-8 üyesi ülkelerle işbirli-
ğimizi geliştirmeye özel önem veriyoruz. 

D-8 Sekizinci Zirvesi

Pakistan | 22 Kasım 2012 
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İşbirliğimizin temelini oluşturan İstanbul 
Deklarasyonu’nda kabul edilen temel ilke 
ve hedeflere, Türkiye olarak bağlılığımızı 
her vesileyle teyit ediyoruz. 15’inci yılını 
tamamlayan işbirliği sürecimiz, üye ülke-
ler arasındaki coğrafi mesafeye rağmen, 
halklarımızın yakınlaşmasına önemli 
katkılar sağladı. D-8 Sekreteryasının yer 
aldığı İstanbul’dan, üye ülkelerin hepsine 
doğrudan uçak seferlerinin kurulmuş 
olması, bu yakınlaşmanın en bariz göster-
gesidir. Bununla birlikte, D-8’in etkinliği-
ni ve görünürlüğünü daha da artırmak, 
hepimizin ortak sorumluluğudur. Tam da 
bugünlerde, D-8 modeli oluşumlara, bu 
oluşumların bölgesel ve küresel meseleler-
de çok daha aktif olmasına ihtiyacımız var.

Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
istiyorum... D-8, hiçbir oluşumun, hiçbir 
uluslararası kuruluşun alternatifi, karşıtı, 
antitezi değildir. Bu girişim, küresel ve 
bölgesel kalkınmaya, küresel ve bölgesel 
barışa, refah ve istikrara hizmet etmekten 
başka hiçbir gaye taşımıyor. D-8, geniş 
bir coğrafyada, güçlü ekonomilere, güçlü 
devlet geleneklerine sahip, aynı zamanda 
bölgesinde barış, huzur, istikrar isteyen 
ülkelerin, daha yaşanabilir bir dünya 
çabalarının neticesi olarak ortaya çıktı. 
Hepinizin çok yakından hissettiği gibi, 
küresel ekonomik kriz, D-8 ülkelerini de 
az ya da çok etkiliyor. Bizim dışımızda or-
taya çıkan bu kriz, bizim ülkelerimizi de, 
bölgemizdeki ülkeleri de, dünyanın uzak-
yakın tüm coğrafyalarını da etkisi altına 
alıyor. Oluşumunda ve yayılmasında hiç-
bir etkimizin olmadığı bu küresel krizin 
çözümünde, D-8’in son derece etkin bir rol 

oynayabileceğine yürekten inanıyorum. 
D-8 ülkeleri olarak aramızdaki işbirliği ve 
dayanışmayı güçlendirmemiz, bu küresel 
krizin etkilerini en az derecede hissetme-
miz için bizlere yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, hem bu krizin atlatılma-
sı, hem yeni krizlere karşı tedbirli olunma-
sı amacıyla, D-8’in tüm dünyaya önemli 
tavsiyelerinin de olacağını biliyorum. 
Dünyanın içinden geçtiği bu küresel kri-
zin, sınırsız tüketim hırsının sonucunda 
ortaya çıktığı açıktır. Kanaat kavramının 
Hırs kavramıyla yer değiştirdiği böyle bir 
dönemde ve böyle bir sistemde, bu tür 
krizlerin yaşanması elbette kaçınılmazdır. 
Daha derin ve daha yıkıcı krizlerin ya-
şanmaması için, başta gelişmiş devletler 
olmak üzere, dünya üzerindeki her ülke-
nin, tüketim, hırs, bencillik üzerine kurulu 
ekonomik anlayışlarını gözden geçirmesi 
gerekiyor. D-8 olarak bu yeni anlayışın şe-
killenmesine ve benimsenmesine öncülük 
edebileceğimize inanıyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bölgemizde ekonomik kalkınmanın, 
refahın, huzur ve istikrarın, bölgesel ba-
rıştan geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Bölgesel savaşların, çatışmaların, terörün 
ve anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda, 
hiçbir ülke, sadece kendi sınırları içinde 
refah, istikrar ve ekonomik kalkınmayı 
tam anlamıyla tesis edemez. Kendi ülkele-
rimiz her açıdan güvenlik içinde bulunsa 
bile, komşu ülkelerde, bölge ülkelerinde 
yaşanan sorunlar bizleri de etkiliyor ve et-
kilemeye devam edecek. Bunun için önce-
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likle, ülkelerimizin kalkınmasında, huzur 
ve istikrara tam anlamıyla ulaşmalarında 
önemli bir engel olan Filistin ve Suriye 
sorunlarına çok daha samimi, çok daha 
somut şekilde eğilmemiz gerekiyor.

Filistin meselesi, Ortadoğu’da bir halkın, 
bir milletin topyekün cezalandırılması 
olduğu kadar, tüm bölgenin de sürekli bir 
ateş çemberi içinde tutulmasına yol açıyor. 
Hepimizin kardeşi olan, masum, mazlum 
Filistin halkının her gün, her an yaşadığı 
zulüm, bizleri de, halklarımızı da derin-
den etkiliyor. Filistin’e barış ve özgürlük 
gelmediği sürece, tüm bu coğrafyaya, hatta 
tüm dünyaya barış ve özgürlük egemen 
olamayacağını artık herkes görmek zorun-
da. İsrail de, Filistin’in bölge için önemini 
çok iyi bildiği için, bölgeyi sürekli ateş al-
tında tutuyor, Filistin’e yönelik sistematik 
etnik temizlik girişimi yürütüyor. İsrail’in 
içerde seçim kazanmak adına, Filistinlileri 
hedef yapması, Gazze’de çocuk yaşlı de-
meden, sivil demeden herkesi alçakça kat-
letmesi, bu bölgenin daha fazla taşıyacağı 
bir yük olamaz. Maalesef, İsrail, bugüne 
kadar, gerek uluslararası kuruluşlardan, 
gerek güçlü devletlerden aldığı destekle 
şımarmış, uluslararası hukuku, insan hak-
larını, bölge ülkelerinin haklı tepkisini her 
zaman hiçe saymıştır.

Değerli kardeşlerim...

Bölge ülkeleri olarak, İsrail’in bu hukuk-
suzluğuna artık daha güçlü, daha kararlı 
şekilde dur dememizin zamanı geldi. Sa-
dece bununla kalmamalı, bugüne kadar 
işlenen terör faaliyetlerinin hesabını da 

İsrail’den sormalıyız. İsrail, yaptığı zulüm-
ler karşısında sesini yükselten, halkının 
hissiyatını politikalarına yansıtan dev-
letler olduğunu gördüğünde, adımlarını 
buna göre atmak zorunda kalacaktır. D-8 
olarak biz de İsrail’in bu hukuksuzlukla-
rına, şımarık, kural tanımaz saldırılarına 
karşı kararlı bir duruş sergilemek zorun-
dayız. Bunun, sadece kendi halkımıza ve 
Filistin’e değil, tüm insanlığa karşı sorum-
luluğumuz olduğuna inanıyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bölgemizi son yıllarda tehdit eden bir 
başka önemli sorun da Suriye’de yaşanan 
olaylardır. Suriye sorunu, kendi halkının 
kanını akıtan Esed tarafından, bilinçli 
olarak, bölgede bir mezhep çatışmasının 
fitilini ateşleyecek yönde tırmandırılıyor. 
Suriye’nin gayri meşru rejimi, kendi ikti-
darını sürdürmek, ikbalini devam ettir-
mek için, bölgeyi kan gölüne çevirmekten 
kaçınmayacağını açıkça gösteriyor. Bizim 
İslam dünyasında asla görmek ve yaşamak 
istemediğimiz şey mezhepler arası bir 
çatışmadır. Hazreti Peygamberin torunu 
Hazreti Hüseyin’in ve Ehli Beyt’in katledi-
lişinin yıldönümünde, Muharrem ayında, 
bölgede yeni Kerbelalara, yeni mezhep 
çatışmalarına asla izin veremeyiz. Bizler 
Müslümanız… Bizler, şahsi beklentileri-
mizden, makamlarımızdan, diplomasiden 
öte, öncelikle birbirimizin kardeşiyiz ve 
öncelikle birbirimize karşı sorumluyuz. 
Hiç kimsenin ve hiçbir ülkenin, sırf kendi 
çıkarı için, bölgede akan kana seyirci kal-
ma, daha fazla masumun kanının akıtılma-
sına destek verme hakkı yoktur ve olamaz. 
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Bugün Suriye’de akan her damla masu-
mun kanından, Suriye’nin diktatör rejimi 
kadar, bu rejimi destekleyen, bu rejime 
arka çıkan, bu rejimi koruyup kollayanla-
rın da sorumluluğu olduğu unutulmamalı. 
Suriye meselesini, daha fazla büyümeden, 
daha fazla kan ve gözyaşı akmadan, halkın 
taleplerini karşılayan bir yeni yönetimle 
çözmek, çözümü desteklemek durumun-
dayız. D-8’i, bölgeyi, bölgedeki tüm ülkele-
rin refah ve huzurunu tehdit eden Suriye 
meselesi konusunda daha etkin bir tutum 
almaya davet ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, D-8 bünyesindeki ticaretin geliş-
tirilmesi için üzerine düşeni yapmaya, bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
kararlılıkla devam edecektir. Türkiye’nin 
D-8 ülkeleri ile ticareti tedricen artıyor. 
2012’nin ilk 8 ayında D-8 ülkeleri ile top-
lam ticaret hacmimiz 25.5 milyar dolara 
ulaştı. Buna paralel olarak, D-8 içinde 
gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, 
vizelerin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin 
geliştirilmesi, deniz taşımacılığı ve sivil 
havacılık alanlarında işbirliği gibi konular-
da ilerleme sağlanması gerekiyor. Bunun 
için D-8 çerçevesinde imzalanan Anlaşma 
ve Mutabakat Zabıtlarının etkin şekilde 
uygulanmasını sağlamak durumundayız.

Ticaretin artması, beraberinde kırsal kal-
kınma, insan kaynakları, sanayi, iletişim, 
bankacılık, enerji, tarım ve sağlık gibi 
alanlarda işbirliğini, ortak projeler üretme 
imkânını da getirecektir. Bu şekilde dina-
mizmini artırmış bir D-8, yoksulluk, kıtlık 

ve gıda güvenliği alanlarında da diğer 
uluslararası örgütlerle etkileşim halinde 
söz sahibi haline gelebilecektir. Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Da-
imi Komitesi (İSEDAK) ile D-8 arasındaki 
mevcut işbirliğini daha da geliştirmeliyiz. 
Küresel Vizyonu doğrultusunda D-8, Bir-
leşmiş Milletler’in ilgili ajansları, ASEAN, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(KEİ), Pasifik Adaları Forumu, OPEC, Afri-
ka Birliği gibi teşkilatlarla da temas içinde 
olmalı. Bu çerçevede yapılabilecek çalış-
maları belirlemek amacıyla bir çalıştay 
düzenlenmesini teklif ediyoruz.

Sayın Başkan, saygıdeğer devlet ve hükü-
met başkanları…

D-8’in önümüzdeki dönemde, yükselen 
ekonomileri buluşturan ve küresel eko-
nomik ve beşeri konularda sesi daha gür 
duyulan bir platforma dönüşeceğine ina-
nıyorum. Bölgemizde yaşanan sıkıntıların 
çözümü için D-8’i bir umut ışığı haline ge-
tirebiliriz. Daha da önemlisi, güçlü işbirliği 
ve dayanışma yoluyla, D-8’i küresel düzey-
de etkin bir güç haline dönüştürebiliriz.

Toplantımızın bu doğrultuda önemli ve 
hayırlı gelişmelere vesile olmasını temen-
ni ediyorum. Bu duygularla sözlerime son 
verirken, Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın 
Asıf Ali Zerdari’ye, Pakistan Hükümetine 
ve kardeş Pakistan halkına sıcak misafir-
perverlikleri için tekrar teşekkür ediyo-
rum. Geçtiğimiz iki yıl boyunca D-8 Dönem 
Başkanlığını yürüten Nijerya’ya işbirliği-
mizin güçlendirilmesi yönünde gösterdiği 
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üstün ve samimi gayretlerinden dolayı 
tebriklerimi ve takdirlerimi iletiyorum. 
Önümüzdeki iki sene bu görevi yürütecek 
olan Pakistan’a başarılar diliyorum. Görev 
süresi boyunca D-8 çalışmalarına özverili 
katkılar sunan Prof. Widi Pratikto’ya huzu-
runuzda şükranlarımı sunuyorum. Genel 
Sekreterlik makamını devralan Dr. Seyid 
Ali Muhammed Musavi’yi de tebrik ediyo-
rum. Zirve sürecinde yapıcı tutumlarını 
ve katkılarını eksik etmeyen üye ülkelerin 
değerli liderlerine, Dışişleri Bakanlarımı-
za, komisyon çalışmalarına katılan bütün 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Zirve sonuçlarının D-8 ailesi, bölgemiz ve 
dünyamız için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başbakan, çok değerli katılımcılar, 
değerli dostlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler… Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

İspanya ile Türkiye arasında tesis edil-
miş olan Hükümetlerarası 4’üncü Zirve 
toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz 
İspanya’da, siz değerli iş adamlarıyla bir 
araya gelmekten büyük memnuniyet du-
yuyorum. 

4’üncü Hükümetlerarası Zirve kapsamın-
da sabah gerçekleştirdiğimiz toplantımıza 
her iki ülkeden çok sayıda Bakanımız işti-
rak etti. Başbakan Sayın Rajoy ile başbaşa 
görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanısı-
ra, Akdeniz havzamızdaki gelişmeler baş-
ta olmak üzere, birçok bölgesel ve küresel 
mesele hakkında yararlı görüş alışverişin-
de bulunduk. Akdeniz’in en doğusundaki 
ve en batısındaki iki ülke olarak Türkiye 
ve İspanya, son dönemde gerçekten çok 
başarılı bir işbirliği sergiliyorlar. Bölge-
sel meselelerin ciddiyet kazandığı, Arap 
uyanışının devam ettiği, Akdeniz’in Do-
ğu’sunda Suriye ve Filistin’de sorunların 
yaşandığı, küresel ekonomik krizin de bü-
tün ağırlığıyla devam ettiği bir süreçteyiz. 

Böyle bir süreçte, Türkiye ile İspanya’nın 
işbirliği çok daha fazla önem arz ediyor. 

İspanyolcadaki şu atasözü aslında ilişki-
lerimizi en iyi şekilde özetliyor: “Kiyen ti-
yene un amigo / Tiyene un tesoro…” Yani, 
“Kimin dostu, arkadaşi varsa; / Onun bir 
hazinesi vardir…” Akdeniz havzasında ve 
Avrupa’da, İspanya’yı kendimize yakın bir 
dost, yakın bir yol arkadaşı olarak görüyo-
ruz. Her alanda İspanya’nın dostluğunu, 
arkadaşlığını yanımızda hissetmekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz.

İspanya ile 2003 yılında 3.5 milyar avro 
olan ticaret hacmimiz, şu sıralar devam 
eden zor ekonomik şartlara rağmen geçen 
yıl 7.8 milyar avroya ulaştı. Bu rakam, 
şimdiye kadar elde ettiğimiz en yüksek ti-
caret hacmi. Ticaret hacmimizin önümüz-
deki kısa vadede 10 milyar avro seviyesi-
ni aşabilecek potansiyele sahip olduğunu 
düşünüyor, biliyor ve bu seviyeye ulaş-
mak için de hep birlikte samimi bir gayret 
gösteriyoruz. Türkiye, İspanya’nın en 
fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Av-
rupa Birliği’nde 6’ıncı, dünyada ise 8’inci 
sırada yer alıyor. İspanyol şirketleri, son 5 
sene içinde Türkiye’ye yaptıkları ihracatı 

Türkiye-İspanya İş Forumu

İspanya | 27 Kasım 2012 
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yüzde 60 arttırdı. İspanyol yatırımcıları 
için de Türkiye yeni keşfedilmekte olan 
bir ülke özelliğini taşıyor. 2003 yılı so-
nunda Türkiye’deki toplam İspanyol yatı-
rımı sadece 238 milyon avro iken, bugün 
bu rakam 7 milyar avroyu aştı. İspanyol 
yatırımları bankacılık sektörü başta ol-
mak üzere, sigortacılık, enerji, otomotiv, 
beyaz eşya ve makine dâhil olmak üzere 
değişik sektörleri kapsıyor.

Bu noktada ikili ekonomik ilişkilerimiz 
bakımından önemli bir diğer husus da 
Türkiye’deki önemli kamu ve özel sektör 
ihalelerini kazanan İspanyol şirketlerinin 
sayılarındaki artıştır. Asrın projesi olarak 
adlandırılan İstanbul’un iki yakası arasın-
daki ulaşım süresini 4 dakikaya indirecek 
olan Marmaray Projesi’nde Ankara-Eski-
şehir ve Ankara-Konya hızlı tren projele-
rinde, Ankara Metrosu ve Antalya hafif 
raylı sistem gibi büyük çaplı projelerde 
İspanyol şirketleri de yer alıyor.

Bugünkü toplantımıza iştirak eden söz 
konusu şirketlerin üst düzey yöneticileri-
nin Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında 
yer alan diğer altyapı yatırım projelerini 
yakından takip ettiklerini biliyorum. Biz, 
Hükümet olarak, son 10 yılda Türkiye’de 
15 bin 800 kilometre yeni bölünmüş yol 
inşa ettik. Görev geldiğimizde bölünmüş 
yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi, şu 
anda 21 bin 900 kilometre. 2023 hedefle-
rimiz doğrultusunda, bölünmüş yol uzun-
luğumuzu 36 bin 500 kilometreye; 2 bin 
250 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 
da 7 bin 500 kilometreye ulaştıracağız.

Biz göreve geldiğimizde, yani 10 yıl ön-
cesinde Türkiye’de hızlı tren yoktu. Şu 
anda yaklaşık 1000 kilometre hızlı tren 
hattımız var. Bunu da 2023 yılında 10 
bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 
İnşa edeceğimiz yeni havaalanlarıyla 
yolcu kapasitesini yılda 165 milyondan 
400 milyon kişiye çıkartacağız. İstanbul 
Boğaz’ına 3’üncü Köprü ve boğazın altına 
tüp geçit ile Çanakkale Boğazına köprü 
inşa edeceğiz.

Tarımsal ekonomik büyüklük itibariyle 
dünyanın 7’inci, Avrupa’nın 1’inci ülkesi-
yiz. 2023 yılına kadar tarımsal millî geli-
rimizi 150, tarım ürünleri ihracatımızı ise 
40 milyar dolar düzeyine çıkarmayı plan-
lıyoruz. Hedefimiz, tarımsal ekonomik 
büyüklükte dünyada ilk 5’e girmek. Su 
ürünleri üretiminde AB ülkeleri arasında 
ulaştığımız 3’üncülüğü, 1’inciliğe taşı-
mak istiyoruz. 2023 vizyonu paralelinde 
ülkemizin dünyada savunma sanayinde 
gelişmiş ilk 10 ülke arasına girmesini he-
defliyoruz.

Altay Millî Tank’ımızın ön tasarımı ta-
mamlandı. İlk prototipinin tanıtımını bir 
hafta kadar önce yaptık. İnsansız Hava 
Aracımızın tasarım ve prototip imalatını 
tamamladık. Mini İnsansız Hava Aracı 
sistemlerinin seri üretimleri süratle de-
vam ediyor. Türkiye’nin ilk millî korvet 
savaş gemisi olan ve tamamen ülkemizde 
tasarlanarak inşa edilen Milgem Savaş 
Gemisi’ni 2008 yılında denize indirdik. 
Atak Helikopterini Türkiye’de üretmeye 
başladık.
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İspanyol şirketlerinin ilgilenebileceği 
bir başka alan da Enerji… İspanyol şir-
ketlerinin avantajlara sahip olduğu ye-
nilenebilir enerji sektöründe de önemli 
yatırımlar gerçekleştirmeyi plânlıyoruz. 
Elektrik üretimimizde yenilenebilir ener-
jinin payını 2023 yılına kadar yüzde 30’a 
yükseltmek istiyoruz. 2020 yılına kadar 
elektrik sektörüne yapılacak yatırımımız 
130 milyar dolara ulaşacak. Elbette iş-
birliği alanlarımız bu sektörlerle sınırlı 
değildir. Uluslararası tecrübe ve birikime 
sahip olan İspanyol şirketlerinin hayata 
geçirmekte olduğumuz projelerdeki payı-
nı artırabileceğinden eminim.

Değerli katılımcılar…

İş dünyası için temel referans olmaları 
sebebiyle Türkiye’nin bellibaşlı bazı eko-
nomik göstergeleri üzerinde kısaca dur-
mak istiyorum. Amerika’da başlayan mali 
krizin küresel çapta etkileri oldu. Tüm 
ekonomiler bu krize hazırlıksız yakalandı 
ve tüm ülkeler krizden belli ölçüde etki-
lendi. Türkiye, 2002 yılından itibaren fi-
yat istikrarı, finansal istikrar ve verimlilik 
artırıcı yapısal reformlara odaklandı. Bu 
sayede ülkenin ekonomik refahı hızla ar-
tarken finansal sektör de dış şoklara karşı 
daha dayanıklı bir yapıya kavuştu.

Yaptığımız reformlar sayesinde, 2008-
2009 yıllarında derinleşen ekonomik 
krizin etkilerini Türkiye olarak çok az 
seviyede hissettik ve hissediyoruz. 2003-
2011 yılları arasında ekonomimiz yıllık 
ortalama yüzde 5.34 oranında büyüme 
kaydetti. 2010 yılı büyüme oranımız yüz-

de 9.2 olarak gerçekleşmişti. Finansal kri-
zin gittikçe ağırlaştığı 2011 yılında Tür-
kiye yüzde 8.5 büyüyerek, Çin’den sonra 
dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu 
yıl, artan cari açığımızı da düşünerek, 
büyümede kontrollü olarak yavaşladık. 
Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 3.2, ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 
oranında büyüdü. 2002 yılında 36 milyar 
dolar olan ihracatımız, 2011 yılı sonunda 
135 milyar dolara ulaştı. Devam etmekte 
olan krize rağmen son 12 ayda 148 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdik. 2012 yılının 
Haziran ayında, işsizlikte son yılların en 
düşük oranına, yüzde 8’e ulaştık.

Bankalarda sermaye yeterlilik oranını 
yüzde 8’den yüzde 12’ye yükselttik. Ban-
kacılık sektörümüzde sermaye yeterlilik 
oranı şu an yüzde 16. Küresel krize rağ-
men, geçtiğimiz haftalarda bir kredi dere-
celendirme kuruluşu tarafından notumuz 
yükseltildi. Açıkçası, biz hâlâ Türkiye’nin 
kredi notunun olması gereken seviyede 
bulunmadığını düşünüyoruz. Ancak bu 
gelişmenin uluslararası sermaye açı-
sından teşvik edici bir etkisi olacak ve 
borçlanma faizlerini düşürme konusunda 
elimizi güçlendirecektir.

Değerli dostlarım…

Küresel krizin, gerek İspanya’da, gerek 
tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ağır sey-
rettiğini biliyoruz. AB içinde uzlaşılan 
önlemlerin biran önce uygulanması ve 
güvenin yeniden tesis edilmesi bugün 
ciddi aciliyet arz ediyor. Avrupa borç kri-
zinin üstesinden gelinerek, AB’nin tekrar 
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sağlıklı büyüme rakamlarına ulaşması 
küresel ekonomi için olduğu kadar Türki-
ye bakımından da önem taşıyor. AB’deki 
borç krizinin üstesinden gelebilmek, bü-
yük ölçüde avro bölgesi ve AB bünyesinde 
daha fazla ekonomik ve mali entegrasyon 
için hızlı adımlar atılmasına bağlı. Halen 
en önemli ihracat pazarımız olan AB’nin 
bu krizden güçlenerek çıkmasını temenni 
ediyorum. İspanya’nın, Sayın Başbakan 
Rajoy’un liderliğinde hayata geçirmekte 
olduğu yapısal reformların İspanya eko-
nomisini tekrar sağlıklı bir yapıya kavuş-
turacağından eminim.

Değerli katılımcılar… 

İspanya ile tesis ettiğimiz Zirve toplantı-
sında, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri-
mizi sadece iki ülkeyle sınırlı olmayacak, 
üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde 
genişletmek üzerinde mutabık kaldık. 
Türkiye’nin konumu tüm yatırımcılara 
çevremizdeki geniş coğrafyaya ulaşabil-
mek için büyük avantajlar sağlıyor. Nite-
kim bazı İspanyol şirketleri, Türkiye’de 
kurdukları fabrikalardan Kafkasya, Orta 
Asya ve Orta Doğu piyasalarına ihracat 
gerçekleştiriyor. İspanyol şirketlerinin 
Türk ortaklarıyla birlikte bölgemizde 
hayata geçirmekte olduğu projelerin 
örnekleri artıyor. Müteahhitlik sektörü 
şirketlerimizin sinerji oluşturabilecekleri 
alanlardan biri. Dünyanın en büyük 225 
müteahhitlik şirketi arasında 33 Türk 
şirketiyle birlikte 10 İspanyol şirketi de 
bulunuyor. Ortak projeler geliştirme ko-
nusunda Türk ve İspanyol iş adamlarının 
dinamizmine güveniyoruz.

Gelecek yıl Türkiye’de yapacağımız Zirve 
toplantısı vesilesiyle “Türkiye-İspanyol 
İşadamları İçin Üçüncü Ülkelerde İşbirli-
ği İmkânları” başlıklı iş forumu toplantısı 
düzenlemek konusunda Sayın Başbakan 
Rajoy’la mutabık kaldık. Gelecek sene, 
Türkiye’de iş forumu toplantısında, şir-
ketlerimizin üçüncü ülkelerde geliştirme-
ye başladıkları somut işbirliği projeleri 
konusunda bizlere iyi haberler verecekle-
rine inanıyorum.

İlişkilerimize yeni ivme kazandıracağın-
dan emin olduğum bu önemli toplantıya 
katıldığınız için hepinize teşekkürlerimi 
sunuyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlı-
yorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli arka-
daşlar... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, bu vesileyle, kardeş ve dost 
ülke Senegal Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
Sayın Abdul Mbaye ve heyetine, huzurla-
rınızda, bir kez daha Türkiye’ye hoş geldi-
niz diyorum.

Sayın Başbakan, resmî davetlim olarak 
ülkemizde bulunuyor. Sayın Başbakan’ın 
göreve başladığı Mart ayından sonra 
ilk yurtdışı ziyareti için ülkemizi tercih 
etmesinin, ikili ilişkilerimizin içinde bu-
lunduğu özel durumu ve yakınlığı en iyi 
şekilde yansıttığını düşünüyorum. Genel 

Senegal Başbakanı Abdul Mbaye 
ile Ortak Basın Açıklaması

Ankara | 28 Kasım 2012 
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olarak Afrika’da, özellikle de Batı Afrika 
bölgesinde başat konumda bir ülke olan 
Senegal, demokratik parlamenter reji-
miyle, istikrarlı siyasi yapısıyla, Kıta’nın 
barış ve istikrarının korunmasında önem-
li bir aktördür. Batı Afrika Ekonomik 
Birliği’nin (ECOWAS) kurucu ve önde 
gelen üyelerindendir.

Senegal ile köklü tarihî ilişkilerimiz mev-
cut... Bağımsızlığını takiben Senegal’de 
Büyükelçilik açan ilk ülkelerden biri Tür-
kiye olmuştur. Sayın Başbakanın ziyareti 
aynı zamanda ikili ilişkilerimizin kurulu-
şunun 50’nci yıldönümüne rastlıyor. Bu 
anlamlı yıldönümü vesilesiyle dost Sene-
gal halkına selamlarımı, muhabbetlerimi 
ve en iyi dileklerimi iletiyorum. Senegal, 
devlet geleneği, kültürel mirası ve demok-
ratik değerleriyle örnek bir ülkedir. 2012 
yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlı-
ğı ve Genel Seçimlerin başarısı, Senegal’in 
demokratik olgunluğunu bir kez daha 
gözler önüne sermiştir.

Değerli basın mensupları…

Senegal Başbakanı Mbaye ile başbaşa ve 
heyetler halinde yaptığımız görüşmeleri 
biraz önce tamamladık. Görüşmelerimiz 
son derece verimli, son derece faydalı 
geçti. Sayın Başbakan’la ikili ilişkilerimi-
zin yanı sıra, Afrika Kıtası’nda öne çıkan 
bazı bölgesel ve uluslararası konularda 
fikir alışverişi yapma imkânı bulduk. 
Ülkelerimizin uluslararası örgütlerde ser-
giledikleri işbirliği memnuniyet vericidir. 
Bugün yaptığımız görüşmelerde, bu işbir-
liğinin artırılarak sürdürülmesinde mu-

tabık kaldık. Türkiye, Afrika’da barış ve 
istikrarın sağlanmasına, ortak menfaatler 
temelinde Kıta’nın refahına katkıda bu-
lunmaya ve ihtiyaç duyulduğunda insani 
krizlerin doğurduğu yaraların sarılma-
sına, Somali’de gösterdiği üzere, destek 
vermeye devam edecektir. Şu hususu da 
bu vesileyle hatırlatmakta yarar görü-
yorum: Bilindiği üzere, Türkiye, 2008 
yılında, Afrika Birliği tarafından Kıta’nın 
sınırlı sayıdaki stratejik ortaklarından 
biri olarak ilan edilmişti… Yine, aynı yıl 
düzenlenen Birinci Türkiye-Afrika İşbir-
liği Zirvesi ile kabul edilen takip meka-
nizması, bu ortaklığı sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturmuştur. Önümüzdeki yıl 
düzenlenecek İkinci Türkiye-Afrika İşbir-
liği Zirvesi, inanıyorum ki Türkiye-Afrika 
stratejik ortaklığına yeni bir yön verecek, 
bu işbirliğini daha da derinleştirecektir.

Değerli Basın Mensupları…

Türkiye ile Senegal arasında, birçok alan-
da işbirliği potansiyeli mevcut... Sayın 
Başbakan Mbaye’nin ülkemize yaptığı bu 
ziyaretle, Türkiye-Senegal arasındaki ikili 
ilişkiler, hiç şüphesiz, yeni bir dönemin de 
kapısını aralamış oluyor. Keza, bugün ger-
çekleştirdiğimiz görüşmelerde, ziyaretle 
birlikte ikili ilişkilerimizde kazanılan 
ivmenin, önümüzdeki yıllarda da devam 
ettirilmesi konusunda mutabık kaldık. 
Siyasî ilişkilerimizin, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin geliştirilmesi hususunda 
görüş birliğine vardık. İkili ilişkilerimizi 
nasıl daha ileriye taşıyabileceğimiz, hangi 
alanlarda daha çok işbirliği yapabileceği-
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miz üzerinde odaklandık ve bir yol harita-
sı belirledik.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ge-
liştirilmesi ve farklı sektörleri içerecek 
şekilde çeşitlendirilmesi bakımından 
önümüzde gelecek vaat eden bir çalışma 
sahasının olduğunu değerlendiriyoruz. 
Bu çerçevede siyasî iradelerimiz gayet 
net, gayet açıktır. İnanıyorum ki ikili 
ticaretimiz, yatırımlarımız, ekonomik 
işbirliğimiz bu ziyareti takip eden dönem-
de daha da gelişecektir. Diğer taraftan, 
ziyaret sırasında sizlerin de huzurunda 
imzalanan anlaşmalar ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesine somut katkılar sağlaya-
caktır.

Gündemimizde başka anlaşmalar da yer 
alıyor. Önümüzdeki dönem, başka an-
laşmaların da imzalanması ve bu suretle 
ikili ilişkilerimizin ahdi yapısının süratle 
tamamlanması hususunda görüş birliği-
ne vardık. Ben, Türkiye-Senegal ilişkileri-
nin gelecekte çok daha sağlıklı, çok dağa 
sağlam temeller üzerinde yükseleceğine 
eminim.

Bu düşüncelerle, Sayın Başbakan’a ve de-
ğerli heyetine bir kez daha Türkiye’ye hoş 
geldiniz diyor, İstanbul programlarının 
başarılı geçmesini ve ülkemizden güzel 
hatıralarla ayrılmalarını diliyorum. Katı-
lımınız için sizlere teşekkür ediyorum.
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Değerli bakanlar, Arap Ligi’nin değerli 
Genel Sekreteri, değerli heyet başkanları 
ve üyeleri... Türk-Arap İşbirliği Forumu 
Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı’nı 
vesilesiyle sizleri İstanbul’da ağırlamak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, 

hepinize hoş geldiniz diyorum. Esselamu 
Aleykum, ve rahmetullahi, ve berekatüh… 
Ehlen ve Sehlen…

Konuşmamın hemen başında, tüm Arap 
dünyasını, tüm İslam coğrafyasını yakın-

Türk-Arap İşbirliği Forumu 
Dışişleri Bakanları Beşinci 

Toplantısı Öğle Yemeği 
Konuşması

İstanbul | 1 Aralık 2012 
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dan ilgilendiren, esasında, tüm dünyayı 
ve insanlığı çok yakından ilgilendiren bir 
konuda hissiyatımı sizlerle paylaşmak ve 
tebriklerimi iletmek istiyorum. Önceki 
gece Birleşmiş Milletler’de yapılan oyla-
mada, Filistin, Gözlemci Ülke statüsüne 
kavuştu. Filistin’in bir devlet olarak ye-
niden bu coğrafyada var olabilmesi için 
gerçekten tarihî nitelikte bir adım atıldı. 
Bu önemli gelişmeden dolayı Filistinli 
tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik edi-
yorum. Filistin’in gözlemci ülke statüsüne 
kavuşması için katkı veren, destek veren, 
oylamada evet oyu kullanan ülkelere, 
devletlere, liderlere de buradan ayrıca şük-
ranlarımı iletiyorum. Filistin’le ilgili bu 
gelişme, hiç kuşkusuz biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, bölgemiz, dünyamız ve tüm 
insanlık için çok önemli, çok tarihî nitelik-
te bir gelişmedir. 1948’den bugüne kadar, 
64 yıl boyunca, Filistinlilere uygulanan 
baskı, sindirme, yıldırma, göç ettirme po-
litikaları, Filistinlilere yönelik toplu kıyım-
lar, katliamlar, bölgede yaşanan savaşlar 
ve çatışmalar, çok geniş bir coğrafyayı ve 
dünya siyasetini derinden etkiledi. Filistin, 
sadece bu coğrafyada değil, tüm insanlığın 
kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kana-
yan bir yara oldu.

Açıkçası, tam bir iyimserlik içinde ol-
duğumuz söylenemez; ancak, Filistin’in 
gözlemci ülke olmasıyla umutlarımızın 
çoğaldığını ifade etmek istiyorum. Her 
ne kadar gözlemci ülke olsa da, Filistin’in 
bugün aynı zamanda işgal altında bir 
ülke olduğunu da görmek ve kabul etmek 
durumundayız. İsrail’in, bu aşamadan 
itibaren, başkenti Doğu Kudüs olan bir Fi-

listin devletinin oluşumunun önüne engel 
çıkarmaması gerekir. İsrail de artık görme-
lidir ki Filistin sorunu devam ettikçe, bu 
bölgeye huzur, barış, istikrar ve güvenliğin 
gelmesi mümkün olmayacak; bu bölgede 
kan ve gözyaşı dinmeyecektir. Buradan, 
özellikle Filistinli kardeşlerime seslenmek 
istiyorum… Filistinliler bilsinler ki önceki 
gece sevinen, bayram eden, heyecanlanan, 
umutlanan, gözleri sevinçten yaşaran 
sadece Filistinliler değil, tüm Müslüman-
lardır, tüm dünyadır. On yıllar boyunca 
Müslümanların da, dünyanın da kalbi Fi-
listinlilerle attı. İşte bunun için, Filistin’de 
ayrılığın derhal, bir an önce son bulmasını 
istiyoruz. Filistin’de, Filistinli taraf lar 
arasında husumet, anlaşmazlık, hele 
hele çatışma görmek istemiyoruz. Bütün 
dünya, bütün İslam coğrafyası Filistin’in 
sevinciyle kucaklaşırken, Filistinlilerin 
kendi aralarında kucaklaşmamalarını 
asla kabullenemeyiz. Filistin’i daha ileri 
statülere taşımak, Filistin’i, başkenti Doğu 
Kudüs olan bir devlet olarak görebilmek 
için, Filistin’in birliği, beraberliği şarttır 
ve biz de bunu görmek, bunun heyecanını 
yaşamak istiyoruz. Filistinli kardeşlerimi 
tekrar tebrik ediyor, mebrûk fılistıyn, 
tebrikler Filistin diyor, hayırlı olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Çok değerli misafirler…

Bölgemizde gündemi belirleyen bir baş-
ka mesele, hepinizin bildiği gibi Suriye 
meselesidir. Rejimin masum sivillere 
karşı ayrım gözetmeksizin uygulamakta 
olduğu baskı ve şiddet politikası 20’inci 
ayını doldurdu. Bu 20 ay boyunca, Suriye 
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rejimi, elindeki tüm devlet imkânlarını 
kullanarak, kendi halkına karşı acımasız, 
kuralsız, sınırsız bir kıyım yürüttü ve 
yürütmeye devam ediyor. Şunu bir kez 
daha vurgulamalıyım ki rejim, Suriye’de 
yönetme ehliyetini ve meşruiyetini çoktan 
kaybetmiş durumdadır. Tarihte hiçbir yö-
netim, halkına karşı savaşta muzaffer ola-
mamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. 
Esed ve rejiminin, kanlı fakat beyhude bir 
çaba içinde olduğu, adım adım sona yak-
laştığı inkar edilemez bir gerçektir. Esed 
rejimine hangi gerekçeyle olursa olsun 
destek verenler ve sempati besleyenler de 
bu rejiminin işlediği suçlara ortaktırlar ve 
tarih karşısında er ya da geç hesap vermek 
durumunda kalacaklardır. Suriyeli kardeş-
lerimiz onurlu bir yaşam mücadelesi ve-
riyorlar. Bu mücadelede onların yanında 
yer almak hepimiz için ahlâki ve vicdani 
bir borçtur. Bu sorumluluk anlayışından 
hareketle ve yüzlerce yıllık akrabalık 
ilişkilerimizin bir gereği olarak, Suriyeli 
kardeşlerimize imkânlarımızın elverdiği 
her türlü yardımı sağlıyoruz. Bugün itiba-
riyle ülkemizde 200 bine yakın Suriyeli 
kardeşimizi misafir ediyoruz. Bu zor gün-
lerinde Suriyeli kardeşlerimize kapımızı 
her daim açık tutmakta kararlıyız. Suriye 
halkı şimdiden, her kesimin hakça ve eşit 
bir şekilde söz sahibi olacağı, halkın meşru 
beklentileri ve özgür iradesi üzerine bina 
edilecek yeni, demokratik Suriye’nin inşa-
sı yönünde önemli aşamalar kaydediyor. 
Bildiğiniz gibi, muhalefet, Suriye halkının 
çağrısını ve uluslararası toplumun tavsiye-
sini dikkate alarak, geçtiğimiz ay Doha’da 
birleşme yönünde tarihî bir adım atmış 
ve Suriye Muhalefet ve Devrimci Güçler 

Koalisyonu’nu oluşturmuştur. Doha’da 
kazanılan ivmenin korunması için bizle-
re önemli görevler düşüyor. Muhalefetin 
saflarını birleştirmesi suretiyle atılan bu 
olumlu adım karşılığında, verilen sözlerin 
somut eylem ve icraata dönüştürülmesi-
nin zamanı gelmiştir. Koalisyona verece-
ğimiz her destek, Suriyeli kardeşlerimizin 
meşru taleplerinin yerine getirilmesine ve 
bu sayede barış, huzur ve refah içinde bir 
Suriye’nin inşasına katkı sağlayacaktır. 12 
Aralık tarihinde Marakeş’te gerçekleştiri-
lecek Suriye Halkının Dostları Grubu’nun 
dördüncü toplantısında muhalefete güçlü 
bir destek verilmesini bekliyoruz.

Çok değerli kardeşlerim…

İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada 
hep birlikte tarihî nitelikte gelişmelere 
şahit oluyoruz. Son yıllarda, karşı karşıya 
kaldığımız sorunları, yakın tarihte örneği 
görülmemiş şekilde birlik ve dayanışma 
sergileyerek, istişare mekanizmalarını 
çalıştırarak aşma başarısını gösterdik. 
Açıkçası, bugün Filistin sorununda ulaşı-
lan aşama, bölge ülkelerinin ittifakının, 
dayanışmasının, istişarelerinin eseridir. 
Suriye meselesi de aynı şekilde dayanışma 
ve istişare ile inşallah geride kalacaktır. 
Bölgemizdeki diğer acil ve ciddi meseleler 
konusunda da, istişarelerimizi sürdürme-
mizin, dayanışmamızı daha ileri seviyelere 
çıkarmamızın son derece önemli olduğu-
na inanıyorum. Ortak bir tarihin, ortak bir 
medeniyetin, en önemlisi de ortak bir coğ-
rafyanın mensupları olarak, bizi, ülkeleri-
mizi, halklarımızı ilgilendiren her konuda 
çözüm üretecek irade ortaya koyabiliriz. 
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Bu sayede, ülkelerimizi daha fazla refaha 
ulaştıracağımız gibi, bölgesel ve küresel 
barışı da güçlü şekilde tesis edeceğimiz-
den hiç şüphe yoktur.

S ö z l e r i m i ,  H a z r e t i  P e y g a m b e r 
Aleyhisselam’ın hepimize ışık tutması, 
rehber olması gereken şu Hadis’i Şerifi 
ile tamamlamak istiyorum: İki birden, 
üç ikiden, dört de üçten iyidir. İttifak 
ediniz.

Bir kez daha Türkiye’ye, İstanbul’a hoş gel-
diniz diyorum. Türk-Arap İşbirliği Forumu 
Dışişleri Bakanları Beşinci Toplantısı’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Esselamu 
aleyküm, ve rahmetullahi, ve berekatüh…
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Sayın Devlet Başkanı, sayın bakanlar, değer-
li basın mensupları, değerli katılımcılar... 
Sizleri en samimi duygularımla selamlıyor, 
bu vesileyle, değerli dostum, Rusya Fede-
rasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimi-
roviç Putin ve kıymetli mesai arkadaşlarını 

İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bilindiği üzere, Türkiye ile Rusya anasında-
ki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının 
ilkini, 2010 yılında gerçekleştirmiştik. 

Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile 

Anlaşmaların İmza Töreni ve 
Ortak Basın Açıklaması

İstanbul | 3 Aralık 2012 
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Bugün ise değerli dostum Putin ile birlikte, 
Konsey’in üçüncü toplantısına başkanlık 
ettik. Bu toplantılar, hiç kuşkusuz, ilişkileri-
mizin daha da güçlenmesinin, çok boyutlu 
bir ortaklık niteliğini kazanmasının temel 
nişanelerinden biridir. Konsey’in bugünkü 
toplantısında, enerji alanında birlikte yü-
rüttüğümüz projelerden kültürel alandaki 
ilişkilerimizin geliştirilmesine kadar ikili 
ilişkilerimizin her veçhesini ayrıntılı bir 
biçimde ele aldık.

Önemle vurgulamak isterim ki ülkelerimiz 
arasındaki işbirliğinin itici gücünü teşkil 
eden ekonomik ve ticari ilişkilerimiz hızlı 
bir gelişim gösteriyor… Bu gelişmeden 
büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Rusya 
Federasyonu, Türkiye’nin ikinci büyük ti-
cari ortağı konumunda bulunuyor. Rusya 
Federasyonu ile 2011 yılında 30 milyar 
dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacmi-
miz, 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde 24.5 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 
yılsonu itibarıyla 35 milyar doları bulması-
nı bekliyoruz. Buna paralel olarak, karşılıklı 
yatırımlarda da önemli bir ivme yakalandı. 
Son olarak Rus Sberbank’ın 3.6 milyar do-
lar karşılığında Denizbank’ı satın alarak 
ülkemiz bankacılık sektörüne girmesi, Rus 
yatırımcıların ülkemiz ekonomisine duy-
duğu güvenin açık bir göstergesidir. Bizim 
girişimcilerimiz de Rusya’da bugüne kadar 
10 milyar doları aşan yatırım gerçekleştir-
diler. Yatırımcılarımızın önümüzdeki dö-
nemde bu miktarı çok daha üst seviyelere 
çıkartacaklarına eminim.

Bu noktada inşaat şirketlerimizin Rusya’da-
ki başarılı faaliyetlerine de hassaten değin-

mek isterim: İnşaat şirketlerimiz, bugüne 
dek hayata geçirdikleri 40 milyar dolar 
tutarındaki 1400 civarında projeyle Rus 
piyasasının tam güvenini kazanmış durum-
dalar… İnşaat şirketlerimizin, önümüzdeki 
dönemde, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları ve 
2018 Rusya FIFA Dünya Kupası’nın altyapı 
projeleri dahil, her iki ülke için de iftihar 
vesilesi olacak ilave projelere imza atmayı 
sürdürmelerini temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım...

Rusya Federasyonu Nükleer Enerji Kurulu-
şu Rosatom, Akkuyu’da yapılacak nükleer 
güç santrali için Türkiye’ye ilk sermaye 
girişini geçen sene 700 milyon dolarla yap-
mıştı. Rosatom’un 800 milyon dolar daha 
sermaye aktarımı kararı almasını mem-
nuniyetle karşıladığımızı da bu vesileyle 
aktarmak istiyorum. Toplamda 1.5 milyar 
dolara ulaşan sermaye büyüklüğü, 2.4 mil-
yar dolara yükseltilecek. Bu güçlü sermaye 
yapısı, projemizin gayet hızlı ilerlediğinin 
önemli bir göstergesidir. Toplam yatırım 
büyüklüğü yaklaşık 22 milyar dolar olan 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ülkemizde 
bir kalemde yapılmış en büyük yatırım 
olacak. İlişkilerimizin ulaştığı mertebeyi 
yansıtan en önemli proje hüviyetindeki Ak-
kuyu Nükleer Santrali ile ilgili çalışmalar 
sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Değerli arkadaşlar...

Az önce imzalanan, ekonomik ve ticari, 
keza bilimsel ve teknik işbirliğinin 2012-
2015 arasındaki gelişim perspektifini orta-
ya koyan Orta Vadeli Program’ı imzaladık. 
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Hem bu Orta Vadeli Program’ı, hem de 
Eximbank ve Başbakanlık Yatırım Destek-
Tanıtım Ajansımızın Rus Sberbank ile 
imzaladığı mutabakat muhtıralarını, eko-
nomik alandaki işbirliği irademizin mem-
nuniyet verici yansımaları olarak görüyo-
rum. Bugün, bu alanların yanı sıra, iki ülke 
arasındaki insani ve kültürel ilişkileri de 
etraflıca ele alma imkânı bulduk. Bu çerçe-
vede, Kültür Merkezlerinin Kurulmasını ve 
aziz şehitlerimizin hatıratını yad edebilme-
mizi sağlayacak şehitlikleri karşılıklı şekil-
de açmaya dair anlaşmaları az önce imza-
ladık. Bu anlaşmaların da, geçtiğimiz sene 
vizelerin kaldırılmasıyla ivme kazanan iki 
ülke arasındaki beşeri temaslara yeni bir 
anlam kazandıracağı inancındayım. Aynı 
şekilde, iki ülke halklarının birbirini daha 
yakından tanıması hedefine matuf olarak 
Üst Düzey İşbirliği Konseyi bünyesinde 
teşkili kararlaştırılan Türk-Rus Toplumsal 
Forumu’nun yapılandırılması sürecinde, 
az önce imzalanan Eylem Planı ile yeni bir 
aşamaya gelmiş olmamız da ayrıca memnu-
niyet vericidir.

Değerli katılımcılar...

Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda 
Suriye başta olmak üzere önemli bölgesel 
ve uluslararası konuları da kapsamlı biçim-
de ele aldık. Bizim temel dış politika pren-
sibimiz, bölgesel ihtilaflar ve uluslararası 
boyutu haiz anlaşmazlıkların barışçı yol-
lardan çözülmesi gerektiği yönündedir. Bu 
temel dış politika prensibimizin dostumuz 
Rusya’nın tutumuyla ilkesel temelde ör-
tüştüğünü görmek elbette ki memnuniyet 
vericidir. En büyük temennimiz, Suriye’de 

sürmekte olan çatışmaların ve akan kanın 
bir an önce durmasıdır. Aynı şekilde, siyasi 
değişim ve dönüşüm sürecinin, demokratik 
bir usulde gerçekleştirilmesi de en büyük 
arzumuz… Suriye halkının özgür iradesi-
nin hâkim kılınması, komşumuz Suriye’de 
barış ve istikranın yeniden tesis edilmesi, 
hiç kuşku yok ki hem ülkemiz, hem bölge, 
hem de uluslararası toplum için hayati bir 
öneme sahiptir.

Yaptığımız görüşmede, bütün bunların, 
Rus dostlarımızla ortak temennimiz oldu-
ğunu bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu 
konuda, mevcut açık ve samimi diyaloğu-
muzu kesintisiz biçimde sürdürmek husu-
sunda mutabık kaldık. Esasen bu diyalog, 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin son dönemine 
damgasını vuran stratejik perspektifin do-
ğal bir neticesidir. Bu perspektifin önemli 
bir boyutu bölgesel sahiplenme anlayışı-
mızdır. Karadeniz Havzası’ndaki çok bo-
yutlu işbirliğimiz bu yönde en güzel örneği 
teşkil ediyor. Biz, bu stratejik vizyonun böl-
gesel huzur, refah ve istikrara katkı sağla-
dığını düşünüyor, Rusya’yla ilişkilerimizi 
bu boyutuyla da önemsiyoruz. İnanıyorum 
ki Türkiye-Rusya ilişkileri, bugünkü çaba-
larımız neticesinde çok daha aydınlık bir 
geleceğe kavuşacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Sayın Devlet Başkanı’nı İstanbul’da ağırla-
maktan duyduğum memnuniyeti bir kez 
daha dile getirmek istiyorum. Hepinizi say-
gıyla, sevgiyle selamlıyor, katılımınız için 
teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensup-
ları, hanımefendiler, beyefendiler... Sözle-
rime başlarken saygıdeğer mevkidaşım, 
Portekiz Başbakanı Sayın Passos Coelho’yu 
ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

NATO çerçevesinde müttefikimiz olan 
Portekiz’i yakın dostumuz ve ortağımız 
olarak görüyoruz. İkili ilişkilerimiz olumlu 
bir mecrada ilerliyor. Yaklaşık 10 yıl önce, 
2003 yılında Portekiz’e resmî bir ziyaret 
gerçekleştirmiştim. Portekizli mevkidaşım 
da 2004 yılında iade-i ziyarette bulunmuş-

Portekiz Başbakanı Passos 
Coelho ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 18 Aralık 2012 
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tu. Değerli mevkidaşım Sayın Coelho’yu 
ile bugün de çok verimli bir görüşme 
gerçekleştirdik. Siyasi, ekonomik, askeri, 
kültürel ve insani alanlardaki mevcut iliş-
kilerimizin daha da geliştirilmesine ve çe-
şitlendirilmesine yönelik ortak irademizi 
teyid ettik.

Bu meyanda, Türkiye-Portekiz ilişkilerini 
yeni bir düzeye taşımak ve kurumsal bir 
mekanizmaya kavuşturmak üzere ülkeleri-
miz arasında Hükümetlerarası Zirve meka-
nizmasını hayata geçirmeye karar verdik. 
Bu amaçla Türkiye ile Portekiz arasında 
İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik 
Strateji Belgesi’ni bugün imzaladık. Sayın 
Coelho’yu ile birlikte eşbaşkanlık yapacağı-
mız ve ilgili bakanlarımızın da katılımıyla 
gerçekleştirilecek zirveler, ilişkilerimizin 
her yönüyle değerlendirilmesi, geliştiril-
mesi için etkin bir araç olacaktır. Sayın 
Coelho’nun ziyareti vesilesiyle, Dışişleri 
Bakanlıklarımızın Diplomasi Akademileri 
arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik 
bir İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Değerli basın mensupları...

Mevkidaşım Sayın Coelho ile bugün ger-
çekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişki-
lerimizi tüm boyutlarıyla kapsamlı biçim-
de ele aldık; çeşitli bölgesel ve uluslararası 
konularda fikir alışverişinde bulunduk. Bu 
vesileyle, AB üyeliğimizi ve AB’deki son ge-
lişmeleri de değerlendirdik. Şunu özellikle 
belirtmek isterim ki Portekiz’in üyelik sü-
recimize verdiği destek bizim için büyük 
önem taşıyor. Portekiz’in mevcut desteği-
nin daha güçlü ve daha görünür bir şekil-

de devam etmesini bekliyoruz; bu hususu 
değerli mevkidaşıma da ifade ettim.

Her fırsatta ifade ediyorum: Türkiye’nin 
AB’ye tam üyeliğinin gerçekleşmesi, 
Türkiye’den daha çok Avrupa Birliği’ni 
güçlendirecek, AB’yi gerçek manada 
bir küresel güç haline dönüştürecektir. 
Türkiye’nin üyeliği, AB’nin rekabet gü-
cünü artırmasına ve içinde bulunduğu 
ekonomik krizi atlatmasına da son derece 
olumlu katkılar sağlayacaktır. Bakınız, 
AB’nin içinden geçmekte olduğu ekono-
mik sıkıntılar Portekiz’i de ciddi manada 
etkiliyor. Portekiz, şu anda, Sayın Başba-
kan Passos Coelho’nun kararlı liderliğinde, 
bu sıkıntıları aşmak için bazı ekonomik 
tedbirleri uygulamaya koymuş durumda. 
Bu zorlu tedbirlerin, Portekiz adına en kısa 
zamanda arzu edilen sonuçları vermesini 
temenni ediyorum.

Biz, Türkiye olarak, Portekiz ile ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine, 
bu alandaki işbirliğimize büyük önem 
atfediyoruz. Portekiz ile dış ticaret hac-
mimiz 2011 yılı itibariyle 1 milyar Dolar 
seviyesini aştı. Ancak bu rakam, potansi-
yelimizi tam anlamıyla yansıtmıyor. Gö-
rüşmelerimizde ekonomik ilişkilerimizin 
canlandırılması yönündeki ortak kararlı-
lığımızı teyit ettik. 2007 yılından bu yana, 
bankacılık, çimento, yenilenebilir enerji, 
perakende sektörü ve turizm gibi alanlar-
da Portekiz’in önemli firmalarının Türki-
ye’deki yatırımlarının arttığını memnu-
niyetle görüyoruz. Halen Türkiye’de 40’a 
yakın Portekiz sermayeli firma bulunuyor. 
Portekiz’den ülkemize gelen doğrudan 
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yatırım miktarı toplam 759 milyon Dolara 
ulaşmış durumda…

Önümüzdeki dönemde ülkelerimizdeki 
karşılıklı yatırımların artırılması ve üçün-
cü ülkelerde işbirliği yapılması öncelikle-
rimiz arasında olacak. Bu hususta Sayın 
Passos Coelho ile mutabık kaldık. Ekono-
mik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme arzu-
muzun yansıması olarak, bu sabah iki ülke 
işadamlarını biraraya getiren, yararlı bir İş 
Forumu toplantısı düzenlendi. Sözkonusu 
forumun Türk ve Portekiz iş çevreleri ara-
sındaki işbirliğine yeni bir soluk ve ivme 
kazandıracağını ümit ediyorum. Öte yan-
dan, ülkelerimiz arasında oluşturulacak 
Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin 
(JETCO) iki ülke arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin arzu edilen seviyeye ulaş-
masına katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Bu Komitenin oluşturulmasına ilişkin 
anlaşmanın da önümüzdeki dönemde 
imzalanması öngörülüyor. İki ülke halkla-
rının yakınlaşmasında tabiatıyla turizmin 
de büyük katkısı var. Geçtiğimiz yıl 53 
bin Portekizli turisti ülkemizde ağırladık. 
Bundan duyduğum memnuniyeti Sayın 
Coelho’ya da ilettim. Vatandaşlarımızın 
da diğer AB ülkeleri meyanında Portekiz’i 
ziyaret edebilmeleri için AB bünyesinde 
vize muafiyetinin sağlanması konusunda 
Portekiz’in desteğini beklediğimize işaret 
ettim.

Değerli basın mensupları, 

Portekizli mevkidaşım Sayın Passos Co-
elho ile temaslarımızda, ülkelerimizi ilgi-
lendiren ve geniş bir yelpazeyi kapsayan 

bölgesel ve uluslararası konuları da ele 
aldık. Özellikle yakın bölgemizdeki gün-
cel gelişmeler hakkında verimli bir görüş 
alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle, Tür-
kiye ve Portekiz’in bölgesel ve uluslararası 
sorunlar konusundaki yaklaşımlarının 
büyük ölçüde örtüştüğünü, bu alanlarda 
birlikte çaba göstermeyi sürdürme iradesi-
ne sahip olduklarını bir kez daha memnu-
niyetle müşahede ettik.

Değerli mevkidaşım Sayın Passos Coel-
ho ile bugün yaptığımız görüşmelerin, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da 
geliştireceğine inanıyor; katılımınız için 
hepinize teşekkür ediyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Tunus Hükümet Başkanı Aziz Kardeşim 
Hamadi Cibâlî ve beraberindeki heyeti 
ülkemizde ağırlamaktan dolayı büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-

yorum. Bu vesileyle, Kardeşim Cibâlî’ye bir 
kez daha Türkiye’ye hoşgeldiniz diyorum. 

Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili 
ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık 
ve hem bölgesel, hem de uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulun-
duk. Sayın Başbakan’ın ziyareti, Yasemin 

Tunus Başbakanı  
Hamadi el-Cibali ile Ortak Basın 

Toplantısı

Ankara | 25 Aralık 2012 
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Devrimi’nden sonra Tunus’tan ülkemize 
Başbakan düzeyinde yapılan ilk resmî zi-
yaret olması bakımından ayrı bir anlam ta-
şıyor. Tunus, çok uzun bir geçmişe uzanan 
tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımız dola-
yısıyla, bizim, büyük önem atfettiğimiz bir 
ülkedir. Dolayısıyla, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri, sahip olduğumuz tarihî dostluk 
ve kardeşlik bağları temelinde güçlendir-
me yönünde ortak siyasi iradeye sahibiz. 
Halklarımızın beklentilerinin de bu yönde 
olduğunun bilincindeyiz.

Tunus Hükümet Başkanı Sayın Cibâlî ile 
bu hedef doğrultusunda atılabilecek somut 
adımları değerlendirdik. Siyasi diyalogu-
muzun güçlendirilmesi, ekonomik, ticari, 
askeri ve kültürel ilişkilerimizin gelişti-
rilmesi, kalkınma alanında ortak projeler 
gerçekleştirilmesi ve uluslararası platform-
larda mevcut işbirliğimizin daha üst düzeye 
taşınabilmesi imkânları üzerinde durduk. 
Esasen bu hedeflerimizi gerçekleştirebil-
mek için çok sağlam bir zemin bulunuyor. 
Bu zemin, Türk halkı ile Tunus halkı arasın-
daki köklü dostluk ve kardeşlik zeminidir, 
paylaştığımız ortak kültürdür.

Bildiğiniz gibi, Türkiye olarak, Tunus’taki 
geçiş sürecine devrimin başından itibaren 
güçlü destek verdik. Bu güçlü desteğimizin 
bir göstergesi olarak, devrimden sonra ül-
kemizden Tunus’a en üst düzeyde ziyaretler 
gerçekleştirildi. Bu bağlamda, ben de 2011 
Eylül ayında kardeş Tunus’u ziyaret ettim. 
Tunus halkının demokrasi, barış ve refah 
yolunda kat ettiği mesafeyi bizzat yerinde 
gözlemledim. Tunuslu kardeşlerimiz şun-
dan emin olsunlar: Türkiye ve Türk halkı 

Tunus’un ve halkının demokrasi müca-
delesinde her daim yanında yer alacak ve 
elinden gelen desteği verecektir.

Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Bizler, 
Tunus’un başarısını, Türkiye’nin başarısı 
olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Tunus’taki 
demokratik dönüşüm süreci ile ekonomik 
kalkınma çabalarına katkılarımızı sür-
dürme yönündeki kararlılığımızı, burada 
bir kez daha teyid etmek isterim. Sayın 
Cibâlî’nin ziyareti vesilesiyle bugün iki 
önemli belge imza altına alındı. Öncelikle 
Türkiye ile Tunus arasında Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına iliş-
kin Ortak Siyasi Bildiri metnini imzaladık. 
Konseyin tesisinin, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri stratejik boyuta taşıyacağına ve 
her alanda gelişip derinleşmesine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. Konsey’in ilk 
toplantısını en kısa sürede gerçekleştirmeyi 
arzu ediyoruz. Bugün ayrıca iki ülkede kar-
şılıklı olarak Kültür Merkezleri açılmasına 
ilişkin anlaşma da imzalandı. Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezi’nin Tunus’ta en kısa 
sürede faaliyete başlaması için çalışmaları-
mız sürüyor. Ben, aziz kardeşim Cibâlî’nin 
ziyaretinin Türkiye ile Tunus arasında dost-
luk ve kardeşlik ilişkilerine yeni bir ivme 
kazandıracağına eminim.

Bu inançla, kardeşim Cibâlî ve beraberin-
deki heyeti ülkemizde ağırlamaktan dolayı 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
vurguluyor, katılımınız için teşekkür edi-
yorum.
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Çok değerli katılımcılar, saygıdeğer misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar 
Zirvesi’nin başarılı geçmesini diliyorum. 
Bu Zirve’nin gerçekleşmesini temin eden 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mıza, 
Sayın Bakanımız ve ekibine; Zirve’ye yurt 
içinden ve yurt dışından katılan tüm misa-

firlere şahsım, ülkem ve milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum. Zirve kapsamında 
bugün ödül alacak kurumları ve şahısları 
da yürekten tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum. Özellikle ödül alacak 
ailelerimize, aile fertlerine uzun, hayırlı, 
sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Ko-
nuşmamın hemen başında, 2013 yılının 
ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. 2012, gerek 

Uluslararası Aile ve Sosyal 
Politikalar Zirvesi

Ankara | 2 Ocak 2013 
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bölgemizde, gerek dünyada sorunların, ça-
tışmaların, terörün, yoksulluğun gündemi 
çokça işgal ettiği bir yıl olmuştu. 2013’ün, 
bunun tam tersine, bütün insanlık için, ba-
rışın, refahın, huzurun, dayanışmanın öne 
çıktığı bir yıl olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Çok değerli katılımcılar, değerli misafirler…

Yeryüzüne indirilen ilk insanlar olan, he-
pimizin anne ve babası Hazreti Âdem ile 
Hazreti Havva, bir aile teşekkül ederek, ne-
siller boyunca, bin yıllar boyunca sürecek 
çok önemli bir temeli attılar. İlk insanla, 
Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başla-
yan aile kurumu, tarihin her döneminde 
ve her toplumda, insani değerlerin yaşatıl-
masına, insani değerlerin nesilden nesile 
aktarılmasına zemin teşkil etti. Aile, her 
zaman bireyleri ve toplumu bir arada tuttu. 
Tamamen donanımsız halde dünyaya gelen 
çocukların, yani insan neslinin ayakta dura-
bilmesini sağlayan da yine ailedir. İlk ve en 
önemli eğitim zemini olarak aile, bir okul 
gibi, iyi ve güzel değerlerin korunmasını, 
kötülüklerin dışarda tutulmasını sağlıyor. 
Aile güçlü olduğunda, bireyler güçlü oldu, 
toplum güçlü oldu. Aile zayıfladığında, za-
yıflatıldığında, aile saldırıya uğradığında, 
çözüldüğünde, maalesef bireyler çürüdü, 
toplum çürüdü. Tarihte aileyi yok etmeye, 
aileyi zayıflatmaya, işlevsizleştirmeye yö-
nelik girişimler de oldu. Bu girişimlerin ta-
mamı başarısız kaldı, bunu deneyen devlet 
ve toplumlar yok oldu, ama aile her zaman 
varlığını sürdürdü.

Burada şu hususun altını mutlaka çizmek 
durumundayım… Aile, mekanik, teknik, 
şeklî bir yapı asla değildir. İnsan nasıl sa-
dece fizikî bir bedenden oluşmuyorsa, yani 
insan, bir makine, bir bilgisayar, bir robot 
değilse; insan nasıl ki ruh ve bedenin bir 
uyumuysa, aynı şekilde aile de şekil ve ma-
neviyatın bir uyumudur. Bakın bizim, aile 
hususunda, yeni nesillere, genç nesillere, 
özellikle bu noktayı çok iyi, çok anlaşılır 
şekilde anlatmamız gerekiyor. Evlilik ak-
dinin imzalanması elbette önemlidir. Aynı 
çatı altında, aynı yuva içinde yaşamak el-
bette önemlidir. Evin eşyaları, evin geçimi, 
toplum içindeki ilişkiler elbette önemlidir. 
Ama en önemlisi, bir çifti, çocuklarıyla 
birlikte aile yapan maneviyattır, sevgidir, 
ailenin kutsiyetinin şuurudur. Aile kurmak, 
bir yuva oluşturmaktan öte, bir maneviyat 
çatısını çatmak; hem muhabbeti yaşatmak, 
hem de o muhabbetin nesiller boyunca ya-
şamasını temin etmektir.

Değerli dostlarım…

Ailenin şeklen var olması, ama manen za-
yıflaması da takdir edersiniz ki son derece 
tehlikelidir. Şeklîni muhafaza eden, ama 
maneviyatını, kudsiyetini kaybetmiş bir 
aile, açıkçası yok hükmündedir. Aile, sahip 
olduğu maneviyat ile, dışardan gelen tüm 
saldırılara göğüs germeli; dünya ve toplum 
ne kadar değişirse değişsen, Hazreti Adem 
ve Hazreti Havva’daki aile şuurunu, ora-
daki özü muhafaza edebilmelidir. İktisadi 
şartların, sosyal şartların, özellikle de top-
lumsal çürümenin nüfuz ettiği bir aile; yani 
değişirken özünü yitiren bir aile, çürüyen, 
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yok olmaya yüz tutan bir teşekkül haline 
dönüşür.

Bakınız biz, siyasi parti olarak, yola çıkarken 
muhafazakâr demokrat olduğumuzu ilan 
ettik, bu ilkeye sürekli vurgu yaptık ve tüm 
politikalarımızı da bu muhafazakâr demok-
ratlık çerçevesi içinde gerçekleştirdik. Hem 
parti olarak, hem Hükümet olarak, aileyi, 
toplumun en temel taşı olarak görüyoruz. 
Hazreti Âdem ve Hazreti Havva’dan bize 
miras kalan özü, şuuru, çekirdeği en güçlü 
şekilde muhafaza etmeyi hedefliyoruz. Bu 
özü tahrip etmeyen, bu özden beslenen bir 
değişimi en güçlü şekilde gerçekleştirmeyi 
temel politikamız olarak kabul ediyoruz. 
İşte o öz, ailedir… Dünya değişirken zayıf-
layan, çürüyen, özünü kaybeden bir aile, 
hem istikbal için, hem insanlık için açık bir 
tehlikedir. Dünya değişirken, dönüşürken 
güçlenen, özünü, maneviyatını, muhabbe-
tini koruyabilen bir aile ise insanlık için, 
istikbal için açık bir teminattır.

Bu anlayışla, 10 yıldır aileyi güçlendirmek, 
aileyi korumak, aileyi özüyle, ruhuyla, 
maneviyatıyla buluşturmak için yoğun bir 
gayret içindeyiz. Bir aileyi tehdit eden ya 
da tehdit edebilecek her sorunun üzerine 
tam bir kararlılıkla gidiyor, sorunu çözmek 
için tüm imkânlarımızı en güçlü şekilde se-
ferber ediyoruz. Maddi sorunların aile üze-
rinde bir baskı oluşturmaması için 10 yılda 
önemli tedbirleri uygulamaya geçirdik.10 
yılda, sosyal yardımlarda 16 katlık bir artış 
sağladık; toplamda 107.5 milyar liralık sos-
yal yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 
Gıda ihtiyacı içinde olan ailelere gıda, ya-
kacak ihtiyacı olanlara yakacak ulaştırdık. 

Çocuklarını okutamayan ailelere, hanım 
kardeşlerimize teslim edilmek üzere, şartlı 
nakit transferini gerçekleştiriyoruz. İlko-
kulda okuyan kız çocuklarına 35 lira, erkek 
çocuklarına 30 lira; ortaokulda okuyan kız 
çocuklarına 55 lira, erkek çocuklarına 45 
lira olmak üzere her ay düzenli olarak anne-
lere bu yardımı yapıyoruz.

Aynı şekilde şartlı sağlık yardımları yapı-
yoruz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
alanında gerçekleştirdiğimiz büyük reform 
ve yatırımlarla, tek tek bireylerden ziyade, 
işsizliğin ve yoksulluğun tehdidi altındaki 
aileleri koruyoruz. Eşi vefat etmiş kadınlara 
yönelik bir yardım programını da 2012 yılı 
Nisan ayında başlattık, başarıyla uyguluyo-
ruz. Aylık 250 lira olmak üzere, her iki ayda 
bir 500 lirayı ihtiyaç sahibi hanım kardeşle-
rimizin hesabına yatırıyoruz. Şu ana kadar 
bu imkandan yararlanan kişi sayısı 225 
bine yaklaştı.

Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler… 
Kadınları, özellikle de anneleri, ailenin te-
mel unsuru, temel yapı taşı olarak görüyor 
ve her alanda en güçlü şekilde destekliyo-
ruz. Kadın sorunlarına ilişkin 10 yılda dev-
rim niteliğinde adımlar attık. Anayasada, 
yasalarda çok önemli değişiklikler yaptık. 
2012 yılı 8 Mart’ında hanım kardeşlerimizi 
şiddetten korumaya yönelik, tedbir ve ceza 
boyutu olan yasayı çıkardık. Kadın istihda-
mının artması, kadınların sosyal, ekonomik 
ve siyasi alanda çok daha fazla söz sahibi 
olması için tüm engelleri ortadan kaldırı-
yoruz ve bu alanlarda güzel gelişmelere 
de şahit oluyoruz. Aynı şekilde çocuklar 
için, engelli kardeşlerimiz için, yaşlı vatan-
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daşlarımız için, şehitlerimizin yakınları ve 
gaziler için de, hayatlarını kolaylaştıracak, 
riskleri azaltacak, günlük yaşamlarını nor-
mal şekilde idame ettirecek tedbirleri aldık, 
kararlılıkla da uyguluyoruz. Aile yapısını 
muhafaza etmek, aile huzurunu muhafa-
za etmek, aileyi, refah ve mutluluk içinde 
ayakta tutmak için her imkânı seferber ettik 
ve ediyoruz.

Biz şunu çok ama çok iyi biliyoruz… Aile 
var oldukça, millet var olacak, devlet var 
olacaktır. Aile var oldukça, sağlıklı nesiller 
var olacak, iyilik var olacaktır. Aileye yöne-
lik her saldırıyı doğrudan insanlığa bir sal-
dırı olarak görüyor, hiçbir şekilde müsama-
ha göstermiyoruz. Bizim, Hükümet olarak, 
başta eğitim olmak üzere her alanda ger-
çekleştirdiğimiz reformlarımızın temelinde 
hiç kuşkusuz bu anlayış var. Eğitimle aileyi 
güçlendirmek, sağlıkla, sosyal politikalarla, 
ekonomiyle aileyi güçlendirmek, siyaseti 
ailenin hizmetkârı haline getirmek ve böy-
lece Türkiye’yi bunun üzerinde büyütmeyi 
bugüne kadar başardık, bundan sonra da 
aynı şekilde devam edeceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, bir kez daha, 2 gün boyunca de-
vam edecek Uluslararası Aile ve Sosyal 
Politikalar Zirvesi’nin başarılı geçmesini 
diliyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı’mızı, bu Zirve’ye katkı veren yerli 
ve yabancı dostlarımızı, tüm akademisyen, 
bilim insanı, araştırmacıları tebrik ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Bu Zirve 
vesilesiyle ödül alacak kurum ve şahısları 
da bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum…
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Çok değerli büyükelçilerimiz, değerli dost-
larım, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; be-
şincisini gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler 
Konferansı’nın ülkemiz, milletimiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Büyükel-
çilerimizin her yıl bir araya gelerek durum 
tespitinde bulunmalarını, istişareler yap-
malarını sağlayan, bu konferansları artık 

geleneksel hale getiren Dışişleri Bakanlı-
ğımızı, Sayın Bakanım ve ekibini de tebrik 
ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım…

Oldukça zorlu bir yılı geride bıraktık, yeni 
umutlarla, yeni hedeflerle ve yeni heyecan-
larla yeni bir yıla başladık. 2012, özellikle 
bölgemizde, yakın coğrafyamızda yaşanan 

5. Büyükelçiler Konferansı 
Vesilesiyle Akşam Yemeği

Ankara | 3 Ocak 2013 
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sıkıntılar nedeniyle zor geçti. Bölgesel ve 
küresel meselelere değinmeden önce, siz 
değerli büyükelçilerimizin dikkatlerini 
bir hususa çekmek istiyorum… Bakınız; 
10 yıl önce hükümet görevini devralırken 
ekonomi, iç politika ve dış politikanın, tam 
bir uyum içinde, tam bir koordinasyon 
içinde yürütülmesini, birbiriyle paralel 
şekilde ilerletilmesini öngörmüştük. Biz, 
bu üçayaktan birindeki aksamanın, diğer-
lerini de etkileyeceğini bilerek yola çıktık 
ve her üç alanı da eşzamanlı olarak, paralel 
olarak güçlendirmenin mücadelesi içinde 
olduk. Nitekim içeride gerçekleştirdiğimiz 
demokratikleşme reformları ekonomiyi ve 
dış politikamızı; güçlü ekonomi, iç ve dış 
dış politikamızı; aktif dış politikamız, eko-
nomi ve iç politikayı doğrudan ve olumlu 
şekilde etkiledi, güçlendirdi. 10 yılda, bu üç 
alanda büyük ilerlemeler kaydetmekle, bü-
yük reformlar gerçekleştirmekle kalmadık; 
aynı zamanda her 3 alanda da dünyada ilgi 
çeken, ilgiyle izlenen, takdirleri üzerinde 
toplayan bir ülke konumuna yükseldik.

Bakın şu anda, başta büyük ekonomiler 
olmak üzere tüm dünya küresel krizin etki-
lerini ağır şekilde hissediyor. Küresel kriz, 
ekonomik boyuta sıkışıp kalmıyor; ekono-
miyle birlikte, bu ülkelerde iç siyaseti ve dış 
siyaseti de yeniden şekillendiriyor. Ekono-
mik krizin ağır seyrettiği ülkelerde, iç siya-
sette ağır istikrarsızlık sinyalleri alınmaya 
başlandı. Sosyal politikalarda, sosyal har-
camalarda yapılan kesintiler, bu ülkelerin 
vatandaşlarında huzursuzluğa, tedirginliğe 
neden oldu ve kitlesel eylemler yaygınlaştı. 
Bunların yanında, bazı ülkeler, ekonomik 
krizin etkisiyle uluslararası operasyonla-

rında, uluslararası girişimlerinde, hatta 
uluslararası ilişkilerinde tasarrufa gitmeye 
başladılar. Dünyada bu olumsuzluklar ya-
şanırken, biz tam aksine son derece olumlu 
bir seyir izliyoruz. 2012 yılını, önceki 9 
yıl gibi ekonomide yine rekor seviyelerle 
kapattık. Enflasyonda, işsizlikte, faizlerde, 
yatırım harcamalarında tarihimizin en 
olumlu seviyelerini yakaladık. Dün, Türki-
ye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 
ihracat rakamlarında yeni bir rekoru daha 
elde ettik: 2002 yılında 36 milyar dolar ola-
rak devraldığımız ihracat, 2012 yılında, hız 
kesmeden, önceki yılların altında kalma-
dan yine arttı ve 151 milyar dolara ulaştı. 
Krizden en çok etkilenen Avrupa pazarı 
bizim en büyük ihracat ortağımız olduğu 
halde, hem ürünleri, hem ülkeleri çeşitlen-
dirdik ve daralmadan etkilenmedik.

Değerli büyükelçiler...

Önümüzdeki dönemde de, ekonomi ve iç 
politikada reform sürecini hız kesmeden 
devam ettireceğiz. Ekonomi ve iç politi-
kadaki bu süreç dış politikamıza elbette 
yansıyacak; ancak, dış politikanın, içerdeki 
vizyonla çok daha aktif bir hale ulaştırılma-
sı hayati önem arz ediyor. Dış politikada 10 
yıl boyunca ezberleri bozduk, önümüzdeki 
dönemde de ezber bozan bir yaklaşımla ha-
reket etmek zorundayız. Aktif bir dış politi-
kanın, en başta aktif büyükelçiler sayesinde 
icra edilebileceği hepinizin malumudur. 
Bir kere her bir büyükelçimiz, yaşantısıyla, 
kararlarıyla, temsil faaliyetleriyle, icraatla-
rıyla, en önemlisi de vizyonuyla, çok büyük 
bir ülkeyi, büyük bir milleti temsil ettiğinin 
tam şuurunda olmalıdır. Sizler zaten bu-
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lunduğunuz ülkelerde, büyük bir ülkenin 
ve büyük bir milletin temsilcileri olarak 
bugüne kadar faaliyetlerinizi başarıyla sür-
dürdünüz. Ancak, bu büyük vizyonun bu 
aşamadan itibaren süreçlere de tam olarak 
yansıtılması, bizim de milletimizin de en 
büyük arzusudur.

Bir kere, her ülke, bizim iddia sahibi bir 
ülke olduğumuzu bilmek durumundadır. 
Yeryüzündeki her ülke, bizim hedefleri 
olan bir ülke olduğumuzu bilmelidir. Yine 
her ülke, bizim iddia ve hedeflerimizin 
arkasında, güçlü bir milli irade, güçlü bir 
devlet olduğunun da farkında olmalıdır. Sa-
hip olduğumuz güç, asla ve asla kontrolsüz, 
dengesiz, saman alevi gibi gelip geçici bir 
güç değildir. Biz gücümüzü tarihimizden 
alıyoruz, medeniyet birikimimizden alıyo-
ruz; bunun yanında gücümüzü, istikrarlı şe-
kilde büyüyen bir ekonomiden, reformist, 
dinamik bir iç siyasetten alıyoruz. Bir kere 
şunu herkes, her ülke bilmeli… Türkiye, 
Balkan coğrafyasını, Balkan halklarını ve 
Balkan politikalarını çok iyi bilen, tanıyan, 
Balkanları yaşamış ve halen yaşayan bir ül-
kedir. Aynı bilgi ve donanım, Ortadoğu için 
geçerlidir, Kafkasya için geçerlidir, Asya, 
Kuzey Afrika, tüm Afrika kıtası için geçerli-
dir. Türkiye, bir Avrupa ülkesi olduğu kadar 
bir Asya ve Afrika ülkesidir.

Biz, bu geniş coğrafyanın medeniyet bi-
rikiminden istifade ediyoruz. Bu büyük 
coğrafyada idareci olarak bulunmuş olma-
nın tecrübesinden istifade ediyoruz. Bu 
geniş bölgenin halklarıyla kardeşlik hu-
kukunu taşımanın ayrıcalığını yaşıyoruz. 
Bizim, dış politikada, işte bu birikim ve 

tecrübeyi mutlaka ve mutlaka bir avantaja 
dönüştürmemiz gerekiyor. Biz asla küçük 
düşünemeyiz ve düşünmeyeceğiz. Bizim 
büyükelçilerimiz, bulundukları ülkelerde, 
bizim girişimcilerimizin, yatırımcılarımı-
zın, oradaki insanlarımızın, oraya gelen va-
tandaşlarımızın mutlaka yanında, önünde 
olmalılar. Bizim büyükelçilerimiz, bölgesel 
ve küresel meselelerde görüşleri, fikirleri, 
kararları mutlaka merak edilen, sorulan, 
dikkate alınan diplomatlar olmalı. Kalıp-
ları aşmak zorundayız, ezberleri bozmak, 
alışkanlıkları değiştirmek zorundayız. Biz, 
tribünlerden seyreden değil, hadiselerin, 
meselelerin içinde yer alan, onları yöneten, 
yönlendiren aktörler olmalıyız. Bakın dış 
politikamızı güçlendirecek, dış politikada 
büyükelçilerimizin işlerini kolaylaştıracak 
çok önemli adımlar attık.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, kısa 
adıyla TİKA; Türkiye’nin bir barış ve işbir-
liği elçisi olarak çok geniş bir coğrafyada 
başarılı çalışmalar yapıyor. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, ge-
rek sorunların takip edilmesi ve çözümü, 
gerek eğitim noktasında, gerek sivil toplum 
kuruluşları noktasında başarılı faaliyetler 
yürütüyor. Yunus Emre Enstitüleri aynı 
şekilde büyümeye, farklı ülkelerde faaliyet 
göstermeye devam ediyor. Türk Hava Yol-
ları, TRT gibi uluslararası kuruluşlarımız 
keza bütün dünyayı kucaklamaya devam 
ediyor. Özel sektörümüz, müteahhitleriyle, 
girişimci ve yatırımcılarıyla, tüccarlarıyla, 
eğitimcileriyle dünyada daha fazla tanını-
yor, kendilerinden daha fazla övgüyle söz 
ediliyor. İşte tüm bu unsurlarla uyum için-
de, koordinasyon içinde, aynı hedefe, aynı 
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ideale kilitlenmiş olarak, çok daha yoğun 
şekilde çalışmamız gerekiyor.

Yine önümüzdeki süreçte, bilgi konusuna 
çok daha ağırlık verilmesini sizlerden özel-
likle rica ediyorum. Her bir büyükelçimiz, 
adeta bir “think tank” kuruluşunun orkest-
ra şefi gibi hareket etmeli. Bizim artık kamu 
kurumlarımızla, özel sektörümüzle, sizle-
rin tecrübesiyle ortaya çıkan bilgiyi, en iyi 
şekilde formüle edip hem kendimiz, hem 
bizden sonra gelecekler için kullanışlı bir 
hale getirmemiz gerekiyor. El yordamıyla, 
gündelik politikalarla, takip ve taklit ederek 
güçlü, vizyoner dış politika sahibi olamayız. 
Tam tersine, bilgiyi kullanışlı hale getirerek, 
stratejiler üreterek, beyin fırtınaları estire-
rek farklı bir sürecin kapılarını açmalıyız. 
Bu anlamda, gerekiyorsa bulunduğunuz 
ülkelerde böyle ekiplerin oluşturulması 
hayati derecede önemlidir. Ayrıca Türkiye 
içinde, Hazine Müsteşarlığı gibi, Ekonomi 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı gibi, YÖK gibi kurumlarla da tam 
bir işbirliği içinde olmalısınız. Eğer sahip 
olduğumuz bilgiyi stratejilere dönüştürebi-
lir, farklı senaryolar için farklı alternatiflere 
hazır olabilirsek, inanın yeni durumlara 
uyum kabiliyetimiz de o derecede çevik 
olacaktır.

Değerli büyükelçiler…

Suriye’de ikinci yılına girmek üzere olan 
kriz, Birleşmiş Milletler açıklamalarına 
göre 60 bin masum insanın hayatını kay-
betmesine ve 2.5 milyon insanın evinden, 
yurdundan uzak kalmasına yol açtı. Sadece 
Türkiye’ye sığınan ve kamplarda misafir 

ettiğimiz Suriyelilerin sayısı 150 bine yak-
laştı. Ayrıca, 70 binin üzerinde Suriyeli kar-
deşimiz de ülkemizde kendi imkânlarıyla 
yaşıyor. Suriyeli mülteciler için harcadığı-
mız bütçe 500 milyon doları buldu. Hafta 
sonunda Şanlıurfa’da kamplara yaptığımız 
ziyaretlerde, mültecilerin iyi durumda 
olduklarını, vatan hasreti içinde olmakla 
birlikte, umutlarını en güçlü şekilde muha-
faza ettiklerini bizzat gördük. Tabii, Suriye 
konusunda, gerek içerde, gerek dışarda, 
Türkiye’nin takındığı tavrın zaman zaman 
eleştirildiğine şahit oluyoruz. Suriye konu-
sundaki tavrımızın net olarak anlatılması 
büyük önem arz ediyor.

Bakın değerli arkadaşlarım… Gerek Büyük 
Selçuklu Devleti, gerek Anadolu Selçuklu 
Devleti, en güçlü zamanlarında her zaman 
bölge ülkelerinin ve halklarının yardımına 
tereddütsüz koştu. Aynı şekilde, Osmanlı 
Devleti, her dönemde, güçlü de olsa, zayıf 
da olsa, kendisinden imdat isteyen, yardım 
isteyen her ülkeye ulaşmaya, her ülkeye el 
uzatmaya çalıştı. Tarih bunun sayısız ör-
nekleriyle dolu. Biz, işte bu ruhu, bu özü, bu 
anlayışı, bugün de dış politikamızın temel 
bir ilkesi yapmak zorundayız.

Şunu unutmayın değerli arkadaşlarım… 
Barış, savaştan çok daha fazla bedel ister. 
Savaş kolay olandır, zor olan barıştır. Biz, 
kolayın değil, zorun tarafındayız. Savaşın 
değil, barışın tarafındayız. Barış için ne 
bedel ödenmesi gerekiyorsa, biz bunu öde-
dik, ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Her an, her 
imkânımızla, savaş için hazırız, gerektiğin-
de de topraklarımızı korumak noktasında 
asla bir tereddüt içinde olmayız. Ama son 
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ana kadar barış için mücadele eder, son ana 
kadar barışın tesisi için çabalarız ve çabalı-
yoruz. Bir kere şunu herkesin bilmesi gere-
kiyor… Suriye’de yaşanan olaylara tavırsız, 
tepkisiz kalmak, bu olayları görmezden 
gelmek, bu olayların dışında kalmak asla 
ve asla mümkün değildir. Türkiye, yakın 
tarihte dış politikasında buna benzer ta-
vırlar sergilemiştir. İsrail zulmüne, Filistin 
meselesine, Lübnan’daki olaylara, Irak’a, 
Afganistan’a, topyekün Afrika’ya, Asya’ya, 
Balkan ülkelerindeki meselelere Türkiye 
maalesef uzak kalmayı tercih etmiştir.

Ne yazık ki Türkiye bu uzaklığın bedelini 
de çok ağır şekilde ödemiştir. Örneğin, 
1945 yılında Türkiye’ye sığınan Azeri kar-
deşlerimizin Stalin askerlerine iade edil-
mesi, maalesef tarihimize silinmesi zor acı 
bir hatıra olarak kazınmıştır. Suriye’deki 
olaylara tepkisiz kalarak belki bugünü kur-
tarabilirdik. Ama biz, geleceğe, gelecek ne-
sillere yeni acı hatıralar miras bırakmak is-
temiyoruz. Bundan 50 yıl sonra, Suriye’deki 
nesillerin, “Türkiye zor zamanda bizim 
yanımızda değildi” duygusunu yaşamasını, 
bunu dillendirmelerini biz istemiyoruz. 
Geçmişte Türkiye’nin bu şekildeki duruşu 
da etraflıca sorgulanmalıdır. Gözünü kapa-
tan, kapısının önünde yaşananlara kulağını 
tıkayan Türkiye’nin, geçmişte böyle bir dış 
politikayla ne kazandığı, ne kaybettiği sor-
gulanmalıdır. Bugün ihracatta kırdığımız 
rekorların geçmişte neden kırılamadığı, 
bugün nasıl başarıldığı mutlaka iyi analiz 
edilmelidir. Akılsız cesareti de, korkaklık 
da aynı derecede düşman üretir. Biz, bu 
bölgede, ne akılsız cesaretiyle, ne de korkak-
lıkla düşman üretmek niyetinde değiliz. Biz 

ilkeli duruyoruz, net bir duruş sergiliyoruz, 
sadece Hak’tan, sadece haklıdan yana tavır 
belirliyoruz. Bu noktada, Suriye için başla-
tılan yardım kampanyasını, uluslararası bo-
yuta da taşıyarak, bu gönüllülük hareketini 
çoğaltmanızı sizlerden rica ediyorum…

Suriye’de artık kanlı, zalim, gayri meşru 
rejimin yolun sonuna geldiğine herkes 
görüyor, herkes biliyor. Ne yazık ki Beşşar 
Esed, daha ilk gün, bizim uyarılarımızı 
yaptığımız anda adımlar atmak yerine oya-
lamayı, şiddeti tercih etti. Esed, 2 yıl daha 
diktatörlük yapabilsin diye, ne yazık ki 60 
bin masum insan hayatını kaybetti. Ancak 
sonuç değişmeyecek. İnanıyorum ki er ya 
da geç bu gayri meşru rejim yerini halkın 
idaresine terk edecek. İnşallah, halkın ta-
lepleri tecelli ettiğinde Türkiye Suriye’nin 
yanında, Suriye ile kardeşçe işbirliğini de 
daha ileri seviyelere taşıyacak.

Benzer bir tavrı Filistin davasında da gös-
teriyoruz. Filistin halkının 65 yıldır devam 
eden çilesine göz yummak, haksızlıklara 
sessiz kalmak yerine, hak ve adaletin savu-
nuculuğunu yapıyoruz. Yoğun çabalarımız 
neticesinde, Filistin davasında 29 Kasım’da 
tarihî bir eşik aşıldı. Birleşmiş Milletler’de 
yapılan oylama sonucunda, Filistin’in “üye 
olmayan gözlemci devlet” statüsüne kavuş-
ması, bu haklı davayı destekleyen herkes 
için bir zafer niteliğinde oldu. Biz, Türkiye 
olarak, Filistin’in uluslararası alanda hak et-
tiği konuma erişebilmesi için çabalarımızı 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Tam üye statüsüy-
le Filistin bayrağının Birleşmiş Milletler’de 
dalgalanması için gerekenleri yapmaya 
devam edeceğiz.
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İnsani değerleri esas alan diplomasimiz, 
yalnızca komşularımız ve yakın çevremiz-
le sınırlı değil. Örneğin, bugün Somali’de 
Türkiye’nin önemli katkılarıyla başlatılan 
siyasi ve ekonomik kalkınma süreci emin 
adımlarla ilerliyor. Keza, aynı anlayışla 
Arakan’daki insani duruma da yakın 
ilgi gösterdik. Bölgede uzun yıllar tam 
anlamıyla bir varoluş mücadelesi veren 
Rohingya Müslümanlarına, yardım eli-
mizi uzatmakla kalmadık, orada yaşanan 
trajediyi tüm dünyanın gündemine taşı-
dık. İftiharla, ama aynı zamanda üzülerek 
de belirtmek isterim ki, bizden başka 
Arakan’a giden, yardım elini uzatan ol-
madı. Ama bugün Türkiye’nin çabalarıyla 
Somali’dekine benzer şekilde Arakan’daki 
dram da uluslararası camiada akis bul-
maya başladı ve henüz yeterli olmasa da 
geleceğe dönük bir umut ışığı yakıldı.

Değerli büyükelçiler...

Türkiye ve Türk halkı olarak muhteşem 
bir medeniyetin mirasçılarıyız. Dayandı-
ğımız ve güç aldığımız medeniyetin temel 
unsurları, hak, adalet, merhamet, daya-
nışma ve yardımseverlik gibi değerlerdir. 
Bu ilkeleri her alanda olduğu gibi dış 
politika uygulamalarımızda da gözetmek 
durumundayız. Esasen tarihî mirasımız 
bu değerlerin hayata geçirilmesinde en 
büyük güç kaynağımızdır.

Siz değerli büyükelçilerimizden, bu de-
ğerlerden beslenen bir vizyon ve perspek-
tifle hareket etmenizi bekliyorum. 2013 
yılında da dış politikamızı hep birlikte 
daha ileri seviyelere taşıyacağımıza ve 

Türkiye’yi uluslararası alanda hak etti-
ği konuma getireceğimize inanıyorum. 
Konferansın başarılı geçmesini temenni 
ediyor, sizlere bir kez daha sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Başbakan, Gabon ve Türkiye iş ca-
mialarının değerli mensupları, hanıme-
fendiler, beyefendiler... Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, Türkiye-Gabon İş 
Forumu’nun hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum.

Gabon ve Türkiye arasında, 2011 ve 
2012 yıllarında cumhurbaşkanları dü-

zeyinde karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. 
2013’ün daha ilk günlerinde, Gabon’a, 
işadamlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu 
ziyaretle birlikte ilişkilerimizi bir adım 
daha ileriye taşıyoruz. Hükümet olarak 
öncelikli hedefimiz, müteşebbislerimiz 
için gerekli hukuki altyapıyı hazırlamak, 
onları ticaret ve yatırım için teşvik etmek. 
Yaptığımız görüşmelerde, başta Sayın 

Türkiye-Gabon İş Forumu

Libreville, Gabon | 6 Ocak 2013 
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Başbakan olmak üzere muhataplarımızla 
bu hususları etraflı şekilde ele aldık. Bu 
amaçla ekonomik anlaşmaların bir an 
evvel imzalanmasına ve yürürlüğe girme-
sine önem veriyoruz.

Değerli dostlar...

Türkiye-Gabon ticari ilişkileri 2007 yılına 
kadar bir yükseliş eğilimi içinde iken, 
küresel krizinin de etkisiyle 2009’da bir 
düşüş gösterdi. 2011’den itibaren ticaret 
hacmimizin yeniden bir yükselme sü-
recine girmiş olduğunu memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. 2012 yılının 11 aylık 
rakamlarına baktığımızda, 40.5 milyon 
dolarlık bir ticaret hacmini yakaladığımız 
görülüyor. Aralık ayı rakamı da netleşip 
bunun üzerine eklendiğinde, 2007 sevi-
yesinin üzerine çıkmış olacağız. Elbette 
40 milyon dolar civarındaki bir ticaret 
hacmini biz yeterli görmüyoruz, göreme-
yiz. İki ülkenin potansiyelinin, bunun kat 
kat üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu yeni süreçte, çok daha fazla çalışarak, 
işbirliğimizi her alanda daha fazla gelişti-
rerek, inşallah kısa süre içinde bu rakam-
ları katlayarak artırmış olacağız. 2015 yılı 
için Afrika ile ticaret hacmi hedefimiz 50 
milyar dolar. Bu hedefe doğru emin adım-
larla ilerlerken, umuyorum ki Gabon’la da 
ticaretimizi çok farklı boyutlara taşımış 
olacağız.

Gabon ile, işadamlarımızın bir araya gel-
melerine yardımcı olan bir iş konseyi he-
nüz oluşturulmadı. Afrika’da 16 ülke ile iş 
konseylerimiz kuruldu. En kısa zamanda 
Gabon ile de bir iş konseyi kurulması 

ticari ve ekonomik faaliyetlerimize hız 
kazandıracaktır. Türk müteahhitleri üst-
lendikleri iş hacmi noktasında dünyada 
Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyorlar. 
Müteahhitlerimiz, 2011 yılında Afrika 
genelinde yaklaşık 2 milyar dolarlık 
proje üstlendiler. 2012 yılında, sadece 
Etiyopya’da imzalanan bir demiryolu 
projesinin maliyeti 1.7 milyar dolar. Mü-
teahhitlik firmalarımızın şimdiye kadar 
çeşitli ülkelerde, coğrafyalarda yürüttük-
leri başarılı projeler, Gabon’da başarılı 
olacaklarının en güzel teminatıdır. Bu 
nedenle, “Gelişen Gabon” Kalkınma Pro-
jesi içinde Türk firmalarının da yer alma-
larından memnuniyet duyuyoruz. Ancak, 
sadece havayolu ile her malın taşınması 
mümkün değil.

Bu çerçevede karayolu ve demiryolu pro-
jelerinde, bölgesel projelerde yer almak 
istiyoruz, ilaveten şehir içi toplu taşım 
projeleri ile de ilgileniyoruz. Bu konuda 
müteahhitlik firmalarımızın çok büyük 
tecrübeleri var. Gabon’da firmalarımız bu 
alanlarda iş yüklendiklerinde, yüzlerinin 
akıyla en iyi hizmeti sunacaklarına ina-
nıyorum. Ayrıca, Afrika’daki ekonomik 
faaliyetleri desteklemek üzere ayrılan 
Eximbank kredilerinin kullanılması da 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliş-
mesine yardımcı olacaktır.

Yüksek düzeyli ziyaretler, yeni büyükel-
çilikler, işadamları heyetleri, fuarlar, tek-
nik yardımlar, burslar ile ilişkilerimizin 
bir kartopu gibi büyüdüğünü, arttığını 
müşahede etmek memnuniyet verici. Bu 
faaliyetlerin her iki taraf için de yararlı 
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olması en büyük dileğimizdir. Bugüne 
kadar yapılanları iyi bir başlangıç, ancak 
yapabileceklerimizin yanında küçük bir 
yüzde olarak görüyoruz. Türkiye ile Ga-
bon arasında gelişecek işbirliğinin, gerek 
halklarımız, gerek Afrika için faydalı 
olacak hayırlı sonuçlar doğuracağına ina-
nıyoruz. 

Sözlerime son verirken, Türkiye Gabon İş 
Forumu’nun her iki taraf için de verimli 
geçmesini diliyor, bu organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Sayın Meclis Başkanı, saygıdeğer milletve-
killeri, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri, şahsım, ülkem ve aziz milletim 
adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Gabon’u ziyaret ediyor olmaktan, Gabon 
Meclisi’nin bu özel oturumuna katılmak-
tan, Gabon halkının değerli temsilcilerine 
hitap ediyor olmaktan çok büyük bir ifti-
har duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Ziyaretimiz vesilesiyle, bana ve heyeti-
me gösterilen samimi misafirperverlik 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ali Bongo 
Ondimba’nın şahsında tüm Gabon halkına 
ve kurumlarına ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, ülkemin ve aziz milletimin 
sevgilerini, selamlarını, dost ve kardeş 
Gabon halkına iletmekten büyük memnu-
niyet duyuyorum.

Gabon Parlamentosu’na Hitap

Libreville, Gabon | 7 Ocak 2013 
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Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri...

Tarih, milletler ve ülkeler için son derece 
önemli bir birikimdir. Tarihi olan millet-
ler, o tarihten alacakları güçle, istikbali en 
güçlü şekilde inşa edebilirler. İşte Gabon, 
Gabon’un şahsında Afrika, çok köklü, çok 
zengin ve çok eski bir tarihe sahip olmakla, 
yeryüzünde, tarihin olduğu gibi, istikbalin 
de şekillendirilmesine başrol oynayacak 
bir kıtadır. Türkiye, bin yıllara sari tari-
hiyle, bir tarihe sahip olmanın ne büyük 
bir zenginlik olduğunu çok iyi bilmekte, 
çok iyi anlamaktadır. Köklü bir tarihi olan 
Türkiye, insanlık tarihi kadar köklü bir 
tarihi olan Afrika’yı her zaman anlamış, 
Afrika’nın hissiyatını en doğru şekilde pay-
laşmış, Afrika’yla yüreği her zaman ortak 
atmıştır. Son derece anlamlı bir Afrika ata-
sözünü burada sizlerle paylaşmak isterim; 
 
Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer…

Sular çekilince de, karıncalar balıkları yer…

Kimse bugünkü üstünlüğüne 
 ve gücüne güvenmesin,

Zira kimin kimi yiyeceği, 
 suyun akışına bağlıdır…

Evet… Tarih, nice milletlerin, nice kavimle-
rin, nice ülkelerin, doğuşuna, yükselişine, 
büyük birer güç oluşuna, ama aynı zaman-
da batışına çokça şahit olmuştur. Tarih, 
zamanı geldiğinde, zalimlerden hesap sor-
muştur. Şundan hiç kuşkum yok… Zamanı 
geldiğinde, tarih, Afrika’nın elmaslarını, 
Afrika’nın altınlarını, Afrika’nın yer altı 
zenginliklerini, hatta doymayıp Afrika’nın 
insanlarını alan; geride kalanları yoksul-

luğa terk edenlere hesabını mutlaka ama 
mutlaka soracaktır. İnsanoğlunun doğdu-
ğu, ama açgözlüler tarafından insanlığın 
katledildiği bu kadim kıta, Afrika, er ya da 
geç, tarihinden aldığı güçle, bir kez daha 
ayağa kalkacak, bir kez daha insanlığa 
yol gösterecektir. Tarih sahibi, medeniyet 
sahibi bir millet olarak, her zaman kar-
deşlik, her zaman hayranlık hissettiğimiz 
Afrika’nın, hüzünle batan güneşlerden 
artık kurtulacağı, umutla doğan güneşler-
le dünyayı aydınlatacağı günlere kalpten 
inanıyoruz. Afrika’daki yeniden doğuşu, 
Afrika’daki uyanışı, dirilişi çok yakından 
takip ediyor, Afrikalı kardeşlerimiz kadar 
umut ve heyecan hissediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye, Gabon’a ve Afrika kıtasına uzak 
bir ülke asla değildir. Türkiye, buraya fi-
ziken uzak olmadığı gibi, kültürel olarak 
da Afrika’nın yabancısı bir ülke değildir. 
Şunu burada hatırlatmak isterim ki, Tür-
kiye, Osmanlı Devleti’nin bakiyesi üzerine 
inşa edilmiş bir ülkedir. Osmanlı Devleti, 
Afrika’da yüzyıllar boyunca, dostça, kar-
deşçe, birbirine saygı içinde yaşamanın 
sembolü olmuştur. Asla ve asla emperyal 
duygularla hareket etmeyen Osmanlı Dev-
leti, sömürünün çok güçlü şekilde karşı-
sında durmuştur. Osmanlı Devleti hiçbir 
ülkenin, hiçbir halkın diline, inancına, kül-
türüne, yaşam tarzına müdahale etmemiş, 
hiçbir ülke ve halkın sahip olduğu zengin-
liği kurutasıya tüketenlere benzememiştir.

Şu hususun da özellikle altını çiziyorum: 
Türkiyeli büyük mütefekkir, Afrika aşığı 
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Fethi Gemuhluoğlu’nun ifade ettiği gibi; 
dinleri, dilleri ve ırkları ne olursa olsun, 
yeryüzünde her milletin istiklal ve hürri-
yetine kavuşması, bizleri, istiklalin kara 
sevdalı aşığı bir millet olarak ancak mesut 
eder… Türkiye ile Afrika, ezeli ve ebedi bir 
tarih havzasından geçmiştir. Şimdi artık 
tarihimizden gelen dostluğu, kardeşliği 
yeniden diriltmek, Afrika ile, Gabon ile 
safları yeniden sıklaştırmak arzusunda-
yız. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de 
Afrika’ya baktığımızda biz diğerlerinin 
tersine, elmasları, altınları, madenleri, yer 
altı zenginliklerini görenlerden değiliz. Biz 
Afrika’ya baktığımızda ortak tarihimizi 
görüyoruz. Biz Afrika’ya, Gabon’a baktı-
ğımızda, sadece ve sadece kardeşlerimizi 
görüyoruz. Artık, kardeşler arasındaki has-
reti, kardeşler arasındaki ilgisizliği, uzak-
lığı ebediyen dindirmeye niyetlendik ve 
bunun için mücadele veriyoruz. Şu anda, 
tarihinden ve medeniyetinden güç alarak 
doğrulan, ayağa kalkan Afrika’yı her alan-
da destekliyor, insani yardım noktasında 
tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tür-
kiye olarak, Afrikalı kardeşlerimize, hiçbir 
ayrım yapmadan elimizi uzatıyor; elimizi 
tutan o sıcak, o şefkatli elle, bizler de ken-
dimizi ziyadesiyle güçlü hissediyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Gabon’u Orta Afrika’nın önemli bir ülkesi 
olarak görüyoruz. Gabon’u itibarlı bir ülke 
yapan husus, bağımsızlığını kazanmasın-
dan bu yana istikrar içinde yaşamasıdır. 
Bunda, merhum Devlet Başkanı Ömer 
Bongo Ondimba’nın siyasi dirayeti ve Ga-
bon Halkının sağduyusu son derece etkili 

olmuştur. Bugün de Cumhurbaşkanı Ali 
Bongo Ondimba’nın vizyonuyla devam 
eden “Yükselen Gabon” programının 
başarılı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. 
Gabon’un bölgesinde oynadığı aktif rolü, 
bölge ülkelerinde istikrar sağlanmasında 
takındığı yapıcı tavrı ve çoğulcu demok-
rasinin hayata geçirilmesi için çabalarını 
takdirle karşıladığımızı belirtmek isti-
yorum. Hiç kuşkusuz, Gabon’un Afrika 
içinde parlayan bir yıldız haline gelme-
sinde, Gabon Parlamentosu’nun da çok 
büyük etkisi vardır. Bu vesileyle, Gabon 
Parlamentosu’nu da tebrik ediyor, başarı-
larınızın devamını diliyorum.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri...

Türkiye, 2005 yılını Afrika Yılı ilan ederek 
Afrika ülkeleri ve halklarıyla ilişkilerini 
geliştirme iradesini ortaya koymuştur. 
2008 yılının Ocak ayında Afrika Birliği’ne 
üye olan Türkiye, böylece Afrika’ya yö-
nelik kapsamlı bir açılım başlatmıştır. 
Afrika’ya yönelik politikamız, hastalık-
larla mücadele, tarımsal gelişme, sulama, 
enerji, eğitim ve düzenli insani yardım-
larımızı da içeren bütüncül bir stratejiye 
dayanıyor. Yükselen bir ekonomik güç 
olarak Türkiye, 37 Afrika ülkesinde proje-
ler gerçekleştiren ve kıtada sekiz temsilci-
liği bulunan Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla 
Afrika’ya ciddi katkılar sağlamaktadır. Si-
vil toplum kuruluşlarımız, yerel makam-
larla işbirliği halinde, özellikle eğitim, 
sağlık, beslenme ve sulama alanlarında 
Kıta ülkelerinde dikkate değer faaliyetler 
yürütmektedirler. 18-21 Ağustos 2008 ta-
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rihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Türki-
ye-Afrika İşbirliği Zirvesi” Türkiye-Afrika 
ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştır. Bu yıl 
Ekim ayında düzenlenecek “Türkiye-Afri-
ka İşbirliği Zirvesi” ikinci toplantısının, 
kurmakta olduğumuz ortak geleceğin 
temellerini daha da sağlamlaştıracağına 
inanıyorum.

Türkiye’nin Afrika ile hızla gelişen iliş-
kilerinin en çarpıcı ve somut göstergele-
rinden birisi Kıta genelinde diplomatik 
temsilcilik sayımızdaki artıştır. Afrika 
ülkeleri ile ilişkilerimizin geleceğine ver-
diğimiz önem çerçevesinde, Türkiye’nin 
bugün itibarıyla 26’sı Sahraaltı’nda ol-
mak üzere Kıta’daki Büyükelçilik sayısı 
31’dir. Birkaç ay içinde bu rakam inşallah 
34’e ulaşacaktır. Bundan dört yıl önce 
Kıta’da sadece 12 Büyükelçiliğimizin 
mevcut olduğunu, birçok Batılı ülke Af-
rika’daki Büyükelçiliklerini kapatırken 
Türkiye’nin Afrika’da yeni temsilcilikler 
açtığını özellikle dikkatinize sunmak 
istiyorum. Aynı şekilde, Afrika ülkeleri 
Büyükelçiliklerinin Ankara’da daha fazla 
sayıda temsil edilmesini arzuluyoruz. 
Gabon’un Ankara Büyükelçiliğinin de bu 
yıl açılacak olmasını memnuniyetle karşı-
lıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizi yakından 
ilgilendiren her konuyu, özellikle Somali 
ve Mali’deki sorunları, biz de Türkiye’de 
aynı hassasiyet ve ilgiyle takip ediyoruz. 
Afrika’nın sorunlarına en iyi çözümlerin 
Afrika’nın içinden çıkacağına inandığı-
mızı bir kez daha vurgulayarak, bölgesel 
örgütlerin çabalarını desteklemeye devam 
edeceğimizi belirtmek istiyorum.

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri...

Türkiye ve Gabon arasında ilişkiler son 
yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Lib-
reville Büyükelçiliğimizin faaliyete geçişi, 
Afrika’da çok önemli bir ortak olarak gör-
düğümüz Gabon ile ilişkilerimizi her alan-
da geliştirme arzu ve irademizin somut bir 
yansımasıdır. Gabon ile işbirliğimizi yeni 
bir düzeye taşımayı hedefliyoruz. Mevcut 
ticaret hacmini yeterli görmüyor, ticaret ve 
yatırımları arttırmak için çaba harcıyoruz. 
Ziyaretim sırasında, başta tarım ve sağlık 
alanlarında olmak üzere, imzalanan anlaş-
malarla ülkelerimiz arasındaki ahdi altya-
pıyı güçlendirdik. Yasal çerçeveyi tamam-
lamak üzere, diğer temel anlaşmaların da 
en kısa zamanda imzalanıp ülkelerimiz 
Parlamentolarınca onaylanarak uygulama-
ya konulması, işbirliğimizin ilerletilmesi 
için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu fırsatla, 
Libreville’nin çehresini değiştirecek önem-
li projeler arasında yer alan prefabrik ko-
nut projesinin Türk şirketleri tarafından 
gerçekleştirileceğini belirtmek istiyorum.

Türk işadamlarının en büyük sermayesi 
çalışkanlık ve özveridir. Bu itibarla şirket-
lerimizin, Gabon’da mükemmel şekilde 
hizmet vereceklerinden eminiz. Gabon’da 
eğitim alanındaki yatırımlarımızı sürdür-
meyi, eğitim alanındaki işbirliğimizi daha 
ileri düzeylere çıkarmayı arzu ettiğimizi 
belirtmek isterim. Dünyanın en prestijli 
havayolu şirketlerinden biri olan Türk 
Hava Yolları, İstanbul-Libreville seferle-
rini çok yakın bir zamanda başlatacak. 
Gabon’un, dünyanın tüm ülkeleri ile en 
kolay ve en uygun koşullarda bağlantısı-
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nı sağlama iddiasını taşıyoruz. Gabon’la, 
uluslararası örgütlerde mükemmel bir 
işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 
Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teş-
kilatı bünyesindeki örnek işbirliğimizin, 
aynı ivmeyle devamını arzuluyorum.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri...

Konuşmamın sonunda, tekraren ve altını 
çizerek ifade etmeliyim ki, Türkiye ve Ga-
bon, Türkiye ve Afrika, birbirine uzak coğ-
rafyalar değillerdir. Tarih boyunca olduğu 
gibi, gelecekte de çok anlamlı bir işbirliği 
tesis edeceğimize, bölgelerimizde barışı, 
dostluğu, kardeşliği birlikte ve en güçlü 
şekilde savunacağımıza yürekten inanıyo-
rum. Gabon’u büyüten, Afrika içinde farklı 
bir konuma yükselten Gabon Parlamento-
sunu tekrar tebrik ediyorum, başarılarını-
zın devamını diliyorum. Şahsınızda, tüm 
Gabon halkına, Türkiye’nin selamlarını 
iletiyorum. Bu düşünce ve duygularla siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, yeniden 
kavuşmak umuduyla, sağlıcakla kalın di-
yorum.
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Değerli basın mensupları, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Nijer’de bulunmaktan ötürü büyük bir 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum.

Cumhurbaşkanı İssufu’nun davetine 
icabetle dost ve kardeş Nijer’i ziyaret 
ediyoruz. Ziyaretim ülkelerimiz arasında 
bir ilki oluşturması bakımından tarihî 
bir öneme sahip... Nijer halkı ile dostlu-
ğumuzun kökleri 15. yüzyıla kadar uza-

Cumhurbaşkanı Mahamadu 
İssufu ile Ortak Basın 

Açıklaması

Niamey, Nijer | 8 Ocak 2013 
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nıyor. Kendilerini Osmanlı padişahının 
soyundan gören Istanbulewa grubu tarihî 
bağlarımızın güçlü bir kanıtıdır. Böyle-
sine köklü bir dostluğun ve akrabalığın 
kucakladığı Türkiye-Nijer ilişkilerinde, 
geçen yıl Niamey’de büyükelçilik açma-
mız ile yeni bir dönem başladı. Bilahare 
ülkemizde de Nijer Büyükelçiliği açılma-
sını memnuniyetle karşıladık.

Ben bu ziyareti çok önemsiyorum. Bu 
önemin bir göstergesi olarak, bu ziyareti 
birçok bakan ve milletvekili ile üst düzey 
yetkililerden oluşan bir heyetle yapmak 
istedim. Gerek Sayın Cumhurbaşkanı’yla 
baş başa görüşmemizde, gerek heyetler 
arası görüşmelerde, ikili ilişkilerimizde 
son dönemde sağlanan ilerlemeleri, gele-
ceğe matuf işbirliği imkânlarını ve ülkele-
rimizi ilgilendiren bölgesel ve çok taraflı 
konuları, kapsamlı olarak ele alma fırsa-
tımız oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz ya-
pıcı görüşmelerin ikili işbirliğimizin çok 
boyutlu temelde kurumsallaşmasına 
hizmet edeceğine içtenlikle inanıyorum. 
Böylece, tarihî dostluğumuz daha da pe-
kişecektir.

İşbirliğimizin ahdi yapısını kuvvetlen-
diren altı anlaşma imzaladık. Bu anlaş-
malar bir yandan ikili ilişkilerimizi ku-
rumsallaştırmaya ve geliştirmeye hizmet 
ederken, diğer yandan Nijer’in sürdürü-
lebilir kalkınmasına yönelik yardım ve 
işbirliği çalışmalarımıza da önemli katkı 
sağlayacaktır. Görüşmeler sırasında ay-
rıca Nijer’in kalkınma sürecine katkımız 
kapsamında 1 milyon TL’lik bir yardım 
programını açıkladık. Bu program, dost 

ve kardeş Nijer halkına yönelik yardım-
larımızın bütüncül bir strateji içinde 
planlanmasına hizmet edecektir. Yardım 
kapsamında, kadın-çocuk, tarım, eğitim 
ve sağlık konularında yapılacak projeler 
Nijer makamları ile birlikte önümüzdeki 
dönemde somutlaştırılacak. Programımız 
Nijer’in insan gücüne ve teknik kapasi-
tesine Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerini 
aktarmasını sağlayacak. Ziyaretim sıra-
sında ayrıca, Türkiye-Nijer dostluğunun 
sembolü olan dostluk parkını ve TİKA 
tarafından inşa edilen kuyuları gezdik. 
Bütün bu çalışmalarımız, Cumhurbaşka-
nı İssufu’nun kuraklığın Nijer’in kaderi 
olmaktan çıkarılması yönündeki takdire 
şayan çabalarına ülkemizin kararlı deste-
ğinin nişaneleridir. 

Değerli katılımcılar...

21. yüzyılın Afrika yüzyılı olacağı herke-
sin ortak inancıdır. 

Zengin kaynakları, dinamik insan gücü, 
gelişen demokrasisi ve ekonomisiyle Af-
rika bu yüzyıla damgasını vurmaya nam-
zettir. Afrikalı kardeşlerimizi yakından 
ilgilendiren her konuyu biz de Türkiye’de 
aynı hassasiyet ve ilgiyle izliyoruz. Bu 
vesileyle Afrika’nın sorunlarına en iyi 
çözümlerin Afrika’nın içinden çıkan çö-
zümler olduğuna inandığımızı bir kez 
daha vurgulamak isterim. Yine, Afrika 
Birliği, Batı Afrika Ekonomik Birliği ile 
Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi 
gibi bölgesel örgütlerin çabalarını des-
teklemeye devam edeceğimizi de bu vesi-
leyle belirtmek istiyorum. Bu bağlamda, 
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Nijer’in bölgesindeki önemli konumunu, 
gerek bölgesel, gerek BM ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerde oy-
nadığı yapıcı rolü takdir ediyoruz. Türki-
ye, dost ve kardeş Nijer ile birçok bölgesel 
ve uluslararası konuda, yakın bir işbirliği 
içindedir. Ziyaretimiz bu yakın işbirliğini 
daha da geliştirebilmemiz için görüş alış-
verişinde bulunmamıza vesile oldu.

Değerli katılımcılar...

2013 yılındaki ilk yurtdışı ziyaretimi Ga-
bon, Nijer ve Senegal’i kapsayan bir tur 
çerçevesinde Afrika’ya gerçekleştiriyo-
rum. Bunun sembolik bir anlamı da var. 
Çünkü 2013 yılı, Afrika ile ilişkilerimizin 
daha da öne çıktığı bir yıl olacak. Nitekim 
Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi’nin ikinci-
sinin bu yılın Ekim ayında düzenlenmesi 
öngörülüyor. Kıta ülkeleriyle gerçekleş-
tireceğimiz bu İkinci Zirve toplantısının 
kurmakta olduğumuz ortak geleceğin 
temellerini daha da sağlamlaştıracağına 
olan inancım tamdır. Ziyaretimin, Nijerli 
kardeşlerimizle ilişkilerimizin çok bo-
yutlu ve kurumsal bir temelde hep daha 
ileriye götürülmesi için vesile olmasını 
diliyorum. Katılımınız için teşekkürleri-
mi sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Senegal’de bulunmaktan dolayı memnuni-
yet duyduğumu ifare etmek istiyorum.

Kardeş ve dost ülke Senegal’in Cumhur-
başkanı Sayın Macky Sall’in davetine 
icabetle güzel ülkenize resmî bir ziyaret 
gerçekleştiriyorum. Bu vesileyle, Sayın 

Cumhurbaşkanı ve onun şahsında tüm 
Senegal halkına, bana ve heyetime gös-
terilen hüsnü kabul için teşekkür etmek 
istiyorum.

2013 yılındaki ilk resmî ziyaretlerimi Se-
negal ile birlikte üç Afrika ülkesine yapıyo-
rum. Bu ziyaretler esasen ülkemizin Afrika 
ile işbirliğine ve bu meyanda Senegal ile 
ilişkilerimize atfettiğimiz önemi açıkça 

Cumhurbaşkanı Macky Sall ile 
Ortak Basın Açıklaması

Dakar, Senegal | 10 Ocak 2013 
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ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu ziyaretim 
Türkiye’den Senegal’e Başbakan düzeyin-
de yapılan ilk ziyaret olması hasebiyle 
tarihî bir öneme de sahiptir. Bu bağlamda, 
ziyaretimizi birçok Bakan ve Milletvekili 
ile üst düzey yetkililerden ve seçkin bir 
işadamları grubundan oluşan kuvvetli bir 
heyetle yapmak istedim. Sayın Cumhur-
başkanıyla görüşmemizde ikili ilişkileri-
mizde son dönemde sağlanan ilerlemele-
ri, geleceğe matuf işbirliği imkânlarını, 
ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve çok 
taraflı konuları kapsamlı olarak ele alma 
imkânımız oldu. Öğleden sonra, Başbakan 
Mbaye ile birlikte başkanlık edeceğim he-
yetler arası görüşmelerde de ikili ilişkile-
rimizi ve geleceğe matuf değerlendirmele-
rimizi ayrıntılı şekilde gözden geçireceğiz. 
İşadamlarımızın da Senegalli muhatapla-
rıyla verimli görüşmeler gerçekleştirecek-
lerine ve somut anlaşmalar yapacaklarına 
samimiyetle inanıyorum.

Değerli katılımcılar...

Afrika’da, özellikle Batı Afrika bölgesinde 
başat konumda bir ülke olan Senegal’i 
Kıta’da barış ve istikrarın korunmasın-
da önemli bir aktör olarak görüyoruz. 
Senegal’in Batı Afrika Ekonomik Birliği 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerde 
oynadığı yapıcı rolü takdirle karşılıyoruz. 
Ayrıca, devlet geleneği, kültürel mirası ve 
demokratik değerleriyle örnek bir ülke 
konumunda olan Senegal’in her alandaki 
başarısından mutluluk duyuyoruz. Sene-
gal ile köklü tarihî ilişkilerimiz mevcut... 
Senegal’in bağımsızlığını takiben bu ülke-
de Büyükelçilik açan ilk ülkelerden biri 

Türkiye olmuştur. Dakar Büyükelçiliğimiz 
Afrika’daki en eski diplomatik misyonları-
mız arasındadır. Aynı zamanda ikili ilişki-
lerimizin kuruluşunun 50’nci yıldönümü-
ne rastlayan ziyaretim bu açıdan da özel 
bir anlam taşıyor. Bu anlamlı yıldönümü 
vesilesiyle dost Senegal halkına selamla-
rımı ve en iyi dileklerimi sunuyor, 2013 
yılının ülkelerimize, Afrika Kıtasına ve 
tüm dünyaya refah ve huzur getirmesini 
temenni ediyorum.

Değerli katılımcılar...

Türkiye, Afrika’da barış ve istikrarın sağ-
lanmasına, Kıta’nın refahına ortak men-
faatler temelinde katkıda bulunmaya ve 
ihtiyaç duyulduğunda insani krizlerin do-
ğurduğu yaraların sarılmasına, Somali’de 
gösterdiği üzere, destek vermeye devam 
edecektir. Türkiye’nin, 2008 yılında, Af-
rika Birliği tarafından Kıta’nın sınırlı sa-
yıdaki stratejik ortaklarından biri olarak 
ilan edilmesi bizim adımıza çok önemli 
bir gelişme ve iftihar vesilesidir. Bu geliş-
me sonrasında aynı yıl düzenlenen 1’inci 
Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi ilişkileri-
mizi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu. 
Bu yıl Ekim ayında düzenlenecek ikinci 
Zirve Toplantısı Türkiye-Afrika stratejik 
ortaklığına inanıyorum ki yeni bir yön ve-
recektir. Türkiye, ekonomik ve ticari işbir-
liğinden sanayi yatırımlarına, eğitimden 
sağlığa, kültürden bilime çeşitli alanlarda 
Afrika’daki varlığını kuvvetlendiriyor. 
Büyükelçiliklerimizin ve Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın ça-
lışanları, Sivil Toplum Kuruluşları men-
supları, teknik ekipleri ve yatırımcılarıyla 
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Afrika’nın geleceğinin inşasına katkıda 
bulunan vatandaşlarımızı bu vesileyle en 
içten duygularımla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar...

Türkiye-Senegal ticari ve ekonomik iliş-
kilerinin geliştirilmesi ve farklı sektörleri 
içerecek şekilde çeşitlendirilmesi bakı-
mından önümüzde gelecek vaat eden bir 
çalışma sahası var. Bu çerçevede siyasî 
iradelerimiz gayet açık... İnanıyorum ki, 
ikili ticaretimiz, yatırımlarımız, ekono-
mik işbirliğimiz bu ziyareti takip eden 
dönemde daha da gelişecektir. Üst düzey 
ziyaretlerin ilişkilerimizin her yönüyle 
değerlendirilmesi ve yol haritaları be-
lirlenmesi bakımından önemli fırsatlar 
oluşturduğuna inanıyorum. Bu bağlamda 
Sayın Cumhurbaşkanını ülkemize davet 
ettim. Ben, bu ziyaretimizin Türkiye-Sene-
gal ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına, 
iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda 
güçlenmesine katkıda bulunacağına dair 
samimi inancımı belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle, bana ve heyetime gösterilen 
sıcak misafirperverlik dolayısıyla Sayın 
Cumhurbaşkanına huzurlarınızda bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Katılımı-
nız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli arka-
daşlar... Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Önce-
likle, dost ve kardeş Lübnan’ın Başbakanı 
Sayın Mikati’yi ülkemizde ağırlamaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek is-
tiyorum.

Bu ziyaret vesilesiyle, ülkelerimiz arasın-
daki ilişkilerin mevcut durumunu hep 
birlikte gözden geçirme imkânı bulduk. 
Lübnan ile ikili işbirliğimiz, başta tica-
ret ve ekonomi olmak üzere, hemen her 
alanda çok daha büyük bir güç kazanıyor, 
büyük bir hızla gelişiyor. İkili ticaret hac-

Lübnan Başbakanı Necip Mikati 
ile Ortak Basın Açıklaması

Ankara | 30 Ocak 2013 
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mimiz, son 10 yılda yaklaşık beş kat arta-
rak, 219 milyon dolardan 1 milyar dolara 
ulaştı. Bu hızlı artışın, bölgemizdeki siya-
si ve toplumsal çalkantılara rağmen 2012 
yılında da mevcut seviyesini sürdürmesi 
son derece sevindirici bir durum… Aynı 
şekilde, ülkelerimiz arasındaki tarihsel 
bağlardan aldığımız güçle, kültürel alan-
da da son dönemde önemli adımlar atılı-
yor, büyük mesafeler kat ediliyor. Türkiye 
ile Lübnan arasında her alanda kaydedi-
len bu olumlu işbirliğinin, her geçen gün 
daha da artan bir ivmeyle geliştirilmesi, 
iki ülke hükümetlerinin ortak iradesini 
yansıtması bakımından da ayrıca önem-
lidir.

Değerli arkadaşlar...

Başbakan Sayın Mikati ile görüşmele-
rimizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra, 
Suriye’deki kriz başta olmak üzere, böl-
gemizdeki son gelişmeleri de etraf lıca 
değerlendirme fırsatı bulduk. Suriye’deki 
mevcut rejimin halka karşı uyguladığı 
kanlı şiddet ve baskı politikaları bölge-
nin güvenliğini tehdit eder bir duruma 
geldi… Bu tespitten hareketle, yaptığımız 
görüşmede, böyle bir ortamda, Lübnan’da 
barış ve istikrarın muhafazasının taşıdığı 
öneme dikkat çektik. Sayın Mikati’ye de 
ifade ettiğim hususu, burada, sizin hu-
zurlarınızda da bir kez daha belirtmek 
isterim.

Bizler, Türkiye olarak, Lübnan’da iç barış 
ve istikrarın güçlendirilmesine, Lübnan’ın 
bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne büyük önem atfediyoruz. 

Lübnan halkının güven içinde yaşamını 
sürdürmesi için her türlü katkıyı sağlama-
ya hazır olduğumuzu da, bu vesileyle, güç-
lü bir şekilde vurgulamak isterim. Suriye 
konusunda ve diğer bölgesel gelişmeler 
karşısında Lübnan hükümetinin izlediği 
tutumu destekliyoruz. Bölgemiz hassa bir 
dönemden geçiyor… Bu hassas dönemde 
Lübnan halkının, barış içinde bir arada 
yaşama ilkesine dayalı ortak kültürünü ya-
şatmaya devam edeceğine olan inancımız 
tamdır. Mevcut sorun ve sınamaların da 
diyalog yoluyla süratle geride bırakılacağı-
nı ümit ediyoruz.

Değerli dostum Mikati ile yaptığımız bu 
görüşmenin, ikili ilişkilerimizin gelişme-
sine, bölgemizin istikrar ve huzuruna de-
ğerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 
Katılımınız için teşekkürlerimi sunuyo-
rum.
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Değerli basın mensupları, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Orta Avrupa’nın kalbi, mimarisi, kültürel 
ve tarihî dokusuyla Avrupa’nın en güzel 
başkentlerinden biri olan Prag’da bu-
lunmaktan ve değerli meslektaşım Petr 

Necas ile bir araya gelmekten büyük mut-
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Türkiye olarak, Çek Cumhuriyeti ile iliş-
kilerimize önem atfettiğimizi özellikle 
belirtmek isterim. Çek Cumhuriyeti’ni 
Avrupa’da sağlam bir dost, Avrupa-Atlan-

Başbakan Petr Necas ile Ortak 
Basın Açıklaması

Prag, Çek Cumhuriyeti | 4 Şubat 2013 
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tik alanında güvenilir bir müttefik olarak 
görüyoruz. Ülkelerimiz ortak evrensel 
değerleri paylaşıyor, yer aldıkları bölgele-
rin istikrar ve refahına önemli katkılarda 
bulunuyorlar.

Sayın Necas ile ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri her yönüyle ele aldık ve işbirliği-
mizin mümkün olan her alanda daha ileri 
bir aşamaya nasıl taşınabileceği konusun-
da kapsamlı bir görüş alışverişinde bulun-
duk. Ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası meseleleri değerlendirdik. 
Uluslararası barış, istikrar ve işbirliğinin 
pekiştirilmesi yönündeki görüşlerimizin 
büyük ölçüde örtüştüğünü memnuniyet-
le gözlemledik. İlişkilerimizin ve işbirliği-
mizin derinleştirilmesi yönündeki ortak 
irademizi teyid ettik.

Değerli katılımcılar...

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında, 
özellikle son yıllarda, ekonomik ve ticari 
ilişkilerde önemli bir ilerleme kaydedil-
di. Ticaret hacmimiz 2006 yılında 1.1 
milyar ABD doları iken, 2011 yılında 
hızlı bir artışla 2.7 milyar ABD dolarına 
ulaştı. Karşılıklı yatırımlarımız da art-
maya devam ediyor. Yine de bu rakam-
ların ülkelerimizin gerçek potansiyelini 
yansıtmadığını, gerçek potansiyelimizin 
bunun fevkinde olduğunu belirtmek is-
terim. Sayın Necas ile görüşmelerimizde, 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ülkele-
rimizin gerçek potansiyelini yansıtacak 
şekilde geliştirilmesi için gerekli adımla-
rın atılması noktasında mutabık kaldık. 
Bu çerçevede, işadamlarımız arasındaki 

bağlantıların artırılmasına büyük önem 
verdiğimizi ifade etmek isterim. Bugün, 
işadamlarımızın katılımıyla yapılacak ve 
değerli meslektaşım Başbakan NEÇAS 
ile birlikte hitap edeceğimiz Türk-Çek İş 
Forumu’nun her iki ülke için de faydalı 
sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Öte 
yandan, Çek Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin 
AB üyeliğine sağladığı desteğe de değin-
mek isterim. Türkiye’nin AB’ye üyeliği, 
halklarımızın yanı sıra, tüm Avrupa mil-
letlerinin geleceği adına büyük kazanım-
lar sağlayacaktır. Bu durumun idrakinde 
olan Çek Cumhuriyeti’nin, üyeliğimize 
sağladığı desteğin tarafımızdan takdir-
le karşılandığını belirtmek isterim. Bu 
doğrultuda, değerli mevkidaşımdan, 
vatandaşlarımızın AB ülkelerine yapacak-
ları seyahatlerin vizeden muaf tutulması 
için gösterdiğimiz gayretlere de destek 
vermesini istedim. Bu noktada şunu da 
özellikle ifade etmek isterim: Biliyorum 
ki Çek halkının turizm alanında en çok 
ilgi gösterdiği 5 ülkeden birisi Türkiye… 
Çek halkının ülkemize ve Türk kültürüne 
yönelik ilgisinden büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Halklar arasındaki beşeri 
münasebetlerin, temasların artması, hiç 
şüphesiz, karşılıklı hoşgörünün, dostlu-
ğun, işbirliğinin güçlenmesine ve bütün 
bunlarla birlikte ikili ilişkilerin ilerletil-
mesine de önemli katkılar sağlar.

Bakınız, şu anda Çek Cumhuriyeti, sayı-
ları az da olsa Türk vatandaşlarına ev sa-
hipliği yapıyor. Çek toplumu içinde örnek 
bireyler olarak yaşamlarını sürdüren bu 
vatandaşlarımız, iki ülke arasında önemli 
bir bağ oluşturuyorlar. Prag’da kurmayı 
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öngördüğümüz Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi halklarımızın yakınlaşmasına 
ve ilişkilerimizin her alanda daha da ge-
lişmesine katkı sağlayacaktır. Keza, Orta 
Avrupa’nın en önemli üniversitelerinden 
Charles Üniversitesi bünyesinde bulu-
nan Türkoloji Kürsüsü’nün başarısından 
memnuniyet duyuyoruz. Kürsü’nün var-
lık ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için 
desteğimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum 
ki Prag’a ziyaretim, Çek Cumhuriyeti 
ile mevcut dostluk ilişkilerimizin ve 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesi yö-
nünde önemli bir adım teşkil edecektir. 
Son olarak, Çek makamlarına, Galiçya 
cephesinde şehit düşen askerlerimizden 
1100’ünün yattığı, bugünkü Çek toprakla-
rında bulunan üç şehitliğimize gösterdik-
leri büyük özenden dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Katılımınız için sizlere teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler... Hepi-
nizi en içten duygularımla selamlıyorum. 
Dost Macaristan’ın bu güzel başkentini 
yeniden ziyaret etmekten ve değerli mev-
kidaşım Sayın Orban ile bir araya gelmek-
ten büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Türkiye ve Macaristan, gücünü geçmiş-
ten alan, karşılıklı saygı ve güvene dayalı 
sağlam ilişkilere sahip, ortak değerleri 
paylaşan iki dost ve müttefik ülkedir. Biraz 
önce tamamladığımız görüşmelerimizde, 
Başbakan Sayın Orban ile ikili ilişkilerimi-
zi her veçhesiyle ele alma imkânı bulduk. 
Görüşmelerimiz son derece sıcak bir at-

Başbakan Viktor Orban ile Ortak 
Basın Açıklaması

Budapeşte, Macaristan | 5 Şubat 2013 
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mosferde cereyan etti. Bu çerçevede, iliş-
kilerimizi her alanda daha da ilerletmek 
hususunda mutabık kaldık.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki ülkele-
rimiz arasında herhangi bir siyasi sorun 
bulunmaması, bu irademizin hayata geçi-
rilmesine uygun bir zemin sağlamaktadır. 
Bu zeminden istifadeyle, siyasi, ekonomik, 
ticari, kültürel ve sosyal boyutlarda işbirli-
ğimizi daha da ileriye götürmek üzere ka-
rarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Maca-
ristan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimize 
dair rakamların gerçek potansiyeli henüz 
yansıtmadığını düşünüyoruz. 2011 yılın-
da 2 milyar dolar, 2012 yılının ilk 9 ayında 
ise 1.5 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili 
ticaret hacmimizin arttırılmasına yönelik 
çalışmalarımızı hızlandırmak hususun-
da mutabık kaldık. Bugün düzenlenecek 
Türk-Macar İş Forumu’nun bu yönde ve-
rimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum.

Sayın Orban ile gerçekleştirdiğimiz görüş-
mede ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konularda da görüş alışveri-
şinde bulunduk. Bu bağlamda kendisine, 
bölgemizde yaşanan gelişmeler ve ülke-
mizin bölgesel ve küresel ölçekte istikrara 
katkı çabaları hususunda bilgi aktardım. 
Sayın Orban’dan da Macaristan’ın dış 
politika çalışmaları hakkında bilgi aldım. 
Uluslararası barış ve istikrara katkıda bu-
lunmayı dış politikalarının hedefi haline 
getirmiş iki ülke olarak bu hususta birlikte 
neler yapabileceğimizi değerlendirdik. 
Ülkemizin AB üyelik süreci de görüşme 
gündemimizde yer alan bir diğer önemli 
konuydu. Macaristan’ın ülkemizin üyeliği-

ne verdiği değerli desteğin teyidini almak 
bizi memnun etmiştir.

B u  d o ğ r u l t u d a ,  S ay ı n  O r b a n’ d a n , 
Macaristan’ın Türk vatandaşlarının AB 
ülkelerine yapacakları seyahatlerin vize-
den muaf tutulması için gösterdiğimiz 
gayretlere destek vermesini istedim. İna-
nıyorum ki bu ziyaretim, Macaristan ile 
mevcut dostluk ilişkilerimizin ve işbirli-
ğimizin daha da derinleştirilmesi, daha 
da geliştirilmesi yönünde yeni bir ivme 
sağlayacaktır. Katılımınız için teşekkürle-
rimi sunuyorum.
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Sayın Başkanlar, kıymetli işadamları, çok 
değerli dostlarım, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Türki-
ye Macaristan İş Forumu’nun ülkelerimiz 
için, ekonomilerimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bu vesileyle, bugünkü 
toplantımıza ev sahipliği yapan HITA’ya ve 
gerçekleştirdikleri bu güzel organizasyon 

için TİM, TÜMSİAD ve MÜSİAD temsilci-
lerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyo-
rum.

Macaristan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaret, 
gerek resmî temaslar düzeyinde, gerek 
işadamlarımızın da katılımıyla ekono-
mik düzeyde son derece verimli geçiyor. 
Şunu ifade etmeliyim ki Türkiye olarak 
biz Macaristan’ı her zaman yakın bir dos-

Macaristan-Türkiye İş Forumu

Budapeşte, Macaristan | 5 Şubat 2013 
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tumuz olarak gördük, öyle tanıdık. Bizim 
ortak tarihimiz, sadece son yüzyıllardan 
ibaret değil… Bilim adamlarının özellikle 
de dil üzerindeki çalışmaları, Türkiye ile 
Macaristan arasındaki akrabalığı, Hunlar 
üzerinden gelen aile birliğini net olarak 
ortaya koyuyor.

Bu coğrafyanın diğer tüm halkları gibi, 
Macar dostlarımızla da tam bir gönül bir-
liği, kalp birliği içerisindeyiz. Biraz önce 
üniversitede yaptığım konuşmada iki ül-
kenin yakın işbirliğini tarihten örneklerle 
vermeye çalıştım. Ancak bizim, tarihteki 
ortaklığımızı artık çok daha sıkı bir işbir-
liği ile geleceğe taşımamız gerekiyor. 2005 
yılında Macaristan’a yaptığımız ziyaretle 
işbirliğimizi daha da güçlendirmiştik. Bu 
ziyaretimizin de, hem siyasi, hem ekono-
mik düzeyde yeni bir atılımı başlatmasını, 
işbirliğimizi daha yükseklere çekmesini 
yürekten temenni ediyorum.

Değerli dostlarım… 

Macaristan ile ikili ticari ilişkilerimizin 
yasal zemini Cumhuriyetimizin henüz ilk 
kurulduğu yıllara; 1926 yılında imzaladı-
ğımız Ticaret Anlaşmasına kadar gidiyor. 
1997 yılında imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması ile bu zemin daha da güçlen-
dirildi ve karşılıklı olarak gümrük ver-
gileri yürürlükten kaldırıldı. Son olarak, 
Macaristan’ın 1 Mayıs 2004 tarihinde AB 
üyesi olması sonrasında Gümrük Birliği 
çerçevesinde aramızda ticareti engelleyici 
tüm unsurlar ortadan kalktı. 2012 yılın-
da Macaristan’a ihracatımız 500 milyon 
dolar, Macaristan’dan ithalatımız ise 1.5 

milyar dolar civarında gerçekleşti. Maca-
ristan pazarında Türkiye’nin payı yıllar-
dan beri yüzde 1’in altında seyrediyor. 
Ekonomi Bakanlığımızın yaptığı bir ana-
lize göre ihracatçılarımız, Macaristan’a 
mevcut potansiyelimizin sadece yüzde 
25’i oranında ihracat yapıyorlar. Bir kere 
hep birlikte bu kalıbı kırmak, potansiyeli-
mizi açığa çıkarmak durumundayız. Eğer 
azmedersek, inanın 2015 yılı itibariyle 
ticaret hacmimizi 5 milyar dolara yüksel-
tebiliriz.

İki ülke arasında özellikle otomotiv, bilgi 
teknolojileri, haberleşme, turizm, enerji 
ve müteahhitlik gibi alanlarda önemli 
işbirliği potansiyeli bulunuyor. Ayrıca, 
enerji sektöründe gerek yenilenebilir 
gerek nükleer enerji alanlarında bilgi ve 
tecrübe paylaşımı da son derece faydalı 
olacaktır. Macaristan’ın sahip olduğu lo-
jistik avantajların Türk ihraç ürünlerinin 
Avrupa’ya ulaştırılmasında önemli bir 
potansiyel taşıdığı inancındayız. Bugün, 
Macaristan’a depolanacak Türk men-
şeli ürünler, 24 saatten kısa bir sürede 
Avrupa’nın her köşesine dağıtılabilir.

Önümüzdeki dönemde Macaristan’ın 
sahip olduğu bu eşsiz lojistik avantajlar 
hakkında Türkiye firmalarını bilgilendi-
recek çalışmalar yapmalıyız. Firmaları-
mız arasında bu kapsamdaki işbirliğini 
artırmamız, her iki ülkenin de yararına 
olacaktır. Diğer taraftan, Macaristan’ın 
dış ticaretinin yaklaşık yüzde 70’lik kıs-
mını AB ülkeleri ile gerçekleştirdiğini 
biliyoruz. Son küresel krizle ortaya çı-
kan dış ticaret daralması, Macaristan’ın 
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Avrupa’ya olan ihracatını da ciddi mana-
da etkiledi. Bu noktada, Macaristan’ın, 
Türkiye tecrübesinden faydalanmasını, 
özellikle bu alanda işbirliğini geliştirme-
sini samimiyetle tavsiye ediyorum.

Biz 2002 yılında hükümet görevini dev-
raldığımızda, ihracatımız 36 milyar dolar 
seviyesindeydi. 2012 sonu itibariyle bu 
rakamı 152.5 milyar dolara kadar yükselt-
tik. Küresel finans krizine rağmen, ihra-
catımız rekor seviyelerde artmaya devam 
ediyor. Tıpkı Macaristan gibi, ihracat pa-
zarımız ağırlıklı olarak Avrupa’dan oluş-
makla birlikte, yeni pazar arayışlarıyla, 
ürün çeşitliliğiyle Avrupa’daki daralma-
dan hiç etkilenmedik, tersine, kriz süre-
cinde ihracatımızı artırdık. Macaristan’ın, 
yeni dış ekonomi ve ticaret politikaları 
kapsamında, “Doğu’ya açılım” stratejisine 
önem verdiğini biliyoruz. Bu çerçeve-
de, tecrübelerimizin paylaşılmasının ve 
üçüncü ülkelerde işbirliği imkânlarının 
araştırılmasının Macaristan açısından da 
faydalı olacağı kanaatindeyim.

Değerli işadamları...

Bugün Türkiye, dünyanın 237 farklı 
noktasına 20 binden fazla çeşit mal sata-
bilen bir seviyeye ulaştı. Türkiye, tekstil 
ve hazır giyimden seramiğe, elektrikli 
ev eşyalarından çimentoya, mobilyadan 
plastik ve kimyasal ürünlere kadar pek 
çok sektörde Avrupa’nın kaliteli ürün 
ihtiyacına cevap veren bir üretim üssü ve 
vazgeçilmez bir ticaret ortağı haline geldi. 
Sizlere burada, Türkiye ihracatçısına ve 
Türkiye ürünlerine şahsen kefil olduğu-

mu belirtmek istiyorum. Sizler de ülkemi-
ze gerçekleştireceğiniz ziyaretler vesile-
siyle, kaliteli Türk ürünlerini keşfederek, 
işadamlarımız ile yakın ilişkiler kurarak 
ve üretim tesislerimizi yerinde görerek 
bana hak vereceksiniz. Dolayısıyla, bu İş 
Forumu vesilesiyle, siz Macar işadamla-
rını ülkemiz ihraç ürünlerinin kalitesi ve 
fiyat avantajlarından faydalanmaya ve 
Türkiye’nin üretim kapasitesini keşfetme-
ye ve yerinde görmeye davet ediyorum.

Açıkçası, Türkiye’nin işadamları, ihracat 
ürünleriyle olduğu kadar, Avrupa’da ger-
çekleştirdikleri yatırımlarla da farklılık-
larını ortaya koydular. Bugün Avrupa’da 
Türkiyeli işadamlarının işletmelerinin 
sayısı 140 bine ulaştı. Bu işletmeler, yak-
laşık 640 bin kişiye istihdam sağlıyor 
ve yıllık ciroları da 50 milyar avroyu 
aşmış durumda. Aynı şekilde, bugün, 
Macaristan’da faaliyet gösteren firmala-
rımızın toplam yatırım tutarı 75 milyon 
dolara ulaştı. Buna karşılık, ülkemizde 
Macar sermayesine sahip sadece 45 adet 
şirket faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 
toplam yatırım miktarı ise 20 milyon 
dolar. Bunlar gerçekten düşük rakamlar 
ve bütün yolları açarak, bütün imkânları 
seferber ederek bizim bu rakamları katla-
yarak artırmamız gerekiyor.

Türkiye açısından son derece önemli 
olan yurt dışı müteahhitlik sektörüne 
de burada kısaca değinmek istiyorum. 
Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz, son 
30 yılda 96 ülkede tam 247 milyar dolar 
değerinde toplam 6 bin 969 proje üstlen-
di. Müteahhitlerimiz, havalimanı, metro, 
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endüstriyel tesisler, doğalgaz-petrol rafi-
nerileri, stadyumlar, otoyol ve enerji sant-
ralleri gibi büyük ölçekli ve katma değeri 
yüksek projelerde dünya çapında başarı 
gösteriyorlar. Sektör, özellikle Bağımsız 
Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Afrika 
pazarlarındaki tecrübeleriyle dünyanın 
bu alandaki en önemli aktörlerinden biri 
haline geldi. Bu çerçevede sizlere tekli-
fim, tecrübe ve güçlerimizi birleştirerek, 
sadece Macaristan ve Türkiye’de değil, 
3’üncü ülkelerde de önemli projeleri bir-
likte hayata geçirmek suretiyle, ekonomik 
krizin olumsuz etkilerini birlikte ortadan 
kaldırmaktır. Bugün müteahhitlik başta 
olmak üzere tüm alanlarda Macar firma-
larının Türkiye’ye doğru atacağı her bir 
adım ve kurulacak her bir işbirliği, iki 
ülke firmalarının da ekonomik anlamda 
kazanacakları zaferlere zemin hazırlaya-
caktır.

Değerli dostlarım…

Biz, kapıları açacağız, yolları yapaca-
ğız ve engelleri temizleyeceğiz. Gerek 
Türkiye’nin işadamları, gerek Macar işa-
damları, inşallah bu kapılardan, bu yollar-
dan geçerek, iki ülkenin de ekonomik po-
tansiyelini harekete geçirecek, ekonomik 
verilerini farklı bir boyuta taşıyacaklar. 
Dün Prag’da da ifade ettim… Türkiye’nin 
Avrupa’ya katacağı, kazandıracağı çok 
şey var. Avrupa içinde kimi liderler bunu 
görmese, ya da görmek istemese de, baş-
ta Macaristan olmak üzere dostlarımız, 
uzak görüşlü, vizyon sahibi liderler bunu 
görüyor ve Türkiye’ye her alanda önemli 
destek veriyorlar.

Şunu burada net biçimde ifade etmek 
durumundayım… Türkiye, Macar işadam-
ları için son derece elverişli bir yatırım 
merkezidir. Türkiye, Ortadoğu’ya, Asya’ya, 
Afrika’ya ticaret için son derece elverişli 
bir köprüdür. Aynı şekilde Türkiye, 3’üncü 
ülkelerde yapılacak yatırımlar konusunda 
da Macar işadamları için engin bir tecrü-
beye sahiptir. Bunu karşılıklı olarak kulla-
nabilmemiz için, biz elimizden geleni yap-
maya devam edeceğiz. Sizler birbirinize 
güvendikçe ve daha fazla ortaklık kurarak 
ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri 
artırdıkça, ülkelerimiz birbirine daha da 
yakınlaşacak, dostluğumuz ve birlikteliği-
miz daha da pekişecektir.

Sözlerimi bu düşüncelerle tamamlarken, 
Budapeşte’de siz değerli işadamları ile bir 
araya gelmekten duyduğum memnuniyeti 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. Macar 
dostlarımıza, gösterdikleri misafirperver-
lik için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu orga-
nizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyor, sizle-
ri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Hepinizi en içten dileklerimle selamlı-
yorum. Dost ve müttefik Slovakya’ya ilk 
resmî ziyaretimi gerçekleştirmekten ve 
değerli mevkidaşım Sayın Fico ile bir araya 
gelmekten dolayı büyük memnuniyet duy-

duğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Baş-
bakana nazik daveti ve gösterdiği konukse-
verlik için teşekkürlerimi sunuyorum.

Ziyaretim, ülkemizden Slovakya’ya Başba-
kan düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması 
bakımından ayrı bir önem taşıyor. 2013 
yılı, Slovakya Cumhuriyeti’nin kuruluşu-

Başbakan Robert Fico ile Ortak 
Basın Açıklaması

Bratislava, Slovakya | 6 Şubat 2013 
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nun 20’nci yılı… Aynı zamanda, bu yıl, 
Slovakya’yla Türkiye arasında diplomatik 
ilişkilerin kuruluşunun da 20’nci yıldö-
nümüdür. Türkiye, Slovakya’yı tanıyan ve 
Bratislava’da büyükelçilik açan ilk ülkeler-
den biridir. Slovakya’nın bağımsızlığından 
itibaren 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 
her alanda gösterdiği örnek başarıyı bü-
yük memnuniyetle izliyoruz. İkili ilişkile-
rimizin ve işbirliğimizin kısa sürede hızlı 
bir gelişim göstermesi de bizim açımızdan 
son derece sevindirici bir durum.

Sayın Fisco ile bugün yaptığımız görüş-
meler, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 
dostane niteliğini yansıtır şekilde son de-
rece verimli geçti. Görüşmelerimizde, hem 
ulusal, hem bölgesel, hem de uluslararası 
gündemde yer alan konularda görüş ve 
bilgi alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz 
arasındaki ilişki ve işbirliğimizin daha da 
geliştirilmesi imkânlarını ele aldık. Bu 
vesileyle, ikili ilişkilerimizin bütün veç-
helerini kapsamlı biçimde ele alma fırsatı 
bulduk. Şunu özellikle belirtmek isterim 
ki Türkiye ile Slovakya arasındaki ikili iliş-
kiler ve çok taraflı platformlardaki işbirliği 
çok iyi düzeyde seyrediyor. Ülkelerimiz 
NATO müttefiki olmanın getirdiği anlayış 
birliği içinde, gerek uluslararası gerek böl-
gesel barış ve istikrara somut katkılarda 
bulunuyorlar.

Slovakya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine 
verdiği desteği şükranla karşılıyoruz. AB 
müzakere sürecimizde Slovakya’nın iş-
birliğine ve deneyimleri bizim için önem 
arz ediyor. Bu bağlamda, Sayın Fisco’dan 
Slovakya’nın, Türk vatandaşlarının AB ül-

kelerine yapacakları seyahatlerin vizeden 
muaf tutulması için gösterdiğimiz gayret-
lere de destek vermelerini istedim.

Değerli katılımcılar...

Slovakya ile siyasi alandaki işbirliğimize 
paralel olarak ekonomik ve ticari ilişkile-
rimizin de sürekli gelişmekte olduğunu 
burada özellikle belirtmek isterim. 2011 
yılında, Türkiye-Slovakya ikili ticaret 
hacmi 1.6 milyar doları (1.1 milyar avro) 
aştı. İşadamlarımızın, Slovakya’da yaptık-
ları yatırımların toplam tutarı 25 milyon 
avroya yakın... Ülkemizi, 2012 yılının ilk 
sekiz aylık döneminde ziyaret eden Slovak 
turist sayısı 100 bini geçti. Öte yandan, 
aralarında, şu anda Türkiye’nin en iyi fut-
bol kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’de 
forma giyen Stoch gibi futbol yıldızlarının 
da bulunduğu Slovak sporcuların Türki-
ye’deki varlığı bize ayrı bir memnuniyet 
veriyor. Bu durum, inanıyorum ki Türkiye 
ve Slovakya halklarını birbirine daha da 
yakınlaştırmaktadır.

Bu vesileyle, şu hususun altını da önemle 
çizmek isterim: Türkiye ile Slovakya ara-
sındaki işbirliğinin daha fazla geliştiril-
mesi için büyük bir potansiyel mevcuttur. 
Keza, var olan siyasi, ekonomik ve kültürel 
fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi, 
yeni işbirliği alanları oluşturulması için 
her iki tarafta da gerekli irade mevcuttur. 
Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artması 
da bu yöndeki ortak gayretlerimize zemin 
kazandırıyor.
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Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Sayın Ivan 
Gaşparoviç ve Ulusal Meclis Başkanı Sayın 
Pavol Paşka’yla biraraya gelecek olmaktan 
da memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, Sayın 
Başbakanla birlikte açılışını yapacağımız 
Türk-Slovak İş Forumu’nun son derece 
başarılı geçeceğine olan inancımı da ifade 
etmek isterim. Ziyaretimin her alanda 
gelişmekte olan ikili ilişkilerimize ve güç-
lenmekte olan işbirliğimize yeni bir ivme 
kazandırmasını diliyor, katılımınız teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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Değerli dostum Başbakan Fico, sayın 
bakanlar, çok değerli işadamları, hanıme-
fendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; Slovakya Cumhuriyeti’ne gerçek-
leştirmekte olduğumuz resmî ziyaret 
çerçevesinde, kıymetli mevkidaşım ve 
dostum Robert Fico ile bu iş forumuna 

katılmaktan duyduğum memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakan’a, 
heyetimize göstermiş olduğu sıcak misa-
firperverlik için şükranlarımı ifade edi-
yorum.

Açıkçası bugün, Slovakya Cumhuriyeti’ne 
resmî ziyarette bulunan ilk Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı olmanın da he-

Slovakya-Türkiye İş Forumu

Bratislava, Slovakya | 6 Şubat 2013 
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yecanını yaşıyorum. Türkiye ve Slovakya 
ilişkileri henüz 20 yaşında da olsa, bu 20 
yıllık süreçte her iki ülkenin de ilişkileri-
nin arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmadığını 
ifade etmek durumundayız. Umuyor ve 
inanıyorum ki bu ziyaret bir milat olacak, 
gerek siyasi, gerek ekonomik düzeyde iliş-
kilerimiz yeni bir döneme girecektir.

Bugün, Başbakan Sayın Fico, Cumhur-
başkanı Sayın Ivan Gašparovič ve Ulusal 
Meclis Başkanı Sayın Pavol Paška’yla 
yaptığımız görüşmeler son derece verimli 
geçti. Bizim, Slovakya ile temasları güç-
lendirme irademizin, Slovakya yönetici-
lerinde de olduğunu gördük ve bundan 
büyük memnuniyet duyduk. Tabii bura-
da, işadamlarımızı, iş dünyamızı ayrıca 
takdir etmem, onlara teşekkür etmem 
gerekiyor…

Gerek Türkiyeli, gerek Slovakyalı işa-
damları birbirleriyle yıllardır çalışıyor, 
yıllardır temas kuruyorlar. İkili ticareti-
miz, 2000 yılında 75 milyon dolar seviye-
sindeyken, 2011 yılında 1.6 milyar ABD 
doları seviyesine yükselmiş durumda. 
Ancak bunun da yeterli bir seviye olmadı-
ğını, potansiyelin her iki ülke için de çok 
daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Geçen yılın sonunda Ankara’da düzenle-
nen Türkiye-Slovakya Karma Ekonomik 
Komisyon toplantısı ile Bratislava’da dü-
zenlenen Kara Ulaştırma Komisyonu top-
lantısında, ekonomi, ticaret ve ulaştırma 
alanlarında ülkelerimiz arasındaki ilişki-
lerin daha da geliştirilmesi için hedefler 
belirlendi. Bu toplantıların, önümüzdeki 
dönemde daha sık düzenlenmesi, hem he-

deflerin ne ölçüde yerine getirildiği, hem 
de yeni hedef ve projelerin belirlenmesi 
açısından önem taşıyor.

Türkiye tarafı olarak biz her türlü işbirli-
ğine açığız. Ülkelerimizin ekonomik gücü 
ve potansiyeli ışığında, Türkiyeli ve Slo-
vak girişimcilerin enerji, otomotiv, inşaat, 
elektronik, bilim ve teknoloji, turizm, sağ-
lık ve tarım gibi çeşitli sektörlerde birbir-
lerinin ülkelerine yatırım yapmaları için 
önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. 
Bu noktada, Ekonomi Bakanlığımızca, 
2012 ve 2013 yıllarında Avrupa’da ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenen 5 ülke 
içinde Slovakya’nın da yer aldığını hatır-
latmakta yarar görüyorum.

Başbakan Sayın Fico’nun 2013 yılını Slo-
vakya için inşaat yılı olarak ilan ettiğini ve 
bu kapsamda otoyol yapımına özel ağırlık 
verileceğini biliyorum. Biliyorsunuz 
Türkiye’de, 2001 yılında partimizi kurdu-
ğumuzda, biz de çok önemli bir hedef be-
lirlemiş ve 15 bin kilometre bölünmüş yol 
yapacağımızı ilan etmiştik. Bölünmüş yol 
inşaatlarının, ekonomiyi canlandıracağı 
kadar, altyapının oluşmasına da büyük 
katkı sağlayacağına inanmıştık. Nitekim 
2002 sonunda göreve geldik ve derhal bö-
lünmüş yol inşaatlarını başlattık.

10 yıl içinde, Türkiye genelinde 16 bin 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 15 bin 
hedefini yakaladıktan sonra, hemen yeni 
bir 15 bin kilometre hedefi daha koyduk 
ve 2023 yılına kadar da bunları tamamla-
mayı planlıyoruz. Şu anda hemen hemen 
74 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbiri-
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ne bağlandı. Bununla kalmadık, otoyollar 
inşa ettik, ediyoruz. Hızlı treni Türkiye’ye 
getirdik, 2 hattı bitirdik, hizmete açtık; 
yeni hatların inşasına devam ediyoruz. 
Kara, deniz ve hava ulaşımında yaptığı-
mız atılım, ekonomiyi çok ciddi manada 
olumlu etkiledi ve önümüzdeki dönemde 
etkinin daha büyük olacağına inanıyoruz.

Tabii burada şunu özellikle hatırlatmak 
durumundayım… Biz, Türkiye olarak 
yurt içinde 16 bin kilometre bölünmüş 
yol inşa ederken, müteahhitlerimiz de 
yurt dışında, birçok ülkede yollar inşa 
ettiler ve ediyorlar. Müteahhitlik sek-
töründe dünyada en fazla iş alan 225 
firma sıralamasında Çin’den sonra 2’inci 
sırada Türkiye yer alıyor. Şu an müteah-
hitlerimiz 100’e yakın ülkede 200 milyar 
doların üzerinde değere sahip iş yapıyor-
lar. Otoyol, havalimanı, metro ve enerji 
santrali alanlarında projeler üstlenmiş 
olan Türk müteahhitlik ve inşaat sektö-
rünün, nitelikli ve hızlı performansıyla, 
Slovakya’nın ulaşım alt ve üst yapı ihti-
yacının karşılanmasına da önemli katkı 
yapacağını düşünüyorum. Diğer taraftan, 
Slovakya’nın elektrik enerjisinin yüzde 
57’sinin nükleer enerjiden sağlandığını 
biliyoruz. Biz de, ülke olarak, 2023 yılına 
kadar nükleer enerjinin elektrik üreti-
mindeki payını yüzde 20’ye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Nükleer enerji konusunda 
da Slovakya’nın deneyimlerinden yararla-
nacağız. İki ülkenin karşılıklı yatırımları-
nın yanında, 3’üncü ülkelerde de Türkiye 
ve Slovakya için önemli fırsatlar mevcut. 
Türkiye ve Slovakya işadamlarının, başta 
Ortadoğu, Batı Balkanlar, Orta Avrupa’da-

ki deneyimlerini birleştirmeleri, inanıyo-
rum ki önemli bir sinerji oluşturacaktır.

Sayın Başbakan, değerli işadamları…

Türkiye, 2005 yılında Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerine başladı. Millet 
olarak çok büyük bir heyecanla, büyük 
bir coşkuyla, aynı zamanda da kararlılık-
la başladığımız müzakereler, ne yazık ki 
Avrupa tarafının önümüze çıkardığı ya-
pay engeller nedeniyle son derece yavaş 
ilerliyor. Önümüze çıkarılan engellerin, 
teknik olmaktan öte siyasi engeller olma-
sı, bu noktadaki şevkimizi de ciddi şekil-
de etkiliyor. Burada şu hususu tekraren 
ifade etmekte fayda görüyorum: Türkiye, 
Avrupa Birliği’ne yük olacak bir ülke de-
ğil, tam tersine Avrupa Birliği’nden yük 
alacak bir ülkedir. Bölgesel meselelerde 
üstlendiğimiz aktif rol, özellikle Arap 
uyanışı sürecindeki sağduyulu ve ılımlı 
yaklaşımlarımız, Türkiye’nin Avrupa 
için önemini açıkça ortaya koydu. Bunun 
yanında, küresel kriz karşısında Türkiye 
ekonomisinin ortaya koyduğu sağlam 
ve dirençli duruş, ekonomik gücümüzü 
ciddi şekilde sınavdan geçirdi. Memnuni-
yetle ifade etmek isterim ki bu sınavdan 
başarıyla çıktık.

Bakınız, küresel finans krizinde Av -
rupa’dakiler dâhil birçok ülke IMF ile 
stand by anlaşması yoluna giderken, 
Türkiye olarak biz tam tersi bir olumlu 
performans sergiledik. 10 yıl önce görevi 
devraldığımızda IMF’ye borcumuz 23.5 
milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda, bor-
cumuzu 860 milyon dolara kadar çekmiş 
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durumdayız. Bu ay ve Mayıs ayında ya-
pacağımız 2 dilim ödemeyle, artık IMF’e 
borcumuzu tamamen kapatıyoruz. Bir 
yandan borcumuzu kapatırken, şimdi bir 
yandan da IMF’ye 5 milyar dolara kadar 
borç vermek için müzakereleri sürdü-
rüyoruz. Aynı şekilde Merkez Bankası 
rezervlerini 10 yıl önce 27.5 milyar dolar-
dan almıştık, şu anda 123 milyar dolar-
dayız. Son açıklanan turizm gelirlerimizi 
burada özellikle vurgulamak isterim… 
2002 yılında Türkiye’nin toplam turizm 
geliri 8.5 milyar dolar düzeyindeydi. Kü-
resel krize rağmen, turizm gelirinde geri-
ye gitmedik, bilakis bu yıl sonu itibariyle 
23.4 milyar dolara ulaşmış durumdayız. 
2002’de 13 milyon turist ülkemizi ziyaret 
etmişti, şu anda sayı 31.6 milyon kişiye 
ulaştı.

Mali disiplinden, para politikalarından 
asla taviz vermiyor, Türkiye’yi istikrarla, 
güvenle geleceğe taşıyoruz. Çok sağlam 
adımlarla, son derece sağlıklı şekilde 
ilerliyoruz. Avrupa’daki vizyon sahibi li-
der dostlarımız Türkiye’nin bu istikrarlı 
büyüyüşünü görüyor ve ciddi anlamda 
destek oluyorlar. Ancak vizyondan uzak, 
kendi popülaritesini dert edinen liderler, 
Türkiye’nin bu büyümesini bir faydaya 
çevirmek yerine, önüne engeller çıkarma-
yı tercih ediyorlar.

Biz, önümüze çıkarılan tüm yapay engel-
lere rağmen, yürüyüşümüze devam ede-
ceğiz. Avrupa Birliği Türkiye’nin bu biri-
kiminden istifade etmek isterse, biz buna 
her zaman hazırız. Ancak, bazı ülkelerin 
oldu bittilerine, zorlamalarına, popülist 

tavırlarına da açıkçası biz aldırmayacağız. 
Türkiye ile iş yapan, açık söylüyorum, 
kazanır; bugün de kazanır, yarın da ka-
zanacak. Slovakya’nın Türkiye’ye yönelik 
dostane tutumunu dikkatle izliyoruz ve 
destekleri için müteşekkiriz. İnşallah, 
önümüzdeki dönemde de karşılıklı des-
teklerin artmasını, işbirliğinin artmasını, 
hem gidiş gelişlerin, hem ekonomik hac-
min çoğalmasını temenni ediyoruz.

Ben bugün Bratislava’da bu iradeyi gör-
düm… İşadamlarımızın da öteden beri 
sürdürdükleri ilişkileri güçlendirerek, 
iki ülkeye, iki ülkenin halklarına büyük 
imkânlar açacağını biliyorum. Bu düşün-
celerle sözlerime son verirken, Forumun 
düzenlenmesinde emeği geçen, başta Slo-
vak Ticaret ve Sanayi Odası ile Slovak Ya-
tırım ve Ticareti Geliştirme Ajansı olmak 
üzere herkese teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Burada şahsıma, değerli Ba-
kanlarımıza, işadamlarımıza gösterilen 
misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 
Bugün Forum kapsamında gerçekleştiri-
len temasların ülkelerimiz arasında ticari 
ve ekonomik ilişkilerde yeni ufuklar aça-
cağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Saygıdeğer büyükelçiler, değerli dostla-
rım…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara’daki Bü-
yükelçilerinin katılımıyla düzenlediğimiz 
ve artık geleneksel hale gelen bu buluşma-
da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet 

duyduğumu ifade ediyor ve hepinize hoş 
geldiniz diyorum.

Konuşmamın hemen başında, bugün Ha-
tay ilimizdeki Cilvegözü Sınır Kapımızda 
meydana gelen bombalı araç saldırısında 
ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa-
lar diliyorum. Saldırının tüm yönleriyle 
aydınlatılmasına yönelik araştırmalarımız 

AB Büyükelçileri ile  
Akşam Yemeği

Ankara | 11 Şubat 2013 
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devam ediyor. Bu olay, hem terör, hem de 
Suriye’deki olaylar konusundaki hassasi-
yetimizin ne derece isabetli olduğunu bir 
kez daha teyit etmiştir. Her iki konudaki 
kararlılığımızdan da en küçük bir taviz 
vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Değerli dostlar...

Bu buluşmamızın, Türkiye Avrupa Birliği 
ilişkileri açısından hayırlara vesile olma-
sını yürekten temenni ediyorum. Bilindiği 
gibi Avrupa Ekonomik Topluluğu, AET, 
1958 yılında kurulmuş, hemen ertesi yıl, 
1959 yılında Türkiye Topluluğa üye olmak 
için başvuruda bulunmuştur. Aradan 54 
yıl geçti… Bu 54 yıl içinde, Türkiye, kriter-
leri karşılamadığı gerekçesiyle hep kapıda 
bekletildi. Ekonomik olarak, siyasi olarak, 
demokratik olarak Türkiye’nin hazır olma-
dığı ifade edildi ve kriterleri karşılayabil-
mesi için reformlarını yapması istendi.

Bir kere biz şunu kabul ediyoruz… Evet, 
Türkiye, AET’ye üye olmak için başvuruda 
bulunduktan sadece 10 ay sonra bir askeri 
müdahaleye maruz kalmıştır. Sonrasında, 
1971, 1980 ve 1997 yıllarında da Türkiye 
demokrasisi müdahalenin hedefi olmuş-
tur. Bunun yanında, 1950’den itibaren, 
Türkiye çeşitli ekonomik krizler yaşamış, 
belli büyüme ve refah dönemlerinin ardın-
dan kazanımlarını ciddi şekilde kaybet-
miştir. Son 30 yıldır devam eden bölücü 
terör de, Türkiye’de demokratikleşme 
adımlarını ciddi manada sekteye uğrat-
mıştır. Ancak, kabul edilmelidir ki bütün 
bu sorunlarda, iç dinamikler kadar, hatta 

onlardan ziyade dış dinamiklerin de etkisi 
vardır.

Biz geçtiğimiz 10 yıl boyunca, demokra-
si ile güvenlik arasındaki hassas çizgiyi 
büyük bir dikkatle koruduk. Bir yandan 
terörle mücadele ederken, bir yandan 
demokratik reformları gerçekleştirirken, 
Avrupa Birliği tarafından da sürekli eleş-
tirildik. Avrupa Birliği’nin, bizi reformlar 
ve uygulamalar konusunda kıyasıya eleş-
tirirken, aynı zamanda terörle, terör örgüt-
leriyle, teröristlerle arasına mesafe koyma-
ması, hakkaniyetle asla izah edilemez. Bir 
yandan Türkiye’ye bu ağır bedeli ödeten 
teröre müsamaha gösterip, öbür yandan 
Türkiye’yi eleştirmek, kusura bakmayınız, 
çifte standarttır. Elbette burada, terörle sa-
mimi şekilde mücadele eden, bizimle her 
anlamda dayanışma içinde olan ülke ve li-
derlere şükranlarımı ifade ediyorum. Ama 
teröre karşı işbirliği ve dayanışmayı tüm 
Avrupa’da görmek, somut neticelerini mü-
şahede etmek istediğimizi de burada bir 
kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum.

Değerli dostlarım…

Avrupa Birliği ile ilgili duyduğumuz bir 
başka kaygının, hızla yükselen ırkçılık 
akımları ve eylemleri olduğunu da bu-
rada vurgulamak isterim. Özellikle bazı 
Avrupalı liderlerin, seçim kazanmak uğ-
runa ırkçılığı teşvik ettiklerini büyük bir 
endişeyle izliyoruz. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üyeliği, ırkçılık ve medeniyetler 
çatışması tezlerine karşı en iyi, en etkili 
cevap olacaktır. Öngörülü Avrupa lider-
lerinin, Türkiye’nin üyeliğini özellikle bu 
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bağlamda desteklemeleri gerektiğini düşü-
nüyorum.

Bilindiği gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği 
hedefinden uzaklaştığına dair eleştiriler 
yapılıyor… Hayır, Türkiye Avrupa Birliği 
hedefinden hiç de uzaklaşmamıştır. Ama 
bazı Avrupa ülkeleri ve bazı liderler, Bir-
liği ortaya çıkaran, şekillendiren siyasi 
cesaretten uzaklaşmıştır. 54 yıldır kapıda 
bekleyen Türkiye, daha önce hiçbir aday 
ülkenin tanık olmadığı bir müzakere sü-
reciyle karşı karşıya kalmıştır. Kuralları, 
aktörleri, yapıları belli olan, kriterleriyle, 
izlenmesiyle, raporlarıyla teknik olması 
gereken müzakere süreci tamamen politi-
ze edilmiştir. Son 5 dönem başkanlığında, 
diğer bir deyişle 2.5 yıldır tek bir fasıl mü-
zakereye açılamamıştır.

Genişleme tarihinde bir ilk olan ve 
Türkiye’ye karşı saygısızlık olarak niteledi-
ğimiz bu durumun devam etmesini kabul 
etmemiz mümkün değildir. Siyasi blokaj-
ların kalkması halinde, Türkiye, 12 ayda 
10 faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek du-
rumdadır. Biz, Türkiye olarak süreci yeni-
den hızlandırmak noktasında son derece 
kararlıyız. Ancak, asıl önemli olan Avrupa 
Birliği tarafının bu iradeyi göstermesidir. 
Artık Avrupa Birliği’nden somut adımlar, 
somut kararlar bekliyoruz. AB’ye aday ül-
keler arasında Schengen vizesi istenen tek 
ülke Türkiye’dir. AB Konseyi’nin vize mu-
afiyeti görüşmeleri için Komisyon’a yetki 
vermesini müteakip, Türkiye de sözünde 
durarak Geri Kabul Anlaşmasını parafe 
etmiştir. Hassasiyetlerimizi dikkate alan 
ve tereddütlerimizi giderecek çözümler 

içeren bir yol haritası sunulduğu takdirde, 
Geri Kabul Anlaşmasını imzalayıp, onay 
sürecini başlatacağız.

Değerli büyükelçiler…

Çok kısa olarak bazı bölgesel meselelere de 
burada değinmek arzusundayım… Bugün 
geldiğimiz noktada, Suriye’deki durum 
tam bir insanlık trajedisine dönüşmüştür. 
Olaylar başladığından bu yana, 60 binden 
fazla insan hayatını kaybetmiş, 600 binden 
fazlası komşu ülkelere sığınmış ve 2.5 mil-
yon Suriye vatandaşı ülke içinde yerlerin-
den edilmiştir. Bugün, 175 binden fazlası 
barınma merkezlerinde, 70 bini aşkın bir 
bölümü ise değişik şehirlerimizde olmak 
üzere 250 bine yakın Suriyeli ülkemizde 
misafir durumundadır. Türkiye’de misafir 
ettiğimiz Suriye vatandaşlarına yönelik 
olarak ülke bütçesinden harcadığımız top-
lam meblağ 600 milyon doları geçmiştir. 
Uluslararası toplumdan giderek büyüyen 
bu insanlık trajedisi karşısında daha fazla 
sorumluluk almasını bekliyoruz.

Gelinen noktada, halkının gözünde meş-
ruiyetini tümüyle yitirmiş bulunan ve 
bölge için açık bir tehdit haline gelen Esed 
Yönetimi’nin hızla devreden çıkması ve 
barışçıl bir geçiş sürecinin önünün açılma-
sı gerekmektedir. Türkiye olarak bu yön-
deki her türlü yapıcı çabayı desteklemeye 
devam edeceğiz. Küresel vicdan ve adaleti 
en fazla ve en uzun süredir kanatan me-
selelerin başında Filistin meselesi geliyor. 
29 Kasım’da Birleşmiş Milletler’de yapılan 
oylamada Filistin’in ezici bir çoğunlukla 
“üye olmayan gözlemci devlet” statüsünü 
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kazanması önemli bir gelişmedir. İsrail’e 
buradan bir kere daha bu tarihî süreci 
doğru tahlil etme ve Gazze’ye uyguladığı 
hukuk dışı abluka ile gayrimeşru yerleşim 
faaliyetlerine en kısa sürede son verme 
çağrımı yinelemek istiyorum. Avrupa 
Birliği’nin bu sorunun çözümüne ilişkin 
yapmakta olduğu katkıları bundan sonra 
da arttırarak sürdüreceğine dair inancımı 
da ayrıca paylaşmak istiyorum. 

Değerli dostlarım…

Bugün Türkiye, sadece ekonomisiyle değil, 
artan yumuşak gücüyle de yükselen kü-
resel güçlerden biri olan dünyaya 360 de-
recelik bir açıdan bakmaktadır. Yükselen 
Asya ile stratejik ilişkiler kuruyoruz. Şan-
gay İşbirliği Örgütü ile diyalog ortaklığı 
tesis ettik ve ASEAN ile kurumsal ilişkiler 
kurduk. Arap Ligi’nde gözlemci üye olma-
nın yanısıra, Hindistan ve Çin’le birlikte 
Afrika Birliği’nin üç stratejik ortağından 
biri olduk. Karayip Devletleri Birliği’ne 
gözlemci üye olduk, Amerika Devletleri 
Örgütü ve MERCOSUR’la diyalog ve işbir-
liği mekanizması tesis ettik. 

Bu ilişkileri Avrupa Birliği ile ortaklığı-
mızın alternatifi olarak değil, bu strate-
jik ilişkiyi güçlendirici unsurlar olarak 
görüyoruz. 2009-2010 yıllarındaki BM 
Güvenlik Konseyi geçici üyeliğimizin 
ardından, 2015-2016 döneminde yeni-
den adaylığımızı koyarak küresel vizyo-
numuzu bölgemizde ve ötesinde bir kez 
daha hayata geçirmek istiyoruz. Küresel 
siyasette ön planda yer almaya yönelik 
çabalarımıza ilâveten, Türk ekonomisinin 

itici gücü ve dinamizmi çerçevesinde çeşit-
li şehirlerimizi de dünyayı buluşturmayı 
hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2020 yılında 
İzmir Dünya Sergisi’ne (EXPO), İstanbul 
ise Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya 
adaydır. Küresel barış ve istikrara katkıda 
bulunmaya yönelik tüm adaylıklarımıza 
desteğinizi beklediğimizi ayrıca ifade et-
mek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken 2013’ün Türkiye-AB ilişkilerin-
de yeni bir atılım yılı olmasını temenni 
ediyor, katıldığınız için sizlere teşekkür 
ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlı-
yorum.
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Sayın Başbakan, değerli basın mensup-
ları, değerli katılımcılar... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz di-
yorum.

Gürcistan Başbakanı Sayın İvanişvili ve be-
raberindeki heyet, bugün ülkemize resmî 
bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyaret, Sa-

yın İvanişvili’nin, 1 Ekim 2012 tarihinde 
yapılan seçimleri kazanmasının ardından, 
ülkemize gerçekleştirdiği ilk ziyarettir. 
Kendisini ve beraberindeki heyeti ülke-
mizde ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tür-
kiye olarak bizler her zaman, komşumuz 
Gürcistan’ın, barış ve istikrarına, ekono-

Gürcistan Başbakanı  
Bidzina Ivanishvili ile Ortak 

Basın Açıklaması

Ankara | 14 Şubat 2013 



123

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-5

mik gelişmesine, Avrupa-Atlantik kurum-
ları ile entegrasyonuna büyük önem ve 
destek verdik. 

Bundan sonra da bu tutumumuzu sürdü-
receğiz. Uluslararası tanınmış sınırları 
içerisinde toprak bütünlüğüne ve ege-
menliğine desteğimizin tam olduğu Gür-
cistan ile ikili ilişkilerimiz, bağımsızlığını 
kazanmasından bu yana her geçen gün 
gelişmiş, derinleşmiş ve bugünkü mükem-
mel seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, uzun 
zamandır Gürcistan’ın bir numaralı ticaret 
ortağı durumunda bulunuyor. İkili ticaret 
hacmimiz son iki yıldır 1.5 milyar doların 
üzerine çıktı. Ancak, bizler bu rakamı, bu 
seviyeleri yeterli bulmuyoruz, daha da art-
tırılabileceğine inanıyoruz. Türkiye kay-
naklı yatırımlar, Gürcistan ekonomisinde 
önemli bir yer tutuyor. Enerji ve turizm 
başta olmak üzere, farklı sektörlerde faali-
yet gösteren işadamlarımız çok sayıda kişi-
ye istihdam sağlıyorlar. Gürcistan’ın dostu 
ve yakın komşusu olarak temennimiz, 
ülkenin barış, huzur ve istikrarının muha-
fazası, bugüne kadar sergilediği gelişme ve 
büyüme hamlesinin devam etmesidir.

Değerli arkadaşlar...

Hatırlanacağı üzere, 2011 yılı Mayıs ayın-
da Batum’a gerçekleştirdiğim ziyaret sıra-
sında, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı 
olarak, pasaporta gerek kalmadan ulusal 
kimlikleriyle seyahatlerini öngören bir 
protokol imzalanmıştı. Söz konusu pro-
tokol Aralık 2011’de, uygulamaya konul-
muş durumda. Bu uygulama neticesinde 
Türkiye ve Gürcistan halkları arasındaki 

ilişkiler çok daha güçlendi, her iki halk 
birbirine çok daha fazla yaklaştı. İki dost 
ve komşu ülke arasındaki seyahatlerde 
ise iki katından fazla artış yaşandı. İlişki-
lerimizin ulaştığı ileri seviyeyi gösteren 
bir başka örnek ise Batum Havalimanıdır. 
Bildiğiniz üzere, bu havalimanı tüm dün-
yada, iki ülke tarafından ortaklaşa olarak 
kullanılan ikinci havalimanı olma özelli-
ğini taşıyor. Bundan sonraki amacımız, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Yazıcı’nın 
2010 yılı Ekim ayında Batum’u ziyareti 
sırasında imzalanan “gümrüklerde tek 
pencere” sistemine geçilmesini öngören 
protokollerin biran önce uygulamaya 
konmasını sağlamaktır. Dost Gürcistan 
ile aramızdaki ikili ilişkilerimizin ulaştığı 
düzeyin, esasen, diğer bölge ülkelerine de 
örnek bir nitelik arz ettiğini özellikle vur-
gulamak isterim.

Değerli arkadaşlar...

Bugün, Başbakan Sayın İvanişvili ve heyeti 
ile samimi ve kapsamlı görüşmelerimiz 
oldu. Bu görüşmeler sırasında, Türkiye 
ve Gürcistan arasındaki siyasi, ekonomik, 
insani, kültürel ilişkileri, kültür varlık-
larının karşılıklı olarak restorasyonu ve 
ortak enerji projeleri konularını etraflı bir 
biçimde ele alma imkanı bulduk. Ayrıca, 
Gürcistan’da tutuklu ve hükümlü olarak 
bulunan vatandaşlarımızın durumunu ve 
ülkemize nakilleri konusunu görüştük. 
Bundan neredeyse 70 yıl önce ata yurtla-
rından zorla koparılan ve yıllardır sürgün-
de büyük sıkıntılar çeken Ahıska Türkle-
rinin vatan topraklarına, Gürcistan’a geri 
dönüş sürecini de ele aldık. Az evvel sizle-
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re özetle anlattığım ikili ilişkilerimizi çok 
daha ileri seviyelere taşımak konusundaki 
kararlılığımızı ortaya koyduk. Görüşmele-
rimizde ayrıca, iki ülkenin çok taraflı plat-
formlarda birbirlerine vermekte oldukları 
destek de gündeme geldi. Bölgesel mesele-
ler ve işbirliği imkanları üzerinde de yarar-
lı görüş alışverişinde bulunduk.

Bu vesileyle, göreve başlamasından kısa 
bir süre sonra Sayın İvanişvili’yi ülkemiz-
de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti 
bir kez daha ifade ediyor, katılımınız için 
hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar, değerli katılımcılar...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Libya Başbakanı, Aziz Kardeşim Ali Zey-
dan ve beraberindeki heyeti ülkemizde 
ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
vesileyle, Sayın Zeydan’a bir kez daha 

Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. Sayın 
Zeydan, Libya’da yeni Hükümetin kuru-
luşunun ardından gerçekleştirdiği ilk dış 
ziyaretleri arasında ülkemize yer verdi. 
Doğrusu, bu durum, bizim için oldukça 
anlamlıdır. 

Türkiye-Libya ilişkilerinin 500 yıllık bir 
geçmişi var. Ortak tarih, kültür ve sosyal 

Libya Başbakanı Ali Zeydan ile 
Ortak Basın Açıklaması

Ankara | 20 Şubat 2013 
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bağlarımız bulunan Libya’nın, halkımızın 
gönlünde de her zaman özel bir yeri olmuş-
tur. Libya halkının 17 Şubat Devrimiyle bir-
likte 42 yıl süren diktatörlüğe son vererek 
demokratik dönüşüm sürecini başlatması 
milletimiz tarafından takdirle ve sevinçle 
karşılanmıştır. Bu vesileyle, devrim sırasın-
da, daha özgür ve daha onurlu bir yaşam 
için hayatlarını feda eden şehitleri bir kere 
daha rahmetle anıyoruz. Libya, devrimden 
bugüne kadar geçen sürede önemli başarı-
lar kaydetti. Bunu, büyük bir memnuniyet-
le ve takdirle izliyoruz. Şu anda Libya’da, 
halkın özgür iradesiyle Genel Ulusal Kong-
re teşkil edilmiş ve yeni bir Hükümet görev 
yapıyor. Bu vesileyle, Sayın Zeydan başkan-
lığındaki yeni Libya Hükümetine bir kez 
daha başarılar diliyoruz. Zeydan Hüküme-
ti, zor ancak tarihî bir misyon üstlenmiştir. 

Değerli arkadaşlar...

Bilindiği üzere, Türkiye olarak, Libya dev-
rimine başından itibaren destek verdik. 
Devrim sırasında kurulan Ulusal Geçiş 
Konseyi’yle yakın ilişki tesis ettik, Libya’nın 
Dostları Grubu toplantılarına ev sahipliği 
yaptık, devrime olan desteğimizi en güçlü 
şekilde ortaya koyduk. Devrim sonrasında 
da gerek siyasi, gerek güvenlik, gerek kal-
kınma alanlarında Libya’ya katkılarımızı 
artırarak sürdürdük. Bu güçlü desteğimizin 
bir göstergesi olarak, ülkemizden Libya’ya 
çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleş-
tirildi. Ben de 2011 Eylül ayında kardeş 
Libya’yı ziyaret ettim. Son olarak, Enerji ve 
Ekonomi Bakanlarımız Libya’ya ziyarette 
bulundular. Türkiye’nin bundan sonra da, 
tüm imkânlarıyla Libyalı kardeşlerimizin 

yanında yer almaya devam edeceğini Kar-
deşim Zeydan’ın ziyareti vesilesiyle bir kez 
daha vurgulamak isterim.

Değerli arkadaşlar...

Sayın Başbakan ile bugün gerçekleştirdiği-
miz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi tüm 
veçheleriyle etraflıca gözden geçirme fırsatı 
bulduk. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini 
geliştirmek ve çeşitlendirmek için atılabi-
lecek somut adımları değerlendirdik. Lib-
ya’daki siyasi reform sürecinin ilerletilmesi, 
yeni Anayasanın hazırlanması sürecinde 
Türkiye’nin yapabileceği katkıları ele aldık. 
Ayrıca, devlet kurumlarının yeniden inşası, 
güvenliğin temini ve bilhassa ulusal güven-
lik teşkilatının yeniden yapılandırılması ile 
ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarına 
Türkiye’nin katkılarının daha da artırılması 
imkânlarını ele aldık. Libya makamlarının 
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, son dö-
nemde Libya’ya katkılarımızı güvenlik ala-
nında yoğunlaştırdık. 800’ün üzerinde Lib-
yalı polis adayına ülkemizde eğitim verdik. 
Dün bu kardeşlerimiz, yedi aylık eğitimin 
sonunda, İçişleri Bakanımızın ev sahipli-
ğinde düzenlenen ve Başbakan Zeydan’ın 
da katıldığı bir törenle diplomalarını aldı-
lar. Libyalı kardeşlerimiz arzu ettiği sürece, 
polis eğitim desteğimizi sürdürmeye karar-
lı olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha 
vurgulamak isterim. 

Değerli arkadaşlar...

Sayın Başbakan ile ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri daha da güçlendirme yönünde 
ortak siyasi iradeye sahibiz. Bugünkü gö-
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rüşmelerimizde, özellikle ekonomi, tica-
ret ve enerji alanlarında işbirliği üzerinde 
durduk. Şunu memnuniyetle ifade etmek 
isterim: 2011 yılında büyük oranda geri-
leyen toplam ticaret hacmimiz, 2012 so-
nunda 2.5 milyar doları aşarak rekor bir 
düzeye ulaştı. Sayın Zeydan ile ekonomik 
ve ticari ilişkililerimizin, dengeli ve her 
iki ülkenin de yararına olacak şekilde ge-
liştirilmesi yönünde adımlar atılması hu-
susunda görüş birliğine vardık. Libya’da 
faaliyet gösteren birçok şirketimiz, dev-
rim sürecinde, maalesef projelerini yarım 
bırakarak Libya’dan ayrılmak zorunda 
kalmışlardı. Söz konusu şirketlerimiz, 
Libya’ya dönerek yarım bıraktıkları proje-
leri tamamlama ve yeni işler üstlenmeyi 
arzu ediyorlar. Libya tarafının da aynı is-
teği taşıdığını memnuniyetle görüyoruz. 
Sayın Zeydan ile yaptığımız görüşmede 
bu konuyu da ele aldık. Şirketlerimizin 
Libya’ya dönüşlerini teminen, hakedişle-
rinin ve devrim sırasında meydana gelen 
zarar ve ziyanlarının ödenmesi hususunu 
görüştük. Öte yandan, değerli kardeşim 
Ali Zeydan ile bölgesel ve uluslararası 
meseleler hakkında da fikir alışverişinde 
bulunduk. Türkiye ve Libya Akdeniz’de 
jeostratejik bir konuma sahip… Bu itibar-
la, ülkelerimiz arasında tesis edeceğimiz 
işbirliği, ikili ilişkilerimizin ötesinde, 
bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağ-
layacaktır. Biz Libya ile ilişkilerimizi bu 
perspektiften değerlendiriyoruz. Bu anla-
yışla, Libya’daki geçiş sürecine katkıları-
mızın ötesinde, bölgesel barış ve istikrara 
hizmet edecek şekilde, ikili ve çok taraflı 
boyutta işbirliğimizi stratejik düzeye yük-
seltmeyi hedefliyoruz. 

Değerli arkadaşlar...

Libya, gerçekleştirdiği devrimle bölge 
halkları başta olmak üzere, baskı ve zulüm 
altındaki tüm halklara örnek oldu. Bu 
bakımdan, inanıyoruz ki, Libya, anayasal 
demokrasi yolunda emin adımlarla yürü-
yecektir. Bu noktada, Libyalı kardeşleri-
mizin şundan emin olmalarını istiyorum: 
Türkiye, Libya halkının demokrasi yolun-
daki mücadelesinde her zaman yanında 
yer alacak, bu noktada elinden gelen deste-
ği verecektir. Son olarak, Kardeşim Zeydan 
ile beraberindeki heyeti ülkemizde ağırla-
maktan dolayı duyduğum memnuniyeti 
bir kez daha ifade ediyor, katılımınız için 
sizlere teşekkür ediyorum.
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Değerli Kardeşim EŞ-Şarika Emiri Şeyh 
Doktor Sultan bin Muhammed El-Kasımi, 
Çok değerli katılımcılar, Hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri, şahsım, ülkem ve milletim adına 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum… 
Esselamu Aleyküm, ve rahmetullahi, ve 
berekatüh… Eş-Şarika’da olmaktan, bu 
son derece önemli Forum’a katılmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor; misafirperverliklerinden dolayı, 

başta Eş-Şarika Emiri, değerli kardeşim 
Şeyh Doktor Sultan bin Muhammed El 
Kasımi olmak üzere, tüm Eş-Şarikalı kar-
deşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ko-
nuşmamın hemen başında, 2014 yılı için 
Dünya Kültür Başkenti seçilen Eş-Şarika’yı 
kutluyor, başarı temennilerimi iletiyorum. 
İstanbul, 2010 yılında Avrupa Kültür Baş-
kenti seçilmiş ve çok sayıda etkinliğe ev 
sahipliği yapmıştı. İslam Medeniyetinin 
geçmişe ve bugüne ait tüm izlerini taşıyan 
İstanbul’un, Eş-Şarika ile her türlü işbirli-

Eş-Şarika İletişim Forumu

Bae | 24 Şubat 2013 
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ğine, tecrübe paylaşımına hazır olduğunu 
burada özellikle belirtmek isterim.

Çok değerli katılımcılar...

İletişimin, dünyayı köklü şekilde değiştir-
diği bir çağda yaşıyoruz. Açıkçası, iletişim, 
insan ilişkilerini, sosyal hayatı, ekonomiyi, 
ticareti değiştirdiği kadar, siyaseti ve hü-
kümetleri de şekillendiriyor. Dünyanın he-
men her yerinde, iletişim araçlarını doğru, 
etkili ve yerinde kullanan siyasetçiler, seç-
menlerin tercihlerine mazhar olabiliyor. 
Aynı şekilde, iletişim araçlarını sağlıklı 
şekilde kullanabilen hükümet ve devletler, 
sorun çözme kabiliyetlerini artırıyor, halk-
la daha doğru bir bağ kurabiliyorlar. Kendi 
tecrübelerime dayanarak, konuşmanın, 
yani dilin, siyasi iletişimde ve Hükümet-
Halk irtibatında hâlâ birinci araç olduğu-
nu söylemek durumundayım.

Bakınız… Türkiye, 81 ayrı vilayetten 
oluşuyor… Türkiye’de, en batıdaki vila-
yetle, en doğudaki vilayet arası 2 bin 50 
kilometre. Gerek bir siyasi partinin Genel 
Başkanı olarak, gerek Başbakan olarak, 
Türkiye’deki 81 vilayeti defalarca ziyaret 
etme imkânım oldu. İstanbul ve Başkent 
Ankara dışındaki illere, 10 kez, 15 kez, 20 
kez gittiğim oldu. Seçim dönemlerinde, 45 
gün içinde, yaklaşık 70 vilayete ulaştık, 
her birinde tek tek mitingler yaptık. Git-
tiğimiz her vilayette her zaman büyük bir 
coşkuyla, meydanlara sığmayan kalabalık-
larla kucaklaştık. Teknolojiyi ve iletişim 
araçlarını çok yoğun kullanıyor olmamıza 
rağmen, dil, yani konuşma her zaman bi-
rincil iletişim aracımız oldu.

Burada, çok önemli bir hususun altını 
özellikle çizmek istiyorum… Hem bir si-
yasi partinin Genel Başkanı olarak, hem 
de Başbakan olarak, iletişimin, sadece 
araçlarla yapıldığına hiçbir zaman inan-
madım. Dil, iletişimin bir aracıdır, ancak 
eksiktir. Televizyon, telefon, internet, ile-
tişimin araçlarıdır, ancak mükemmel bir 
iletişim için bunlar da eksiktir. İletişim, sa-
dece araçlarla değil, hatta dille değil, evet, 
KALP ile yapılan, böyle yapılması gereken 
bir faaliyettir.13’üncü yüzyılda yaşamış, 
büyük mütefekkir Mevlana’nın, DİL ile 
ilgili bir sözünü burada özellikle vurgula-
mak istiyorum… Diyor ki Mevlana: “kalbi 
ve sözü, yani özü ve sözü bir olmayan 
insanın, yüz tane dili olsa bile, o yine de 
dilsizdir…”Evet… İçerisinde kalp olmayan, 
yani samimiyet olmayan her iletişim ek-
sik iletişimdir. Söz, kulaktan kulağa değil; 
kalpten kalbe, gönülden gönüle yol alırsa, 
ancak o zaman iletişimdir. Kalbindekini, 
dili ile ikrar etmeyen kişi; ya da dilindekini 
kalbine götürmeyen kişi, karşısındakine 
yakın gibi görünse de, aslında çok ama çok 
uzaktadır.

Değerli katılımcılar…

Şunu açık ve net bir şekilde söylemeliyim 
ki, Hükümetimizin başarısı, bütün iletişim 
hatlarına, kalbi, yani samimiyeti hâkim 
kılmasından kaynaklanmaktadır. Birebir 
konuşmalarımızda, milletle konuşmaları-
mızda, ülkelerle konuşmalarımızda, her 
zaman kalp diliyle, her zaman gönül di-
liyle, her zaman samimiyetin diliyle hitap 
ettik. Hangi iletişim aracını kullanırsak 
kullanalım, doğruyu, yani hakkı söyleme-
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yi kendimize sarsılmaz bir ilke edindik. 
Bizim, her alandaki iletişim anlayışımız, 
esasen çok temel bir ilkeye dayanıyor: “Es-
teızu billah Ya eyyühellezine amenu! Lime 
tekûlûne mâ lâ tef ’alûn… Kebure makten 
ındallhi en tekûlû mâ lâ tef ’alûn… ““ey 
iman edenler! Neden yapmadıklarınızı 
söylüyorsunuz? Allah katında, yapmadık-
larınızı söylemeniz büyük suçtur…”

Evet… Yapmadığını söylemek, söylediğini 
de yapmamak, bizim anlayışımızda, bizim 
hayat tasavvurumuzda, bizim dünyamızda 
en büyük hatalardan biridir, öyle olmalıdır 
ve öyle kalmalıdır. Sadece söylemek ve 
yapmak da yetmez… Biz, yine temel bir 
ilkeyi hep hatırda tutmak zorundayız… 
“Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan-
dır…” Hakkı söylemek kadar, haksızlık 
karşısında sesini yükseltmek, eliyle, eliyle 
olmasa da diliyle bunu düzeltmek, bu da 
olmazsa kalple buğz etmek bizim sorum-
luluğumuzdur. Bizim, küresel meseleler 
karşısında sesimizi yükseltiyor olmamız, 
bazılarını çok rahatsız ediyor…

Şu nu herkesin  bi lmesini  i s ter im … 
Filistin’de, Gazze’de çocuklar gözlerimizin 
önünde cansız yere düşerken, biz susanlar-
dan olmayız ve olmayacağız. Suriye’de, her 
gün, masum yavrular, masum kadınlar, 
masum insanlar toplu halde katledilirken, 
biz susanlardan olmayacağız. Kendi öz 
halkına karşı acımasızca katliamlar yapan, 
ama kendi topraklarını işgal edenlere karşı 
on yıllardır dilsiz kalan, sessiz kalan, tepki-
siz kalan Suriye’nin zalim diktatörü, yani 
dilsiz şeytanı karşısında biz susmayacağız. 
Somali’deki açlık, Myanmar’daki yoksul-

luk, Afganistan’daki sefalet, Irak’taki nifak 
karşısında biz, dilini yutanlardan olmadık 
ve olmayacağız. Sadece diliyle konuşanlar, 
bildikleri kelime kadar cümle kurabilir… 
Sadece gözüyle bakanlar, ancak ufka kadar 
görebilir. Ama biz, kalbiyle konuşan, kal-
biyle gören, kalbiyle dokunan; dolayısıyla 
kelimelerinin, ufkunun sınırları olmayan 
bir medeniyetin mensuplarıyız. Hiç kim-
senin görmediğini biz görmek zorundayız. 
Hiç kimsenin söylemediğini biz söylemek 
zorundayız. Biz, zalim karşısında, zulüm 
karşısında dim dik durup, Hakk’ı söyle-
mekle mükellefiz. Bunu yapmadığımız sü-
rece, inanın, hiç kimseyle tam bir iletişim 
tesis edemeyiz.

Filistin’i, Gazze’yi, alevler içindeki Kudüs’ü 
görmeyen, görmezden gelen bir göz, 
âmâdır. Suriye’yi, Suriye’de her gün oluk 
oluk akan kanı söylemeyen bir dil, kelime-
sizdir, cümlesizdir, ifadesizdir. Yoksulluğa, 
yoksunluğa, dünya üzerindeki her türlü 
adaletsizliğe, etnik köken ayrımı yapma-
dan, dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan 
ulaşamayan her iletişim yarımdır, eksiktir. 
Yalan üzerine bir dünya inşa edilemez 
değerli dostlarım… Yalan üzerine bir istik-
bal hiç inşa edilemez. Eğer tellerin, eğer 
tuşların, eğer ekranların içinde samimiyet 
yoksa, hiç kimse hiç kimseyle iletişim 
kuramaz. Elimizden ve kulaklarımızdan 
ayırmadığımız cep telefonları, bize sade-
ce sesi taşıyor, ama samimiyeti, sevgiyi, 
muhabbeti taşımıyorsa, bir iletişim aracı 
olamaz, bir oyuncaktan öteye geçemez. 
Ekranlarda, Suriyeli çocuğu izlerken, kanı 
görüyor, kurşunu görüyor, cansız bedeni 
görüyor; ama acıyı, zulmü, adaletsizliği 
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görmüyorsak, feryadı duymuyorsak, hava-
daki ağırlığı hissetmiyorsak, bu demektir 
ki biz aslında o ekranda hiçbir şeyi gör-
müyoruz. Sosyal medyada, dünyanın her 
tarafından insanlar birbiriyle yazışıyor, 
ama birbirlerine muhabbeti, birbirlerine 
dayanışmayı, birbirlerine acıyı ve sevinci 
yansıtamıyorlarsa, bu, zamanın israfından 
öte bir şey değildir.

Öyle bir çağda yaşıyoruz ki dünya iletişim 
araçlarıyla küresel bir köy haline geldi; 
ama kapıları karşı karşıya olan komşular, 
hatta dostlar, kardeşler birbirlerine kilo-
metrelerce uzaklaştı. Dünya küresel bir 
köy haline gelirken, insanlar birbirinden 
uzaklaşıyorsa, hiç kuşkusuz burada bir 
yanlış vardır. İnsanın araçlara değil, araç-
ların insana tahakküm ettiği bir iletişim 
de, aslında iletişim değildir. Artık, tüm 
araçlara, özellikle de iletişim araçlarına, 
insan unsurunu dâhil etmek zorundayız. 
İnsanı araçların köleliğinden kurtarmak; 
araçları insana hizmetkâr etmek zorunda-
yız. Aksi takdirde, dünya üzerinde adalet-
sizlik büyürken, zulüm büyürken, felaket-
ler çoğalırken, bütün bunlara karşı insanın 
körlüğü ve sağırlığı da çoğalacaktır.

Değerli dostlarım…

İletişim, devletle halkları yakınlaştıran bir 
araç olmalıdır. İletişim, devletleri, halkları, 
insanları birbirine yaklaştıran bir araç ol-
malıdır. Dinlerin, mezheplerin, ırkların ve 
dillerin, bu kadar iletişim aracına rağmen, 
birbirinden uzaklaşması, birbirine hasma-
ne tutum içine girmesi, takdir edersiniz ki 
hayırlı bir gelişme değildir. İşte bu süreci 

tersine çevirmek zorundayız. Küreselleşen 
dünyada, adaleti, insani değerleri, dayanış-
mayı ve paylaşmayı da küreselleştirmek 
durumundayız. Medeniyetlerin birbirin-
den uzaklaştığına seyirci kalmamak, me-
deniyetleri birbiriyle buluşturmak, tanış-
tırmak mecburiyetindeyiz.

Eş-Şarika’daki bu forumun, iletişime kal-
bin dahil olması yolunda önemli bir vesile 
olmasını temenni ediyorum. Hükümetle-
rin halklarıyla, devletlerin birbirleriyle, 
dostların ve kardeşlerin kendi aralarında, 
tam bir iletişimi, gerçek bir iletişimi, yani 
muhabbeti tesis etmesini Rabbim’den ni-
yaz ediyorum. Başta Şeyh Doktor Sultan 
Bin Muhammed El Kasımi olmak üzere, 
herkese, tüm katılımcılara tekrar şükran-
larımı ifade ediyorum. Foruma başarılar 
diliyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Esselamu Aleyküm, ve rahmetulla-
hi, ve berekatüh… Mea s selameh…
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Değerli dostum Sayın Merkel, değerli ba-
sın mensupları, değerli katılımcılar... Sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyor; resmî 
ziyaret vesilesiyle ülkemizde bulunan 
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi 
Sayın Merkel’i ve beraberindeki heyeti 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu belirtmek istiyorum.

Sayın Şansölye’yle bugün yaptığımız gö-
rüşme vesilesiyle ikili siyasi ilişkilerimiz, 
ekonomik ve ticari münasebetlerimiz, 
terörizmle mücadele konusundaki işbir-
liğimiz ve Almanya’daki Türk toplumunu 
ilgilendiren konular başta olmak üzere iki-
li ilişkilerimizin muhtelif boyutlarını göz-
den geçirme fırsatı bulduk. Ekim 2012’de 

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile Ortak Basın 

Açıklaması

Ankara | 25 Şubat 2013 
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Almanya ziyaretim vesilesiyle görüşme-
mizde kararlaştırdığımız hususlarda kate-
dilen mesafeyi değerlendirdik. Tabiatıyla, 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki gelişmeler, 
Kıbrıs, Türkiye’nin AB üyelik süreci gibi 
birçok güncel bölgesel ve uluslararası 
meseleyi de ele aldık. Almanya ile kökleri 
çok eskilere uzanan, her açıdan emsalsiz 
ilişkilerimiz söz konusu. Bu münasebetle-
rimiz, üst düzey ziyaretler vesilesiyle daha 
da güçleniyor.

Değerli meslektaşımın ziyaretinin eko-
nomik ayağını son derece önemsiyoruz. 
Küresel mali krizin olumsuz etkilerine 
rağmen ikili ticaret hacmimiz 2012 yılında 
34.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Almanya’nın bizim ihracatımızda birinci, 
ithalatımızda ise ikinci sırada yer alıyor. 
Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, ülke-
mizde 5 bine yakın Alman sermayesine 
sahip şirket faaliyet gösteriyor. 2002-2012 
yılları arasında Almanya’dan ülkemize 
doğrudan yatırımların tutarı 5.5 milyar 
doları aştı. Almanya’daki Türk yatırımları 
da artıyor. 2002 yılından bu yana ülkemiz-
den Almanya’ya 1.25 milyar dolar civarın-
da doğrudan yatırım yapıldı. Almanya’da 
yerleşik vatandaşlarımız da zaman içinde 
giderek artan oranlarda işveren konumu-
na yükseliyorlar. Bugün Almanya’daki 
Türk kökenlilerin sahip olduğu firmaların 
sayısı 70 bini aşmış durumdadır. Alman-
ya’daki Türk işletmelerinin sayısının 2015 
yılında 120 bini aşacağı, bu işletmelerin 
yıllık cirosunun ise 100 milyar dolara 
ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu olumlu 
eğilimin devamı ve karşılıklı yatırımların 
arttırılması için hükümetler olarak üzeri-

mize düşen teşvik ve destekleri sağlamaya 
hazırız. 

Değerli katılımcılar...

Almanya’yla ilişkilerimizde insani bağlar 
da hiç kuşkusuz çok önemli bir yer tutu-
yor. Her yıl 5 milyon Alman, turistik amaç-
la ülkemizi ziyaret ediyor. Almanya’da 
yaşayan Türk toplumunun sayısı ise 3 
milyona yaklaşmış durumda. Bu insani 
bağlar, ülkelerimiz arasında sağlam bir 
dostluk köprüsü oluşturuyor. Almanya 
siyasetinde Türk kökenli politikacıların, 
işadamlarının, bilim adamlarının, sanat-
çıların sayılarının ve görünürlüklerinin 
artmasının, hem göçmen toplumuna hem 
de göçmen kökenlileri dışlayan çevrelere 
isabetli bir yanıt teşkil ettiğini düşünüyo-
rum. Almanya’nın esasen birçok ülkeye 
tanıdığı çifte vatandaşlık imkanını Türk 
vatandaşlarına tanımasının yararlı olaca-
ğına inanıyorum. Bu beklentimizi, Sayın 
Merkel’e bir kez daha dile getirmiş bulu-
nuyorum. Vatandaşlarımızın önündeki 
vize engelinin, iki ülke arasındaki ticari ve 
insani ilişkilerin gelişmesini olumsuz et-
kilediğine inanıyorum. Bu nedenle bizler, 
vatandaşlarımıza gerçek bir vize serbestli-
ğinin tanınmasını arzuluyoruz.

Değerli katılımcılar...

Görüşmemizin bir diğer başlığı ise AB 
üyelik sürecimizdi. Ülkemizin AB üyelik 
sürecinde Almanya’nın desteğini son de-
rece önemsiyoruz. Sayın Merkel’e, İrlanda 
Cumhuriyeti’nin dönem başkanlığında, 
AB ile üyelik müzakerelerimizde yeni fa-
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sılların açılması hususunda Almanya’dan 
da güçlü destek beklentimizi hatırlattım. 
Türkiye olarak bu yolda hızlı bir şekilde 
ilerlemeye kararlıyız. Benzer bir kararlılığı 
ve bilhassa Türkiye’nin önüne konan ya-
pay engellerin bir an önce kaldırılmasını 
Avrupalı ortaklarımızdan da bekliyoruz.

Değerli katılımcılar...

Müttefikimiz Almanya’yla, uluslararası gü-
venliğe ilişkin meselelere benzer açılardan 
yaklaşmakta olduğumuzu memnuniyetle 
gözlemliyoruz. Bu çerçevede, Sayın Şansöl-
ye ile özellikle Suriye’yle ilgili gelişmeleri 
değerlendirdik. Sayın Merkel’e, müttefi-
kimiz Almanya’nın, NATO çerçevesinde 
ülkemizin hava savunma kabiliyetlerinin 
güçlendirilmesi amacıyla Türkiye’de Patri-
ot füze sistemlerinin konuşlandırılmasına 
giden süreçteki gösterdiği dayanışma ve 
anılan füze savunma sistemlerini ülke-
mize göndermesinden dolayı müteşekkir 
olduğumuzu ifade ettim. Sayın Merkel’e, 
ayrıca, ülkemizde geçici koruma sağladığı-
mız Suriyelilere destekten konusunda dost 
ülkelerden daha fazla katkı beklediğimizi 
ifade ettim. Şansölye Merkel’in 22 Eylül 
2013’te Almanya’da yapılacak federal se-
çimlerin yaklaştığı bu dönemde Türkiye’yi 
ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. 
Kendisine şimdiden seçimlerde başarılar 
diliyorum. Alman mevkidaşımın bu ziya-
retinin ilişkilerimizin her alanda daha ileri 
bir düzeye taşınmasına katkıda bulundu-
ğuna, bölgesel ve uluslararası meselelere 
ilişkin yararlı bir görüş alışverişi yapma-
mıza vesile teşkil ettiğine inanıyorum. Ka-
tılımınız için teşekkürlerimi sunuyorum.
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Sayın Şansöyle Merkel, Almanya ve Tür-
kiye iş dünyasının kıymetli temsilcileri, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye’ye, Başkent Ankara’ya hoş geldi-
niz… Hertzlikh Vilkommen… Gerek Şan-
sölye Merkel ve heyetini, gerek siz değerli 
işadamlarını Türkiye’de ağırlamaktan 
gerçekten büyük memnuniyet duyuyo-
ruz. Ziyaretin, Türkiye Almanya ilişkile-
rine katkı sağlamasını yürekten temenni 
ediyorum.

Sayın Şansölye, değerli katılımcılar… 
Almanya, Türkiye’nin dış ticaretinde en 
önemli ülke olma konumunu sürdürüyor. 
2011 yılında, ikili ticaretimiz 28 milyar 
avroya ulaştı. Küresel finans krizinin 
etkisiyle, ikili ticaretimiz 2012 yılında 
26 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. 
Türkiye’de yatırım yapan Alman firma-
larının sayısı 5 bin civarında… Bunun 
yanında, Almanya’da, Türkiye kökenli 
göçmenlere ait 75 bine yakın işletme bu-
lunuyor ve bu işletmeler, yıllık 40 milyar 
avro ciroyla, 350 bin kişiye istihdam sağ-
lıyorlar.

Ben şu hususu her fırsatta ifade ettim 
ve bunu söylemekten de hiç çekinmiyo-
rum: Türkiye ve Almanya, farklı dilleri 
konuşan iki ülke olsa da, aslında bir-
çok konuda aynı dili kullanıyor, birçok 
alanda çok kolay iletişim tesis ediyorlar. 
Türkiye ile Almanya’nın ilişkileri, eko-
nomiden, ticaretten ibaret değil. Türkiye 
ile Almanya’nın ilişkileri, Almanya’daki 
Türklerden, Türkiye’deki çok sayıda 
Alman’dan ibaret değil. Bizim, tarihin 
çok eski zamanlarına dayanan, özellikle 
de son 100 yıl içinde yoğunlaşan, ekono-
mik, sosyal, siyasal, askeri ilişkilerimiz 
var. Avrupa içinde biz en iyi Almanya’yı 
tanıyor ve kendimize en yakın ülke olarak 
Almanya’yı görüyoruz. Almanya’nın da, 
Avrupa’nın Doğusunda, Asya’da, en iyi 
Türkiye’yi tanıdığını, en çok Türkiye ile 
iletişimi olduğunu biliyoruz.

Bakın, sadece Almanya içindeki Türkiye 
kökenlilerin sayısı, bugün Avrupa Birliği 
üyesi olan birçok ülkeden daha fazla… 
Avrupa içindeki Türklerden söz etmiyo-
rum; sadece Almanya’daki Türkler dahi, 
birkaç Avrupa Birliği ülkesinin nüfusun-
dan fazla… Bizim, iletişim kurmak için 
aracılara ihtiyacımız yok. Bizim, iletişim 

Türkiye-Almanya CEO Forumu

Ankara | 25 Şubat 2013 
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kurmada zorluk çekmemizi gerektirecek 
bir durum da yok. Biz Almanya’yı çok 
çok iyi tanıyoruz ve Almanya da bizi çok 
çok iyi tanıyor. Açıkçası biz, bardağın hep 
boş tarafını gören kötümserlerden olmak 
istemiyoruz. Türkiye ile Almanya arasın-
daki iyi ilişkilere bakıyor, bardağın dolu 
tarafını görüyor, geleceğe dair de gerçek-
ten büyük umutlar taşıyoruz. İki ülkenin 
tarihî dostluğunu, küçük pürüzler elbette 
gölgeleyemeyecektir. Tam tersine, ülkele-
rimiz arasındaki tarihî dostluk, bir karto-
pu gibi büyüyecek; Türkiye ve Almanya, 
Avrupa’nın iki büyük ülkesi olarak küre-
sel barış ve dayanışmaya çok büyük katkı-
lar sunacaktır.

Değerli dostlarım…

Türkiye ekonomisi son derece istikrarlı 
şekilde büyümeye devam ediyor… Al-
man işadamlarının Türkiye ekonomisini 
yakından takip ettiklerini biliyorum… 
Ayrıca, Ekonomi Bakanımızla yaptığınız 
toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin 
detaylı bilgiler aldığınızı biliyorum. Ben 
burada, Türkiye’nin son derece önemli 
bir hedefi üzerinde özellikle durmak 
istiyorum. Hükümet olarak, 2023 yılını 
kendimize çok önemli bir tarih olarak 
belirledik. Türkiye Cumhuriyeti 1923 
yılında kuruldu; 2023 yılında da Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldö-
nümünü kutlayacağız. 100’üncü yılı, yani 
2023’ü, şimdiden belirlediğimiz bazı he-
deflerle taçlandırmak niyetindeyiz. Örne-
ğin, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasını, 
2023 yılında 2 trilyon dolara çıkarmayı, 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 eko-

nomisinden biri konumuna yükseltmeyi 
hedefliyoruz. 2002 yılında, Türkiye’nin 
gayri safi milli hasılası 230 milyar dolar 
seviyesindeydi. 9 yıllık süreçte, yıllık or-
talama yüzde 5 büyüme ile, 2011 sonu 
itibariyle gayri safi milli hasılamızı 774 
milyar dolara yükselttik. Yani 9 yılda 3 
katlık bir artış kaydettik.

Önümüzdeki 10 yılda, yine bir 3 katlık 
artışı sağladığımız takdirde, 2 trilyon do-
larlık hedefe ulaşmamız hiç de imkânsız 
olmayacaktır. Yine, 2023 yılı için bir baş-
ka hedefimiz de, 500 milyar dolar ihracat 
rakamına ulaşmak. Geçmiş 10 yılda elde 
ettiğimiz başarıya bakıldığında, bunun 
da mümkün bir hedef olduğu görülecek-
tir. İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 10 
yılda 4 kattan fazla artışla 152.5 milyar 
dolara ulaştırdık. Önümüzdeki 10 yıl-
da bir 3.5 katlık artış sağlayabildiğimiz 
takdirde, bu hedefi de tutturmuş olaca-
ğız.2023 hedefleri konusunda toplumda 
gerçekten büyük bir azim ve heyecan var. 
Örneğin, ihracatçılarımız, 500 milyar do-
lar hedefinin ulaşılabilir olduğunu ifade 
ettiler, stratejiyi belirlediler ve şu anda 
bu strateji doğrultusunda yoğun şekilde 
çalışıyorlar. Hedeflere ulaşma konusun-
daki azmimiz, ekonomide disiplini sım-
sıkı muhafaza etmemizi zorunlu kılıyor. 
Türkiye’nin işadamları kadar, Avrupa’nın, 
Almanya’nın işadamlarının da şunu 
özellikle bilmesini isterim: Türkiye’de, 
görevde olduğumuz müddetçe, hiçbir şart 
altında, para politikalarından taviz ver-
me, mali disiplinden taviz verme ihtimali 
bulunmuyor. Orta Vadeli Programlarımı-
zı hazırlıyor, bunlara harfiyen uymanın 
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mücadelesini veriyoruz. Küresel finans 
krizine karşı direncimizi de, esasen, işte 
bu disipline bağlı görüyoruz.

Değerli dostlarım…

Türkiye’nin 2023 hedeflerine doğru koşar 
adım ilerlemesi, hiç kuşkusuz Avrupa’nın, 
ama en çok da Almanya’nın yararınadır. 
Türkiye ne kadar büyürse, Almanya bun-
dan o kadar istifade eder. Türkiye ne ka-
dar huzur, istikrar, güvenlik içinde olursa, 
Almanya bundan o kadar fazla yarar sağ-
lar. Burada ayrıntısına girmek istemiyo-
rum… Ancak, Avrupa Birliği konusunda, 
Almanya’dan, tarihî dostluğa denk düşe-
cek şekilde, desteğinin devamını bekliyo-
ruz. Vize konusu, bu noktada hayati önem 
arzediyor. Biraz önce ifade ettim… 26 
milyar avro dış ticaret hacmi… Türkiye’de 
5 bin Alman yatırımcı… Almanya’da, Tür-
kiye kökenlilere ait 75 bin işletme… Böyle 
bir manzaraya rağmen, arada vize sorunu 
var. Bunu kabul etmek, bunu anlamak 
ve anlatmak gerçekten zor… Türkiye ile 
Almanya arasındaki bu duvarın da artık 
yıkılmasını biz sabırsızlıkla bekliyoruz.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilme-
sinin önündeki ciddi engellerden birinin 
terör olduğunu sanırım hatırlatmama 
gerek yok. Türkiye’ye, maddi ve manevi 
çok ağır bedeller ödeten terör konusunda 
da Almanya ile işbirliğimizi artırmak, 
tatmin edici bir seviyeye ulaştırmak 
istiyoruz. Tabii burada samimiyetle bir 
şeyi söylemek zorundayım… Avrupa Bir-
liği konusunda, vize konusunda, terörle 
mücadelede işbirliği konusunda, sadece 

hükümetlerin çaba sarfetmesi yetmiyor. 
Bu noktada asıl sorumluluk üstlenmesi 
gerekenlerin iş adamları olduğuna, sivil 
toplum örgütleri olduğuna yürekten ina-
nıyoruz. Özellikle, Türkiye’yi çok iyi tanı-
yan Alman işadamlarının, hem Türkiye 
adına, hem kendileri adına, bu alanlarda 
çok daha fazla inisiyatif almalarını bekli-
yor, umuyoruz.

Ben bu düşüncelerle sözlerimi tamam-
larken bir kez daha Sayın Şansölye ve 
heyetine, değerli işadamlarına Türkiye’ye 
hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ülkele-
rimiz arasındaki işbirliğine anlamlı katkı-
lar sunmasını gönülden temenni ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Allah’a ısmarladık… Auf vîder seyn… 
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili vatandaş-
larım, değerli işadamlarımız, hanımefen-
diler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Avusturya’nın Başkenti Viyana’da sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ge-
rek Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği’mize, gerek WONDER Derneği’ne, 

bu güzel buluşmayı tertip ettikleri için 
kalpten şükranlarımı sunuyorum.

Yakın tarihimizde, Türkiye’den yurtdı-
şına çeşitli göç dalgaları yaşadık. Bun-
lardan ilki, biliyorsunuz, 60’lı yıllarda 
yaşanan misafir işçi göçüydü. Ardından 
da, çeşitli dönemlerde, gerek Türkiye’de-
ki ekonomik sıkıntılar, gerek siyasi, de-
mokratik sorunlar nedeniyle, çok değerli 

MÜSİAD Avusturya ve WONDER 
Dernekleri Toplantısı

Viyana, Avusturya | 27 Şubat 2013 
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insanlarımız gurbete çıkmak zorunda 
kaldılar. Bu tür bir göç dalgasını, en son, 
bundan tam 16 yıl önce, 28 Şubat 1997 
sürecinde yaşadık. Yarın da, bu karanlık, 
bu hayat karartan müdahalenin üzerin-
den tam 16 yıl geçmiş olacak.

Aslında bugün burada, işte yarın 16’ıncı 
sene-i devriyesi olan bu karanlık döne-
min mağdurları olarak bulunuyoruz. 
MÜSİAD, 28 Şubat sürecinin en büyük 
mağdurlarından oldu. Bizzat ben ve ça-
lışma arkadaşlarım, o dönemin mağdur-
larından olduk, hatta okuduğum bir şiir 
bahanesiyle hapse dahi mahkûm edildim, 
cezaevinde yattım. Ancak, mağduriyetleri 
çok fazla bilinmeyen, mağduriyetlerinin 
üzerinde çok durulmayan, hikâyeleri 
anlatılmayan bir kesim daha var… Ben, si-
yaseten 28 Şubat’ın mağduriyetini yaşar-
ken, aynı zamanda, bir baba olarak da bu 
mağduriyeti yaşadım. Türkiye’de okuma 
imkânları elinden alınan, başörtüsü yasa-
ğıyla, katsayı uygulamasıyla, istikballeri 
karartılmak istenen çocuklarım, o süreçte 
yurt dışına çıkıp, eğitimlerini yurt dışın-
da tamamladılar süreçte, yüzlerce, bin-
lerce gencimizin, Avusturya’ya geldiğini, 
burada okuma imkânlarını araştırdığını, 
burada tutunmaya çalıştığını çok iyi bili-
yorum.

Bunun, kolay bir süreç olmadığını da 
biliyorum… 17 yaşında, 18 yaşında, aile-
sinden hiç ayrılmamış, ailesinden uzakta 
yaşamamış, maddi imkânı bulunmayan 
nice gencimiz, başka çareleri,  başka 
seçenekleri olmadığı için buralara gel-
diler. Annesinin, babasının vergileriyle 

kurulmuş okullarda okuyamayan çocuk-
larımız, gurbet yollarına düştüler. Şehit 
dedelerinin mezarlarına mahzun mahzun 
bakan çocuklarımız, kendi topraklarında 
okuyamamanın ezikliğiyle, buruk şekil-
de, kırık bir kalple yollara revan oldular. 
Kendisini, “öz yurdunda garip, öz vata-
nında parya” hisseden tüm o çocuklar, 
gözyaşları içinde, vatan hasreti içinde, 
memleketlerini, annelerini, babalarını, 
kardeşlerini, arkadaşlarını geride bıraktı-
lar. Ama ne oldu biliyor musunuz? Nasıl 
ki onların hesapları varsa, Rabbimin de 
hesabı da vardır, milletin de hesabı vardır.

Bundan 16 yıl önce, üniversite kapıla-
rından çevrilen, üniversite kapıları yüz-
lerine kapatılan o çocuklar, sabrettiler, 
direndiler, çok çalıştılar ve işte bugün 
ülkeyi onlar yönetiyorlar. Türkiye’yi, bir 
dönem üniversite kapısından çevrilen, 
Avusturya’ya, diğer ülkelere okumaya 
gönderilen çocuklar büyütüyorlar. Ba-
şörtülüler gitsin, Suudi Arabistan’da 
okusun” dediler…“imam hatipliler ya-
rasa” dediler…“muhtar bile olamaz” de-
diler… İşte o çocuklar, bugün ülkelerini 
yönetiyorlar, hem de, hamdolsun çok iyi 
yönetiyorlar.16 yıl önce, kendilerine, öz 
yurtlarında garip, öz vatanlarında parya 
muamelesi yapılan o çocuklar, o gençler, 
şu anda Türkiye’de kardeşliği büyütme-
nin, kardeşliği yüceltmenin mücadelesini 
veriyorlar. Eğer sabrederseniz, eğer kal-
binizi temiz, ruhunuzu diri tutarsanız, 
eğer başınıza gelen musibetler karşısında 
metanetinizi, imanınızı, inancınızı korur-
sanız, şer bildikleriniz hayır olur… Biz o 
günlerde, o baskının, o zulmün en şedit 
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olduğu günlerde, tekrar tekrar kendimize 
bir şey söyledik… Ne dedik biliyor musu-
nuz? 
 
Hak şerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler,

Arif, onu seyreyler,

Mevla görelim neyler,

Neylerse güzel eyler…

İşte biz, direnerek, sabrederek, dua ede-
rek, en çok da çalışarak, mücadele ede-
rek, şerlerin hayra dönüşmesini sağladık. 
Bakın bir konuda çok ama çok hassasız… 
16 yıl önce yaşadıklarımızı, başkalarına 
yaşatmamak konusunda çok ama çok 
hassasız… Sadece bu kadar değil… 16 yıl 
önce, onun da öncesinde, bu millete ya-
şatılanların tekrar yaşanmaması için de 
son derece hassasız… Hiç kimsenin vatan 
hasreti içinde gözlerini kapatmasını iste-
miyoruz. Hiç kimsenin, kendi vatanında 
yaşam imkanı bulamayıp, gurbete gitme-
sini istemiyoruz. Hiç kimsenin, devlet 
karşısında, kendisini horlanmış, aşağılan-
mış, dışlanmış hissetmesini asla ve asla 
istemiyoruz.

10 yıldır çok net bir şekilde şunu söylü-
yoruz: Türkiye Cumhuriyeti içinde, 76 
milyonun tamamı birdir, beraberdir, kar-
deştir. 76 milyonun her bir ferdi, devlet 
karşısında birinci sınıf vatandaştır. Bunu 
tesis etmek için de çok yoğun mücadele 
içindeyiz. Yaptığımız reformlarla, attı-
ğımız adımlarla, Türkiye’nin çehresini, 
Türkiye’nin demokrasisini köklü şekilde 
değiştirdik. Eğitimden sağlığa, adaletten 

emniyete, konuttan ulaştırmaya, enerji-
den ticarete, spordan sanata her alanda 
Türkiye’yi büyüttük ve büyütmeye devam 
ediyoruz.

İç politikadan dış politikaya, demok-
rasiden ekonomiye kadar, her alanda 
Türkiye’yi bir dünya lideri yapmak için 
canla, başla çalışıyoruz. Şu anda, başta 
Avrupa olmak üzere, dünyanın birçok 
ülkesi küresel krizin etkisinde zor günler 
geçirirken, Türkiye, büyümeye, yatırım 
yapmaya, ihracat yapmaya, işsizliğini 
azaltmaya kararlılıkla devam ediyor. Tüm 
dünyada bütçe açıkları artarken, borç 
yükü artarken, faizler fırlarken, işsizlik 
yükselirken, Türkiye bunun tam tersine, 
son derece olumlu bir seyir izliyor.

Burada sizlere sadece birkaç rakam vere-
ceğim… 10 yıl önce görevi devraldığımız-
da, Türkiye’nin IMF’ye borcu 23.5 milyar 
dolardı… Niye biliyor musunuz? Onlar 
başörtüsüyle uğraşırken, onlar imam ha-
tiplerle uğraşırken, onlar Anadolu çocuk-
larının önünü kesmeye çalışırken birileri 
de ülkeyi yağmalıyordu. Onlar, halkın 
çocuklarına zulmederken, bankaların içi 
boşaltılıyordu, faizle, enflasyonla, mille-
tin sofrasındaki ekmek yağmalanıyordu, 
devlet, memuruna maaş ödeyecek para 
bulamıyordu. Onlar, MÜSİAD’la, MÜ-
SİAD üyesi iş adamlarıyla uğraşırken, 
Anadolu’daki işadamlarını hedef alırken, 
onları çarşaf çarşaf gazete sayfalarında 
karalarken, birileri de Hazine’ye bağladığı 
hortumla milletin kaynaklarını hortum-
luyordu. Sonunda ekonomik kriz yaşandı, 
gittiler, IMF’den yüklü miktarlarda borç 
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aldılar ve bu borcu bize 23.5 milyar dolar 
olarak devrettiler. 10 yılda biz bu borcu 
ödedik, şu anda 400 milyon dolara kadar 
indirdik. 14 Mayıs’ta bir 400 milyon dolar 
daha ödeyecek ve IMF’ye olan borcumu-
zu tamamen sıfırlayacağız. Bununla da 
kalmıyoruz… IMF bizden 5 milyar dolar 
borç istedi, bunun müzakereleri devam 
ediyor, anlaşırsak Türkiye olarak IMF’ye 
borç vereceğiz. Millî Bankamızı, Merkez 
Bankamızı bize 27.5 milyar dolar rezervle 
devrettiler. Şu anda rezerv 125 milyar 
dolar… Bütün bunların ötesinde, Türkiye 
yeniden güç kazandı, millet yeniden iti-
bar kazandı. Şu anda, benim vatandaşım, 
hem kendi parası olan Türk Lirası’nı, hem 
Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu, hem 
de ay yıldızlı bayrağını, dünyanın her ya-
nında gururla, onurla, şerefle taşıyor.

Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim…

Yılgınlık bizim içimize asla girmeyecek… 
Yorgunluk bizim lügatimizde asla ol-
mayacak. Umutsuzluk, bizim yanımıza 
yaklaşmayacak. Biz Türkiye’de çalışaca-
ğız, siz burada çalışacaksınız ve Allah’ın 
izniyle Türkiye’yi büyütecek, küresel 
barışa çok önemli katkılar sunmaya de-
vam edeceğiz. Türkiye’den gelip, burada 
okul okuyanların, eğitimlerini başarıyla 
tamamladıktan sonra ülkelerine dönme-
lerini özellikle rica ediyorum… Buradaki 
birçok arkadaşımız okumak için buraya 
gelirken, yani 2002 yılında, Türkiye’de 76 
üniversite vardı. Şu anda Türkiye’de 169 
üniversite var ve bu okullar sizi bekliyor. 
Türkiye’de siyaset sizi bekliyor, bürokrasi 

sizi bekliyor, bilim, sanat, spor sizi bekli-
yor…

Burada doğmuş, burada büyümüş, ailesi 
burada olan, burada yaşayacak kardeşleri-
mizin de, özlerini, köklerini, kültürlerini, 
özellikle de dillerini unutmadan burada 
kalmalarını rica ediyorum. Türkçeyi asla 
ve asla unutmayın, unutturmayın… Ama, 
burada Almancayı öğrenmeyi, hem de çok 
çok iyi öğrenmeyi de ihmal etmeyin. Her 
zaman söylüyorum… Entegrasyona evet, 
ama asimilasyona hayır… Yaşadığınız top-
lumda, kendi dilinizle, kendi kültürünüz-
le var olun. Burada siyasette, ekonomide, 
sosyal hayatta varlık gösterin. Ama aslını-
zı, özünüzü, yani bizi asla unutmayın.

Şunu da bilmenizi istiyorum… Sizin ar-
kanızda, biz varız. Sizin arkanızda, 76 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
var. Sizin arkanızda, ekonomisiyle güçlü, 
yükselen bir dünya lideri olan Türkiye 
var. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin, 
kimsesiz hissetmeyin, unutulmuş hisset-
meyin. Siz, büyük bir ülkenin, büyük bir 
milletin çocuklarısınız. Böyle bir özgü-
venle, hem derslerinize, hem de hayata 
tutunun. Her neye ihtiyacınız olursa, 
Dışişleri Bakanlığımızla, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla, 
sizin yanınızda olacağız. Her bir soru-
nunuzla tek tek ilgileneceğiz. Büyük bir 
devlete yaraşan neyse, onu biz hakkıyla 
yerine getireceğiz. Biz sizlerle gurur du-
yuyoruz; sizin de ülkenizle, milletinizle, 
dilinizle gurur duymanızı özellikle istiyor 
ve arzuluyoruz. Ben, her birinize dersle-
rinizde, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. 
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Eğer buradalarsa, anne babalarınıza se-
lamlarımı gönderiyorum. Anne babaları, 
aileleri Türkiye’de olanlara, sizlerin sela-
mını iletmeye söz veriyorum. Allah yar 
ve yardımcınız olsun… Yolunuz, bahtınız 
açık olsun diyor, hepinizi rabbime ema-
net ediyorum.
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Çok değerli Komisyon Başkanı, değerli 
Komisyon Üyeleri , saygıdeğer katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Başkan ve Komisyon Üyelerine 
İstanbul’a hoş geldiniz diyor; burada yap-

tıkları temas ve incelemelerin iyi geçmiş 
olduğunu umuyorum.

Sizler de takdir edersiniz ki bir şehri, 
hele hele İstanbul gibi, binlerce yıla sari 
geçmişi olan, renkli, canlı bir şehri birkaç 
gün içinde anlamak, tanımak son derece 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Değerlendirme Komisyonu ile 

Akşam Yemeği

İstanbul | 26 Mart 2013 



Recep Tayyip ERDOĞAN

144

zordur. Ancak İstanbul’da bir an bulunma-
nın, İstanbul’un bir semtini dahi temaşa 
etmenin, İstanbul’un tarih ve bugün kokan 
havasını teneffüs etmenin farklı bir tecrübe 
olduğunu sizlerin de hissettiğinizi tahmin 
ediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, bir 
dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yapma şerefine nail olduğum, şu anda da 
Başbakan olarak çok yakından ilgilendi-
ğim, kısacası aşığı olduğum bu şehirle ilgili 
tarafsız olamayacağımı sizler de eminim ki 
anlayışla karşılarsınız.

Ancak, biz İstanbul’un son derece cömert 
olduğuna, güzelliklerini, zenginliklerini, 
değerlerini hiç gizlemeden, saklamadan, sa-
kınmadan cömertçe ve herkesle paylaştığı-
na inanıyoruz. İstanbul’u kıskanmadığımı-
zı; İstanbul’un bir dünya şehri olmasından, 
İstanbul’un, kendisini seven herkesin şehri 
olmasından büyük memnuniyet duyduğu-
muzu özellikle ifade etmek istiyorum.

Değerli dostlarım…

Nobel Edebiyat Ödülü almış Yugoslavyalı 
yazar Ivo Andrić bir Osmanlı eseri olan 
Bosna Hersek’teki Drina Köprüsü’nü anla-
tırken köprünün, bizim medeniyetimizde 
nasıl bir anlam taşıdığını da en güzel şekil-
de tarif etmişti. Biz, köprüleri üzerinden ge-
çilip gidilecek eserler olarak inşa etmeyiz. 
Tam tersine köprüler, altından denizlerin 
ve ırmakların aktığı, üzerinden ise hayatın 
her safhasının aktığı yaşam alanlarıdır. 
Köprüler kavuşturan, buluşturan, sohbeti 
ve muhabbeti derinleştiren; kıyıdan kıyıya 
değil, gönülden gönüle irtibatı sağlayan ze-
minlerdir. İstanbul’a, kıtalar, medeniyetler, 

kültürler arasında bir köprü dediğimizde, 
aslında işte bunu kastediyoruz… İstanbul 
gelinip geçilen bir köprü değil, ziyaretçileri-
ni ve sakinlerini derinden etkileyen, onlar-
dan aldığından çok, onlara bir şeyler katan, 
güzelleştikçe güzelleştiren bir hazinedir.

Şunu bilmenizi isterim ki İstanbul, bizatihi 
hoşgörünün, karşılıklı sevginin ve birlikte 
yaşama kültürünün inşa ettiği bir şehirdir. 
İstanbul’un temelinde, özünde, ruhunda 
renklilik ve bu renkliliğin ahengi vardır. 
İstanbul Olimpiyatların sembolü olan, bir-
birine geçmiş o 5 halkanın tam anlamıyla 
müşahhas hale geldiği, anlam kazandığı bir 
şehirdir. 3 kıta, yani Asya, Avrupa ve Afri-
ka İstanbul’da kesişirken Amerika’nın da, 
Avustralya’nın da bu şehirde izleri, sesleri, 
tatları vardır.

Hiç kuşkusuz, sporun evrensel bir dili var-
dır. Hiç kuşkusuz spor barışın, hoşgörünün, 
dayanışmanın, karşılıklı saygı içinde reka-
betin aracıdır. Ancak, İstanbul’da yapılacak 
olimpiyatların, sporun bu evrensel dilinin 
çok ötesinde mesajları olacağını özellikle 
hatırlatmak isterim. İstanbul, vereceği me-
sajları çok geniş kitlelere, hem de kitlelerin 
tam kalbine ulaşacak bir şehirdir. İstanbul, 
sporun barış diline kendisini katacak; spo-
ru barış ile özdeşleşmiş şekilde dünyaya 
sunacak belki de en ideal şehirdir. İstanbul, 
hiç tahmin etmediğiniz kadar geniş bir coğ-
rafyanın ve çok sayıda halkın ortak dilidir.

Açık yüreklilikle, samimiyetle, son dere-
ce tarafsız şekilde sizi temin edebilirim: 
İstanbul’dan verilecek her mesaj, eşit 
derecede hem Kabil’in, hem Paris’in; hem 
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Kudüs’ün, hem Rio’nun; aynı anda hem 
Sidney’in, hem Nev York’un sokaklarına 
ulaşabilecektir. Sporun ülkeler arasında 
savaşları durduracak, ateşkeslere sebep 
olacak kadar etkili olduğunu hepimiz bili-
yoruz. İstanbul’da yapılacak etkinliklerin, 
sadece birkaç ülkeye değil, sadece belli 
bölgelere, belli inanç gruplarına değil; tüm 
dünyaya en etkili barış, dayanışma, hoşgörü 
mesajları ileteceğinden emin olabilirsiniz.

Değerli dostlar…

Olimpiyatların yapılması için gerekli şartla-
rı en ideal, en mükemmel şekilde karşılaya-
cağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 
Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlar-
la, Türkiye ekonomide dünyanın parlayan 
bir yıldızı konumuna yükseldi. Yine bu 
10 yılda, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan 
toplu konuta, kültürden sanata kadar, tüm 
dünyanın gıptayla izlediği dev yatırımlar 
gerçekleştirdik. Sporda, yine bu son 10 yıl 
içinde büyük uluslararası karşılaşmalara 
başarıyla ev sahipliği yaptık. Demokrasi-
mizi çok ciddi reformlarla güçlendirdik; 
dış politikamızı barış, hukuk, dayanışma 
eksenli olarak aktif şekilde sürdürdük ve 
sürdürüyoruz.

Bugünlerde uygulamaya koyduğumuz çö-
züm süreci ile Türkiye’yi demokrasi, güven-
lik, istikrar ve dayanışma noktasında da çok 
güçlü bir konuma kavuşturuyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü 
yılını kutlayacağımız 2023 yılı için son de-
rece iddialı, büyük, ama ulaşılabilir hedef-
ler belirledik ve bu hedeflere ulaşmak için 
şimdiden girişimlerimizi başlattık. 2020 İs-

tanbul Olimpiyatları, 2023 hedeflerimizin 
hemen öncesinde, bugünkünden çok daha 
güçlü, daha kalkınmış, daha müreffeh bir 
Türkiye’de gerçekleşecektir. 2020 İstanbul 
Olimpiyatları, dünyamızın barış ve dayanış-
ma mesajlarına çok daha ihtiyaç duyduğu 
bir ortamda, dünyanın barış şehrinden in-
sanlığa ilham verecektir.

Özetle, sizlere, spor camiasına, tüm dünya-
ya, sadece olimpiyatlara en güzel şekilde ev 
sahipliği yapma mesajı vermiyoruz. Bunun 
yanında, tüm dünyaya, insanlığa, hoşgörü 
mesajının, barış ve dayanışma mesajının en 
güçlüsünü, en etkilisini iletme vaadini de 
veriyoruz. İstanbul 2020, spora ve sporcula-
ra köprü olacağı kadar, inanınız, gönüllere, 
kültürlere, barışa ve dayanışmaya da köprü 
olacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerimi tamamlarken 
yaptığınız ve yapacağınız incelemeler-
de tekrar başarılar diliyor; İstanbul’un, 
Türkiye’nin, 76 milyon vatandaşımızın 
barış ve dayanışma mesajlarıyla sizleri se-
lamlıyorum.

Teşekkür ederim. 
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Sayın Bakanlar, değerli misafirler, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının ve özel sektörün 
kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beye-
fendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10’uncu 
Konferansı’nın, dünyamız ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Birleşmiş Milletler Orman Forumu’na, 
Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’na, bu Forum’a katılan ve katkı 
veren tüm dostlarımıza yürekten şükranla-
rımı ifade ediyorum.

Değerli dostlarım…

2011 yılına kadar toplantılarının tamamı-
nı Nev York’ta, Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi’nde gerçekleştiren Forum’un, 
10’uncu toplantısını İstanbul’da yapma-
sından büyük memnuniyet duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. İstanbul’da yapı-
lacak çalışmaların, İstanbul’dan dünyaya 
verilecek mesajların, daha yaşanabilir bir 
dünyanın inşası bakımından son derece 
önemli olduğuna inanıyorum.

Burada, İstanbul’un çok geniş bir coğrafya 
için gerçekten büyük anlam ifade ettiğini, 
geniş bir coğrafyanın merkezinde bulun-
duğunu özellikle vurgulamak durumun-
dayım. İstanbul, bir Avrupa şehri olduğu 
kadar, Asya ve Afrika’da çok iyi tanınan, bi-
linen; dünyanın hemen tüm kültürlerinden 
ve halklarından izler taşıyan bir şehirdir. İs-
tanbul, Türkçenin en güzel konuşulduğu şe-
hir olmakla birlikte, aynı anda Avrupa’yla, 
Ortadoğu’yla, Asya’nın içleriyle, Afrika’yla, 
Uzak doğu, Amerika kıtası ve Avustralya ile 
gönül dili ile konuşabilen, iletişim kurabi-
len bir şehirdir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye-
liğimiz esnasında, İstanbul’un bu kucak-
layıcı vasfından ziyadesiyle istifade ettik. 
Medeniyetler İttifakı girişimi kapsamında 
İstanbul’un barış ve hoşgörü mesajlarını 
tüm dünyaya ilettik ve iletiyoruz. Ada-
yı olduğumuz 2020 olimpiyatlarını da, 
İstanbul’un bu çok renkli yapısı nedeniyle 
dünya için bir fırsat olarak görüyoruz.

Son dönemde yaptığımız reformlarla, 
İstanbul’u aynı zamanda küresel bir finans 

BM Orman Forumu 10. Oturumu 
Açılış Töreni

İstanbul | 8 Nisan 2013 
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merkezine dönüştürüyoruz. Açıkçası İs-
tanbul, Birleşmiş Milletler için önemli bir 
merkez olma kapasitesine sahip. Dünya 
barışı için, medeniyetlerin ittifakı için, hoş-
görü için, adaletli bir küresel kalkınma için, 
İstanbul’un Birleşmiş Milletler’in merkez-
lerinden biri olmasının son derece isabetli 
olacağını vurguluyor; bu arzumuzu burada 
yinelemek istiyorum.

Kıymetli misafirler, değerli dostlarım…

Dünya nüfusunun 7 milyara ulaştığı bir 
çağda yaşıyoruz. İnsanları doyurmak için, 
iş ve ekmek sahibi yapmak için, sanayi 
bölgelerinin, tarım alanlarının, şehirlerin 
hızla büyüdüğüne şahit oluyoruz. Bu hızlı 
büyüme karşısında, denizlerimiz kirle-
niyor, akarsularımız, göllerimiz kuruyor, 
ormanlarımız tehdit altına giriyor ve eko 
sistem maalesef hızla bozuluyor. Bundan 
daha da vahimi, bölgeler arasında, ülkeler 
arasında, halklar, hatta tek tek fertler ara-
sında imkanlar, fırsatlar ve şartlar bakımın-
dan çok derin uçurumlar oluşuyor, var olan 
uçurumlar daha da derinleşiyor.

Bakınız… Önceki yıl, beraberimde çok geniş 
bir heyet olduğu halde, işadamları, sanatçı-
lar, sivil toplum örgütü temsilcileri olduğu 
halde, Somali’ye bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Dünyanın dikkatini Somali’ye çekmek, 
orada yaşanan drama çekmek için, oradaki 
manzarayı, oradaki trajediyi tüm dünya-
ya güçlü şekilde aktardık. Birçoğunuzun 
Somali’yi veya benzeri ülkeleri gördüğünü-
ze eminim… Başkent Mogadişu’da, yüz bin-
lerce insan, bir metrekarelik toprak parçası 
üzerinde, ağaç dallarından yapılmış, üzeri 

paçavrayla, naylonla örtülmüş çadır bile 
denilemeyecek yerlerde yaşıyor.

Bir avuç pirincin, bir matara suyun ulaşıl-
ması zor bir hayal olduğu manzarayla kar-
şılaştık. Ziyaretimiz esnasında, gözümüzün 
önünde, bir bebeğin, yetersiz beslenme ne-
deniyle hayatını kaybettiğine şahit olduk. 
Somali ziyaretimizin ardından nice ülkeye, 
pek çok şehre ziyaretlerimiz oldu… Kuzey 
Yarımküre’de, Batı’da, nice ülkelere gittik.

Ormanların içine inşa edilmiş, temiz akar-
sulara sahip, her anlamda bolluk yaşayan 
ülke ve şehirler gördük. Somali’de, her gece 
rüyasında bebeği için bir bardak süt gören 
annelerin tersine, Kuzey’de ve Batı’da, alış-
veriş arabasını tıka basa dolduran, bir araba 
yetmeyip arkasına ikincisini takan insan-
lara şahit olduk. Yanıbaşında, kuyulardan 
petrol fışkırırken sefalet çeken insanlar gör-
düğümüz kadar, 5 bin, 6 bin motor hacimli 
araçlarında, kendi küçük cennetlerinde 
yaşayan insanlarla karşılaştık.

Değerli dostlarım…

Küresel vicdana en fazla ihtiyaç duyduğu-
muz bir çağda yaşıyoruz. Sahip oldukları-
mızı sorgulamak, yoksulları hatırlamak, 
yoksullarla çok daha fazla empati kurmak 
zorunda olduğumuz bir sınavdan geçiyo-
ruz. Şunu burada açık açık ifade etmek 
zorundayım… Dünyada öyle bir kalkınma, 
öyle bir büyüme stratejisi hakim ki bir ülke-
nin, bir bölgenin refahı, maalesef diğer ül-
kenin, diğer bölgenin sefaletine dayanıyor.
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Hiç şüphesiz, dünya tarihi böyle çelişkilerin 
sıkça yaşandığı bir tarih olmuştur. Hiç kuş-
kusuz, birilerinin zaferi, birilerinin yenil-
gisiyle mümkün olmuş; birilerinin refahı, 
bir başka halkın yoksulluğuna dayanmıştır. 
Ancak iletişimin bu kadar yaygınlaştığı, 
dünyanın küresel köye dönüştüğü böyle bir 
çağda; insanlığın aynı ortak tehditlerle kar-
şı karşıya kaldığı böyle bir zamanda, “Bana 
ne başkasından” deme lüksüne hiç kimse 
sahip değildir.

İnsanlık, özellikle de gelişmiş ülkelerin 
halkları marketten bir paket makarna alır-
ken, o makarnanın oraya nasıl geldiğini ar-
tık sorgulamak zorundadır. Bir parça elma-
sın, bir gram altının, bir litre petrolün, bir 
metreküp doğalgazın, bir torba kömürün 
nerelerden geçip geldiğine, ne tür trajedi-
lere şahit olarak evlerimize ulaştığına artık 
kafa yormamız gerekiyor.

Biz sadece gövde taşıyan, gövdesinin üze-
rinde kafa, o kafanın içinde beyin taşıyan 
fizyolojik varlıklar değiliz. Biz kalp taşıyo-
ruz, ruh taşıyoruz, vicdan taşıyoruz. Bizi 
hayvan ve bitkilerden ayıran en önemli 
farkımız, düşünebildiğimiz kadar, vicdan 
sahibi olmamızdır. Eğer üzerimize giydi-
ğimiz elbise, Bangladeş’te 5 yaşındaki bir 
çocuğun umutlarıyla dokunduysa; eğer 
aracımıza koyduğumuz benzin, Libya’da 
bir masumun kanıyla karıştıysa; eğer, ço-
cuklarımıza verdiğimiz çikolata, Afrika’nın 
nehirlerine zehir kattıysa; eğer üzerimize 
giydiğimiz palto, bir hayvan türünün yok 
olmasına sebep olduysa; evimizdeki mo-
bilya Yağmur Ormanlarını yağmaladıysa; 
bu döngüden, böyle bir küreselleşmeden, 

böyle bir ticaretten rahatsız olmak, bunu 
derinlemesine sorgulamak ve buna çareler 
üretmek zorundayız.

Bu derin çelişkiyi, ekosistemin bozulma-
sında çok daha çarpıcı şekilde görüyoruz… 
Birileri kalkınırken, bir yerlerde nehirler 
kuruyor. Birileri sanayileşirken bir yer-
lerde denizler kirleniyor. Birileri refah ve 
huzur içinde yaşarken başka bir yerlerde 
ormanlar yok ediliyor. İnsanlar güzel ko-
kular sürünme yarışına girerken atmosfer 
deliniyor; insanlar hırsla hız yapma peşinde 
koşarken, buzullar eriyor.

Şunu hepimiz görmek ve anlamak zorunda-
yız… Büyüme ve kalkınma dediğimiz süreç 
böyle devam ederse, ortada yaşanabilir bir 
dünya kalmayacak. Bu acımasız rekabet, 
bu hırs, bu tamah böyle devam ederse, ço-
cuklarımıza bırakacağımız bir dünya var 
olmayacak. Ecdadımızdan miras olarak 
aldığımız, çocuklarımızın da emaneti dün-
yayı bu şekilde hızla ve hırsla tüketmeye 
devam edersek, inanın, bizlere bile, nefes 
alacak bir atmosfer, içecek bir damla su 
kalmayacak.

Çok bilinen bir Kızılderili sözünü burada 
bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyo-
rum… “Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün 
hayvanlar avlandığında, bütün sular kirlen-
diğinde, hava solunamaz hale geldiğinde; 
işte o zaman paranın yenilebir bir şey olma-
dığını anlayacaksınız.” Evet… Önümüzde 
böyle bir felaket dururken, adeta kıyamet 
denilebilecek bir akıbet dururken, adım 
adım buna ilerlemek yerine, adım adım 
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bundan kaçınacak tedbirleri mutlaka geliş-
tirmek zorundayız.

Değerli dostlarım…

Bugün burada başlayan Orman Fo-
rumu’nda, daha önce alınan kararların 
değerlendirilmesi yanında, dünya için, 
yoksulluk ve açlıkla mücadele için bir ge-
lecek vizyonu oluşturulması da hedefleni-
yor. Dünyada kullanılabilir su sıkıntısının 
önlenmesinde devreye alınması gereken en 
önemli tedbirin, orman ekosistemleri oldu-
ğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü ormanlar, 
ahşap ihtiyacı yanında, çok daha kıymetli 
olan erozyonun önlenmesi, rekreasyon, su 
kaynaklarının korunması gibi pek çok fay-
dayı da sağlıyor. 

İşte bu ekosistemin, sürdürülebilir kal-
kınmanın temel unsurlarından biri oldu-
ğunu, Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı’nda açık bir şekilde teyit ettik. 
Bu konferansta, “sürdürülebilir orman yö-
netimi, ağaçlandırma, ormansızlaşmayla 
ve çölleşmeyle mücadele” gibi konulardaki 
çalışmaları hızlandırmaya karar verdik. 
Ormanlarla ilgili hedeflerin, 2015 sonrası 
kalkınma gündeminin önemli bileşenleri 
arasında yer alması gerektiğini burada özel-
likle belirtmek istiyorum. Türkiye olarak 
bu hedeflerin yakın takipçisi olacağız.

Biz, bugün dünyada orman konusuna en 
büyük önemi veren ülkeler arasında yer 
alıyoruz. Dünyada, geçtiğimiz 10 yılda, or-
man alanlarındaki azalma yıllık ortalama 
5.2 milyon hektar düzeyinde gerçekleşti. 
Buna karşılık Türkiye, son 10 yılda yaptığı 

ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları 
ile orman varlığını artıran ülkeler arasında 
üst sıralarda yer aldı. Bugün Türkiye’de 
yaklaşık 22 milyon hektar ormanlık alana 
sahibiz. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin ku-
ruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 yılında, 
orman alanımızı, ülkemiz yüz ölçümünün 
yüzde 30’una yükseltmek. 

Bu doğrultuda, 2008-2012 yıllarını kap-
sayan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberliği Eylem Planı’nı uygulamaya 
koyduk. Eylem Planı kapsamında, hedefle-
rimizi de aşarak, 2 milyon 420 bin hektar 
alanda 2 milyar fidanı toprakla buluştur-
duk. Son 4 yılda ağaçlandırdığımız alanın, 
neredeyse Belçika’nın yüzölçümü kadar 
olduğunu hatırlatmak isterim. Türkiye’deki 
ormanların yüzde 60’ı yüksek yangın riski 
altında bulunuyor. 

Buna rağmen orman yangınları ile mücade-
le konusunda Avrupa’nın en başarılı ülkele-
ri arasında yer alıyoruz. Kurduğumuz Araç 
Takip ve Yangın İzleme Sistemi ile yangına 
ilk müdahale süresini 18 dakikaya kadar in-
dirdik. Ülke olarak komşularımızda çıkan 
orman yangınlarına da müdahale ediyor, 
yardım elimizi uzatıyoruz. Çölleşme, eroz-
yonla mücadele ve ormancılık konularında 
ülkemizin tecrübelerini, az gelişmiş ülkeler 
başta olmak üzere diğer ülkelere de aktarı-
yoruz. 

Çok değerli dostlarım, değerli misafirler...

Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun 
yeni bir dünyanın, yeni bir anlayışın ka-
pılarını aralayacağına inanıyorum. Tarihi 
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boyunca çok sayıda medeniyete sahne olan 
dünyanın incisi İstanbul’umuzun, kıtaları 
birleştirdiği gibi, küresel meselelere karşı 
bütün ülkeleri de buluşturan bir işlev gör-
mesini gönülden arzu ediyorum. Dünyaca 
ünlü gönüller sultanımız Mevlana’nın de-
diği gibi, “Aynı dili konuşanlar değil, aynı 
duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” Bugün 
burada farklı dilleri konuşuyor olabiliriz, 
fakat ormanların korunması ve önemi 
noktasında aynı ruha sahip olduğumuzu 
düşünüyorum.

Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler Orman 
Forumu’nun başarılı geçmesi diliyor, hepi-
nize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sayın Başbakan Satıbaldiyev, değerli ba-
kanlar, Kırgızistan ve Türkiye’nin değerli 
işadamları, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; gerçek-
leştirmekte olduğumuz Türkiye Kırgızistan 
İş Forumu’nun ülkelerimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Gerek Cumhur-
başkanı Sayın Atambayev’e, gerek Başba-
kan Sayın Satıbaldiyev’e, bana ve heyetime 

göstermiş oldukları misafirperverlikten 
dolayı şükranlarımı ifade ediyorum.

Bundan 2 yıl önce, 1-2 Şubat 2011 tarihle-
rinde Kırgızistan’a gelmiş, burada gerçek-
ten son derece verimli temaslar gerçekleş-
tirmiştik. Aynı yıl, Nisan ayı sonunda, o 
dönem Başbakan olan, şu andaki Cumhur-
başkanı Sayın Atambayev Türkiye’ye resmî 
bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret esnasında 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni tesis 

Türkiye-Kırgızistan İş Forumu

Bişkek, Kirgizistan | 10 Nisan 2013 
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ettik, ilk toplantısını da Türkiye’de gerçek-
leştirdik.

Bugün de inşallah bu Yüksek Düzeyli İş-
birliği Konseyi Toplantısı’nın ikincisini 
Bişkek’te gerçekleştireceğiz. İki ülke arasın-
daki mevcut durumu bu toplantıda ayrıntı-
lı şekilde ele alacak, daha fazla ne yapabile-
ceğimize dair istişarelerde bulunacağız.

Değerli kardeşlerim…

Kırgızistan’ın istikrara kavuşmasından, 
her alanda hızla ilerleme kaydetmesinden 
dolayı gerçekten büyük bir memnuniyet 
ve heyecan duyuyoruz. Her zaman ifade 
ediyorum… Kardeşlerimizin derdi bizim 
derdimiz; kardeşlerimizin sevinci bizim 
sevincimizdir. Kırgızistan istikrar, huzur 
ve kalkınma yolunda ne kadar mesafe kat 
ederse, ne kadar iyi bir seviyeye ulaşırsa, 
bundan biz de büyük memnuniyet duyarız. 
Açıkçası Kırgızistan bulunduğu konum iti-
bariyle, zengin kaynakları itibariyle, bölge-
nin parlayan bir yıldızı olmayı ziyadesiyle 
hak ediyor ve bu yolda kararlılıkla ilerliyor.

Kırgızistan, Çin, Kazakistan ve Özbekistan 
gibi çok büyük pazarlara komşu bir coğ-
rafyada bulunuyor. Ayrıca su kaynakları 
açısından da bölgenin en zengin iki ülkesin-
den biri olan Kırgızistan’ın bu potansiyelini 
de en iyi şekilde değerlendireceğine inanı-
yorum. Türkiye olarak, kardeş Kırgızistan’ı 
her alanda desteklemeye, her alanda işbirli-
ği yapmaya devam edeceğiz.

Eğitim ve kültür alanlarında ülkelerimiz 
arasında ciddi boyutta bir işbirliği bulunu-

yor. Türkiye, eğitim alanında Kırgızistan’da-
ki en büyük uluslararası yatırımcı konu-
munda. Üniversitelerimiz ve okullarımız 
Kırgızistan’da yıllardır başarılı şekilde faali-
yet gösteriyor. Diğer taraftan gerek Türkiye 
burslarıyla, gerek Askeri ve Polis Okulları 
programlarıyla, hatta kendi imkânlarıyla 
her yıl yüzlerce Kırgız öğrenci Türkiye’de 
eğitim görüyor. Eğitimdeki bu işbirliğinin 
gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. 
Zira Kırgızistan ve Türkiye’de yetişen öğ-
renciler, ilerde kendi ülkelerine önemli 
katkı sağlayacaklar, bununla kalmayıp, iki 
ülke arasındaki irtibat ve işbirliğini daha da 
derinleştirecekler.

Eğitimdeki işbirliğini, Kırgızistan ve Tür-
kiye arasında her alana teşmil etmemiz 
gerekiyor. Bakınız, şu anda mevcut ticaret 
hacmimiz 302 milyon dolar seviyesinde. Bu 
rakamın, potansiyelin çok çok altında oldu-
ğunu takdir edersiniz. İkili ticaret hacmini 
1 milyar dolara çıkarmak konusunda irade 
beyan ettik. İnşallah en kısa zamanda bu 
rakama ulaşmaya gayret edeceğiz. 

Türkiye’nin büyük şirketlerinin, büyük ya-
tırımcılarının Kırgızistan’a daha fazla ilgi 
duyması için biz gerekeni yapıyoruz. An-
cak burada şu hususu özellikle belirtmek 
durumundayım... Bir ülkeye uluslararası 
yatırımın gelebilmesi için, uluslararası ya-
tırımcıların, kendilerini o ülkede, o ülkenin 
vatandaşları kadar rahat hissetmeleri gere-
kiyor. Ortaya çıkan sorunların çözümünde, 
bürokraside, yargıda, uluslararası yatırım-
cılar eşit muamele ve belirlilik ister.
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Türkiye olarak bu noktada on yıllar boyun-
ca büyük sıkıntılar çektik. Ancak, yatırım 
ortamını hızla iyileştirmek suretiyle, en-
gelleri ortadan kaldırdık ve dünyada ulus-
lararası yatırımları en fazla artıran ülkeler 
arasına girdik. Kırgızistan’da, büyük deği-
şimin ve gelişmenin paralelinde, yatırım 
ortamı iyileştikçe, inanıyorum ki daha fazla 
yatırımcı gelecek ve istihdam başta olmak 
üzere her alanda daha fazla iyileşme hisse-
dilecektir.

Kırgızistan hidroelektrik enerji, turizm, 
madencilik, tarım ve hayvancılık alanların-
da büyük potansiyele ve tabii kaynaklara 
sahip bir ülkedir. Bu imkanları süratli ve 
etkili bir şekilde değerlendirebilmek için 
uluslararası sermaye girişi şarttır. Mev-
zuatın elden geçirilmesi, bürokrasinin 
azaltılması ve uygulamanın sıkı şekilde iz-
lenmesi, daha fazla uluslararası yatırımcıyı 
ve elbette daha fazla Türkiyeli müteşebbisi 
ülkeye çekecektir.

Burada yatırım ortamının iyileştirilmesi, 
ülkenin yabancı yatırımcılar açısından 
daha cazip hale getirilmesi için kapsamlı 
çalışmaların yürütülmekte olduğundan 
eminim. Ülke olarak bizim tüm kurumları-
mızla, bu çabalarınızda sizlere desteğimizi 
sürdüreceğimizi bu vesileyle bir kez daha 
vurgulamak isterim. 

Türkiye ile Kırgızistan, gerçekten son dere-
ce anlamlı ve örnek teşkil edecek boyutta 
bir işbirliği sergiliyor. Açıkçası, kardeşlere 
düşen neyse, biz onu yapıyoruz. İki kardeş 
birbirine nasıl muamele ederse, nasıl her 
konuda dayanışma içine girerse, biz de işte 

bu kardeşliğin hukukunu yerine getiriyo-
ruz.

Ben, gerek İş Forumu’nun, gerek bugün 
yapacağımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Kon-
seyi İkinci Toplantısı’nın ülkelerimiz ve 
milletlerimiz için tekrar hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Sayın Başbakan nez-
dinde Kardeş Kırgız halkını da muhabbetle 
selamlıyor, hepinize saygılarımı, sevgileri-
mi sunuyorum.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversi-
tesi’nin Sayın Rektörü, Rektör Vekili ve 
değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, 
çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’ne 
kazandırdığımız ve bugün resmî açılışını 
yaptığımız Teknoloji Merkezi ve Öğrenci 

Evi’nin hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
temenni ediyorum. Türkiye ve Kırgızis-
tan arasında son derece önemli bir köprü 
olan, hatta altın köprü olarak tanımlanan 
Manas Üniversitesi’nde tekrar bulunmak-
tan, sizlerle buluşmaktan ayrıca heyecan 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

2 yıl önce, 2011’in Şubat ayında Kırgızis-
tan’a resmî bir ziyarette bulunmuş ve 

Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi’nde Açılış

Bişkek, Kirgizistan | 10 Nisan 2013 
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Manas Üniversitesi’nde öğrencilerimizle, 
öğretim üyelerimizle bir araya gelmiştik. 
Gerek üniversitenin, gerek iki ülke ara-
sındaki eğitim işbirliğinin her yıl arttığı-
nı görüyor, bunun da gelecek adına son 
derece umut verici bir gelişme olduğunu 
düşünüyorum.

Biliyorsunuz, Manas Üniversitemiz, 1997 
yılında kuruldu ve o günden itibaren de 
Türkiye tarafından finanse edilen ulus-
lararası bir üniversite oldu. 2012-2013 
öğretim döneminde üniversite bütçesine 
40 milyon dolarlık bir katkı sağladık ve 
böylece toplam yatırım tutarı 230 milyon 
dolara ulaştı. Bugün 9 Fakülte, 2 Meslek 
Yüksek Okulu ve 2 Enstitü ile eğitim ve 
öğretim faaliyetlerini sürdüren ve kayıtlı 
4 bin civarındaki öğrencisine ücretsiz 
eğitim sunan Manas Üniversitesi’ne des-
teğimizin her zaman süreceğini belirtmek 
istiyorum.

Açıkçası yaptığımız yatırımın sonuçlarını 
da büyük bir memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Burada okuyan gençlerimiz, 
gerek Türkiye’de, gerek Kırgızistan’da, 
iş hayatı başta olmak üzere her alanda 
görevler üstleniyor ve bu görevlerini 
başarıyla sürdürüyorlar. Ancak Manas 
Üniversitesi’nden beklentimizin çok daha 
yüksek olduğunu burada bir kez daha 
ifade etmekte, hatırlatmakta fayda görü-
yorum. Manas Üniversitesi, üzerinde çok 
ama çok büyük bir misyon taşıyor.

Burada, çok geniş bir coğrafyada, ortak 
köklere sahip, ortak dillere sahip, ortak 
bir kültüre ve vizyona sahip halklar ola-

rak yaşıyoruz. Aynı kökten gelen bir dile, 
aynı tarih ve kültüre sahip olduğu halde, 
halkların birbirine bu kadar uzak kal-
masını, ya da birbirinden bu kadar uzak 
tutulmasını kabullenmek mümkün değil.

Tarihteki kesintileri, tarihteki fetret dö-
nemlerini bir kenara bırakıp, işbirliği, 
dayanışma ve kardeşlik içinde bir istik-
bali inşa etmek, hepimizin üzerinde çok 
önemli bir mesuliyettir. Biz sadece kültü-
rümüzün ortak unsurlarıyla öğünmekle 
yetinemeyiz. Bizim aramızdaki ortak 
nokta, takdir edersiniz ki sadece, bu üni-
versiteye de adını veren Manas Destanı 
değildir.

Aynı annenin çocukları, aynı ailenin fert-
leri olarak, bütün ortaklıklarımızı büyüt-
mek, onların üzerine de barış ve işbirliği 
içinde geleceği kurmak durumundayız. 
Bunu yapacak olan, hiç kuşkusuz, iki 
ülkede bulunan üniversitelerdir. Üniver-
sitelerimizin yetiştireceği bilim insanları, 
münevverler, iş insanları, siyasetçiler, 
böyle bir ruh ile donanıp, böyle bir anla-
yış çerçevesinde geleceğe yürümelidir.

Açık söylüyorum: Biz, İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif ’le olduğu kadar dünya-
ca ünlü Kırgız Yazar Merhum Cengiz 
Aytmatov’la da gurur duyuyoruz... Ama 
tek bir Mehmet Akif, tek bir Cengiz Ayt-
matov bize yetmez. Çok daha fazla Akif, 
çok daha fazla Aytmatov yetiştirmek, 
onların çizeceği, onların aydınlatacağı 
yolda ilerlemek hepimizin ortak misyonu 
olmalıdır. Bu üniversitedeki her bir kar-
deşimin böyle bir ruhla hareket etmesini, 
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kendisini geleceğe böyle hazırlamasını 
yürekten arzu ediyorum.

Gerek Türkiye’den gelen öğrenciler, ge-
rek Kırgız öğrenciler, hem ortak, hem de 
kadim ve şanlı bir tarihin, büyük ve zen-
gin bir medeniyetin mensuplarıdır. Biz 
birlikte dünyaya çok şey verdik ve bugün 
de dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. 
İnsan odaklı bir kalkınma için, insanı 
merkezine alan bir medeniyet inşası için, 
en önemlisi de barış ve dayanışma için se-
ferber edebileceğimiz birikimlerimiz var.

Üniversitelerimizin, okullarımızın bu şu-
urla hareket etmesi, bu şuur içinde öğren-
ciler yetiştirmesini temenni ediyorum. 
Açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin Kır-
gızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne 
hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize 
çalışmalarınızda, derslerinizde başarılar 
temenni ediyorum.

Tekrar kavuşmak, tekrar kucaklaşmak 
umuduyla sizleri Allah’a emanet ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Başbakan, değerli basın mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
her zaman özlemle yad ettiğimiz dost ve 
kardeş Moğolistan’ı yeniden ziyaret etme-
nin onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı 

belirtmek istiyorum. Burada kaldığımız 
süre zarfında şahsıma ve beraberimdeki 
heyete Moğol misafirperverliğinin en gü-
zel örneğini sergileyen Sayın Başbakan 
Altankhuyag’a huzurunuzda içten şükran-
larımı sunuyorum.

Başbakan Noroviin Altankhuyag 
ile Anlaşmaların İmzalanması ve 

Ortak Basın Açıklaması

Ulanbator, Moğolistan | 11 Nisan 2013 
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Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkile-
rin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor, 
ilişkilerimizin gücünü bu ortak tarihten, 
bu ortak kültürel birikimden alıyoruz. Ka-
rakurum’daki Orhun Kitabeleri, bu ortak 
tarih ve kültürümüzün en somut işareti... 
Bildiğiniz gibi 2005 yılındaki ziyaretim 
sırasında Karakurum’dan Kitabelere giden 
46 kilometrelik karayolunun temel atma 
törenine katılmıştım. 

Bilge Kağan Karayolu ve Orhun Müzesi, 
TİKA’nın desteğiyle, 2008 yılında hizmete 
açılmıştı. Görüşmelerimizde, Sayın Başba-
kana da ifade ettim: Moğol yönetiminin, 
tarihte bilinen ilk Türk yazılı eserlerinin 
bulunduğu Orhun Vadisi’nin dünya kültür 
mirasına kazandırılmasında gösterdiği has-
sasiyetten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Değerli katılımcılar...

Moğolistan’ın demokrasi, temel hak ve 
özgürlükler, serbest piyasa ekonomisine 
dayalı kalkınma gibi alanlarda gerekli re-
formları yapma kararlılığını takdirle karşı-
lıyoruz. Moğolistan’ın, Türkiye’nin de deste-
ğiyle, 2012 yılında AGİT’in 57’nci katılımcı 
devleti olarak kabul edilmesi, bu yöndeki 
gayretlerin uluslararası toplum tarafından 
da olumlu karşılandığının bir göstergesidir. 

Bugün çok yararlı görüşmeler gerçekleştir-
dik; ikili, bölgesel ve uluslararası konularda 
daha yakın ve etkin bir işbirliği yapma 
konusundaki kararlılığımızı vurguladık. 
İkili ilişkilerimizin, son yıllarda, hemen her 
alanda büyük ilerleme göstermiş olması 
son derece memnuniyet verici bir durum.

Değerli katılımcılar...

Moğolistan ile aramızdaki tek açık konu, 
ekonomik ve ticari işbirliğimizin beklentile-
rimizin gerisinde kalmış olmasıdır. Son yıl-
lara baktığımızda, iki ülke ekonomilerinin 
de oldukça başarılı bir performans sergile-
diğine şahit oluyoruz. Görüşmelerimizde, 
son yıllarda böylesi başarılı bir performans 
sergileyen iki ülkenin, bu potansiyeli nasıl 
harekete geçirebileceği konusunu da ele 
aldık. 

Sayın Başbakana da ifade ettim; Türk Hava 
Yolları’nın Moğolistan uçuşlarına başlama-
sıyla, esasen, ilişkilerimizi daha geliştirme-
nin, işbirliğimizi daha ilerletmenin yolu 
açılmıştır. Bundan sonraki dönemde biz-
lerin de teşvikiyle kurulacak Türk-Moğol 
ortaklıkları, inanıyorum ki Moğolistan 
ekonomisinin çeşitlilik kazanmasına, istih-
damının artmasına ve Moğolistan’ın ihra-
cat potansiyelinin güçlenmesine yardımcı 
olacaktır.

Türk müteahhitlik firmaları Moğolistan’a 
ilgi gösteriyor. Moğolistan’ın yakın coğraf-
yasında birçok büyük ölçekli projeye imza 
atmış Türk taahhüt sektörünün burada da 
aynı başarıyı gösterebileceğine inanıyo-
rum. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde 
Moğolistan’da yapılması öngörülen kap-
samlı altyapı çalışmalarında Türk müteah-
hitlik sektörünün iş üstlenmeye ve yetene-
ğini burada da ortaya koymaya hazırdır.

Görüşmemizde bu konudaki somut proje 
imkanlarını ele aldık. Ayrıca Moğolistan’da-
ki canlı hayvan potansiyelinden ortak ya-
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tırımlarla daha fazla yararlanılabileceğini 
düşünüyorum. Yeter ki her iki ülke işadam-
larını bu yönde cesaretlendirip, birbiriyle 
tanışmalarını sağlayalım. 

13. yüzyılda yaşamış büyük şairimiz Yunus 
Emre şöyle diyor: “Gelin tanış olalım, işi 
kolay kılalım.” Evet, köklü ortak tarihleri-
mizden ilhamla, daha yakın tanışıklıklar 
kurmamız; bu tanışıklığı çok daha yakın 
bir ortaklığa, çok daha güçlü bir kazanıma 
dönüştürmemiz lazım. Biliyorum ki Moğol 
dostlarımızın gönlünden geçen de bu… 
Keza, değerli dostum, Başbakan Altankhu-
yag ile bu konularda ortak çalışmalar yürü-
tülmesi hususunda mutabık kaldık. Ayrıca 
Sayın Başbakan’la, bölgelerimizde cereyan 
eden uluslararası gelişmeler hakkında da 
görüş alış verişinde bulunduk.

Ben, bu ziyaretimin Moğolistan ile ilişkile-
rimizin daha da derinleştirilmesine imkan 
sağlayacağını umuyor, katılımınız için hepi-
nize teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bakanlar, sayın Genel Sekreterler 
ve Genel Direktörler, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Ülkemize ve İstanbul’umuza hoş gel-
diniz. 7’nci Küresel Sahtecilik ve Korsanla 
Mücadele Kongresi’nin başarılı geçmesi-
ni diliyor; Kongreye konuşmacı olarak, 

katılımcı olarak iştirak eden, katkı sunan, 
destek veren herkese teşekkür ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakan-
lıklarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne, Dünya Gümrük Örgütü’ne, Dün-
ya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne, Interpol’e, 
Uluslararası Markalar Birliği’ne, Millet-
lerarası Ticaret Odası’na, tüm kurum ve 

7. Küresel Sahtecilik ve 
Korsanla Mücadele Kongresi

İstanbul | 24 Nisan 2013 
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kuruluşlara bu Konferans dolayısıyla 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Kongre süresince gündeme getirilecek ko-
nuların, yapılacak tartışmaların küresel 
düzeyde sahteciliğin ve korsanlığın ön-
lenmesi çalışmalarında yol gösterici, ufuk 
açıcı olmasını temenni ediyorum. 

Değerli dostlarım…

Küreselleşme, fikri ve sınai mülkiyet 
sistemini, üzerinde hassasiyetle durulan 
bir konu haline getirdi. Günümüzde, sah-
tecilik ve korsan meselesi, ekonomiden 
sağlığa, sanattan ve güvenliğe kadar pek 
çok farklı boyutuyla tüm ülkelerin ortak 
sorunu haline gelmiş bulunuyor. 

Bununla birlikte fikri ve sınai mülkiyet 
haklarına yönelik suçlarla mücadelenin, 
sağladığı büyük ekonomik çıkar dolayı-
sıyla, oldukça meşakkatli olduğunu hepi-
miz biliyoruz. Bu tür suçlar, artık bireysel 
olmaktan çıkmış, çok büyük organizas-
yonlar, çok büyük suç örgütleri tarafın-
dan yürütülür hale gelmiştir. 

Sahtecilik ve korsanla mücadelede, sınır-
ların ve gümrüklerin önemi hepinizin 
malumudur. Ancak, bir ülkenin, sadece 
sınırlarını kontrol etmesi, sadece kendi 
gümrüklerini sıkı tutması, meselenin çö-
zümü açısından takdir edersiniz ki yeterli 
değildir. Sahtecilik ve korsan, uluslarara-
sı mücadelenin, uluslararası dayanışma-
nın elzem olduğu, kaçınılmaz olduğu bir 
alandır.

Burada, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 
meselelerden yola çıkarak, sahtecilik ve 
korsanın ne boyutlara ulaştığını da dik-
katlerinize sunmak isterim… Ülkemizin 
Doğu ve Güneydoğu sınırları, son derece 
dağlık, son derece çetin bir coğrafya olma-
sı hasebiyle, sınır ve gümrük kontrolünü 
maalesef çok güç hale getirmektedir.

Coğrafyamızın zor bir coğrafya olması 
hasebiyle, sınırlarımız üzerinden çok 
uzun yıllar boyunca kaçakçılık gerçekleş-
tirilmiştir. Kaçakçılık, öyle büyük bir or-
ganizasyona dönüşmüştür ki bölgemizde 
istikrarsızlığa, siyasi çalkantılara, hatta 
arkasında on binlerce can kaybı bırakan 
terör olaylarına adeta kaynak sağlar bir 
noktaya ulaşmıştır.

Terör, büyük oranda kaçakçılıktan besle-
nirken, bunun karşılığında da kaçakçılı-
ğın en büyük destekçisine dönüşmüştür. 
Biz, çok uzun yıllar boyunca bu kısır dön-
güyü dünya gündemine taşıdık. Terörün 
ekonomik boyutunu, uluslararası boyu-
tunu her fırsatta muhataplarımıza ilettik. 
Doğu sınırlarımızdan ülkemize giren, 
Batı sınırlarımızdan çıkan kaçak insan-
ların, özellikle yüklü miktarda uyuştu-
rucunun, kara paranın, bunlarla birlikte 
sahte ve korsan mamüllerin, terörün kur-
duğu büyük bir şebeke yoluyla Avrupa’ya, 
ABD’ye ulaştığını tüm delilleriyle, tüm 
belgeleriyle ortaya koyduk.

Biz, çok uzun yıllar boyunca, Batılı ül-
kelerden terörle mücadelemize destek 
isterken, aslında sadece kendimiz, kendi 
ülkemiz ve halkımız için değil, Batı için, 
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Avrupa için, Avrupa ülkeleri ve halkları 
için de bu desteği istedik. Doğu’da, zor 
ve çetin bir coğrafyada örgütlenen terör, 
aynı şekilde Avrupa’da da örgütlenmek 
suretiyle, kaçakçılık, korsan ve sahtecilik 
noktasında bütün bölgeye ağır bedeller 
ödetti.

Türkiye olarak, son 10 yıl içinde, terörle 
mücadeleyi, demokrasi ve güvenlik çizgi-
sini aşmadan sürdürmenin gayreti içinde 
olduk. Terörle mücadele ederken, birey-
lerin haklarını gözetmenin, bireylerin 
hukukuna riayet etmenin de hassasiyeti 
içinde olduk. Ancak, meselenin bu ka-
dar girift, bu kadar iç içe geçmiş olması, 
meselenin birbiriyle bu kadar bağlantılı 
olması, ne yazık ki hiç istemediğimiz, hiç 
arzu etmediğimiz bazı sonuçların da orta-
ya çıkmasına sebep olabildi.

Bugün şunu memnuniyetle söylemek isti-
yorum… Türkiye, son aylarda ivme kazan-
dırdığı çözüm süreci ile, terör meselesini 
artık sonlandırma noktasına gelmiştir. 
Türkiye genelinde terörün sona ermesi, 
barış, huzur, demokratik haklar, karşılıklı 
saygı ve hoşgörü çerçevesinde yeni bir sü-
recin başlatılması için, toplumda büyük 
bir umut dalgası oluşmuştur.

Terör sona erdiğinde, silahlar susup, fi-
kirler ve siyaset konuşmaya başladığında, 
bundan, Türkiye kadar, Ortadoğu coğraf-
yası kadar, hiç kuşkusuz Avrupa ve diğer 
Batılı ülkeler de kazançlı çıkacaktır. Terö-
rün bittiği bir ortamda, kaçakçılıkla, sah-
tecilikle, korsanla, en önemlisi de insan 

ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele 
daha etkin şekilde yapılabilecektir.

Türkiye’de kurşunla, bombayla kimse ha-
yatını kaybetmezken, Avrupa’da, uyuştu-
rucuyla zehirlenmek suretiyle, gençlerin 
de hayatı sönmeyecek, hayatı kararmaya-
caktır. Biz, dost ve kardeş ülkelerden, tüm 
uluslararası örgütlerden, terörün sonlan-
dırılması sürecinde Türkiye’ye destek ver-
melerini, katkı vermelerini bekliyoruz.

Sadece insani, sadece vicdani sebeplerle 
değil, ekonomik sebeplerle de, sahtecilik, 
korsan ve kaçakçılıkla mücadele bağla-
mında da, bu sürece güçlü katkı sunma-
nızı istiyoruz. İnanın, terör bittiğinde, 
Türkiye’nin sınır güvenliği tam anlamıyla 
tesis edildiğinde, bölgeye huzur ve istik-
rar hakim olduğunda, küresel ölçekte sah-
tecilik ve korsanlık en ağır darbeyi almış 
olacaktır.

Değerli dostlarım… 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, son dö-
nemde gümrük kontrollerinde ciddi ma-
nada mesafe katetti. Gümrüklerimizi en 
modern teknolojik altyapı ile donatırken, 
uluslararası işbirliğini de her gün güçlen-
diriyoruz. Bakanlığımız, fiziki kontrolleri 
titizlikle gerçekleştirirken, uluslararası 
mevzuatı takip etme ve uyum konusunda 
da oldukça hassas davranıyor. 

Türkiye olarak, fikri ve sınai hakların 
korunmasıyla ilgili çalışmalarımızı, idari, 
adli ve uluslararası tüm zeminlerde ka-
rarlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dö-
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nemde bu konuda çok daha ileri adımlar 
atacağımızı huzurlarınızda ifade etmek 
isterim. 

Değerli dostlarım…

Küreselleşmenin, sadece sermaye ve mal-
ların dolaşımıyla sınırlı kalması, insan-
lığın çok ciddi sorunlarla karşılaşmasını 
beraberinde getirmiştir. Çevre sorunları 
kadar, yoksulluk, göç ve terör kadar, ka-
çakçılık, sahtecilik ve korsan da küresel 
bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Sahteci-
lik ve korsan nasıl küresel bir meseleyse, 
hiç kuşkusuz, çözümü de küresel dayanış-
ma gerektiriyor.

Hiçbir ülke, böyle küresel bir meseleyi tek 
başına nihayete erdiremez. Meselenin, 
ekonomik ve hukuki boyutu kadar, sosyal 
boyutu da mutlaka dikkate alınmalıdır. 
Burada şunu çok net olarak ifade etmek 
durumundayım. Hırsızlık suçtur. Hır-
sızlık, insani değerlerin ayaklar altına 
alınmasıdır. Hırsızlığa, hiçbir şart altında 
müsamaha gösterilemez.

Ancak, küresel sistem, hırsızlıkla ve hır-
sızlarla mücadele ettiği kadar, hırsızlığı 
doğuran sebeplerle de güçlü şekilde mü-
cadele etmelidir. Yoksullukla mücadeleyi 
hedef lemeden sadece hırsızlıkla müca-
deleyi esas alan hiçbir sistem başarılı 
olamamıştır. Esas olan, aynı anda, hem 
yoksullukla, hem de hırsızlıkla mücadele 
etmek, yani sivrisinekler yerine, bataklığı 
kurutmaktır.

Küresel birçok meselemizde olduğu gibi, 
sahtecilik ve korsan meselesinde de, 
insanları çalmaya iten saikleri mutlaka 
etraf lıca gündeme taşımak zorundayız. 
Sahtecilik ve korsanla mücadelenin, 
yoksullukla, adaletsizlikle, gelir dağılı-
mındaki uçurumla, gelir dağılımındaki 
eşitsizlikle mücadele ederek çözüleceğini 
görmek ve bunun gereğini yerine getir-
mek durumundayız.

Küresel sahtecilik ve korsanla müca-
dele kongresinin, bu çerçevede önemli 
bir platform olabileceğine inanıyorum. 
İstanbul’da gerçekleştirilen bu zirvenin, 
tüm dünya için, hak ve hukuk için yeni, 
güçlü açılımlar getirmesini temenni edi-
yorum.

Bu düşüncelerle, bir kez daha 7’nci Kü-
resel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele 
Kongresi’nin başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Anayasa Mahkememizin saygıdeğer Baş-
kanı, değerli üyeler, Asya Anayasa Mahke-
meleri Birliği’nin çok değerli temsilcileri, 
çok değerli misafirler, saygıdeğer katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği 
Kurul Toplantısı ve Türkiye Anayasa 
Mahkemesi’nin 51’inci kuruluş yıldönü-
mü vesilesiyle ülkemize gelmiş tüm de-
ğerli misafirlerimize, dost ve kardeş ül-
kelerin Anayasa Yargısı mensuplarına da 
hoş geldiniz diyorum. 

Bu sabah yemin ederek görevine başla-
yan, Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi 
Sayın Emin Kuz Beyefendi’ye de tekrar 
hayırlı olsun diyor, başarılar temenni 
ediyorum. Asya Anayasa Mahkemeleri 
Birliği’nin Dönem Başkanlığı görevini 
yürütüyor olmaktan büyük gurur duy-
duğumuzu ifade etmek isterim. Önümüz-
deki yıl Türkiye’de yapılacak Zirveye de 
şimdiden başarılar diliyorum. Bu arada, 
Birliğe yeni üye olan ülkeleri, bu ülkele-

rin Anayasa Mahkemesi mensuplarını da 
yürekten tebrik ediyorum.

Değerli misafirler, çok değerli dostlarım…

10 yılı aşkın bir süre boyunca, Türkiye’de 
hemen her alanda çok büyük reformlar 
gerçekleştirdik. Türkiye her alanda iler-
lerken, hukuk alanında da önemli mesafe 
kat etti. Açıkçası, bütün bu süreç boyunca 
tasarladığımız ya da uygulamaya başladı-
ğımız her reform, çok çeşitli boyutlarda 
ve çeşitli şekillerde itirazlarla karşılaştı.

Her reform girişimimizde, Türkiye’nin 
buna hazır olmadığı, Türkiye’nin bunu 
kaldıramayacağı, hatta ülkenin çok ciddi 
risklerle karşılaşacağı yönünde yorumlar 
yapıldı. Şunu memnuniyetle ifade etmeli-
yim ki yapılan her reform, kaygıların tam 
tersine, Türkiye’yi daha da güçlendirmiş, 
değişim süreçlerini hızlandırmış, başka 
reformlara zemin hazırlamıştır.

Yapılan her reformla birlikte, değişime 
karşı çok güçlü direnç sergileyen statüko 
biraz daha zayıflamıştır; statüko zayıfla-

Asya Anayasa Mahkemeleri 
Birliği Üyeleri ile Yemek

Ankara | 25 Nisan 2013 
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dıkça da siyaset, ekonomi, dış politika, 
hukuk ve demokrasi güç kazanmıştır. 
Türkiye ekonomisinin son 9 yıllık bü-
yüme ortalamasının, küresel ekonomik 
krize rağmen, yüzde 5 olduğunu burada 
özellikle hatırlatmak isterim. Her alanda 
gerçekleştirdiğimiz reformlar, en başta 
ekonomiye olumlu yansımış, büyümeden 
ihracata, enflasyondan faizlere kadar eko-
nominin tüm göstergeleri tarihî rekorlar 
kırmış, bu da fertlerin refah seviyesini 
artırmıştır.

Demokratikleşme ve hukuk alanında ger-
çekleştirdiğimiz reformların, Türkiye’nin 
önünün açılmasında, Türkiye’nin büyü-
mesinde, ülkemizin geleceğe çok daha 
güvenle bakıyor olmasında ayrıca önemli 
katkısı olduğunu burada özellikle vurgu-
lamakta fayda görüyorum.

Demokrasiyi ileri standartlara kavuştur-
mak ve hukukun üstünlüğünü en ideal 
manada tesis etmek suretiyle, Türkiye, 
demokrasi ve hukukla ilgisiz olduğu sanı-
lan nice alanda büyük atılımlar gerçekleş-
tirdi. Zira sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 
hukuk, en başta bireyin hak ve özgürlük-
lerini korumak için vardır.

Bireyi değil, vatandaşı değil, devleti öne 
çıkaran, devleti bireye karşı imtiyazlı ko-
numa yükselten bir hukuk, ne ekonomi-
ye, ne demokrasiye, ne de millî egemenli-
ğe sağlıkla bir zemin teşkil edemez. Oysa 
bireyin hak ve özgürlüklerini koruyan 
bir hukuk sistemi, demokrasiyi ve millî 
egemenliği olduğu kadar, ekonomiyi de 
güçlendirir.

Osmanlı Devleti’nin manevi mimarı Şeyh 
Edebali, yaklaşık 650 yıl önce bu ilkeyi 
net olarak ortaya koyarak, “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” demişti. Evet… Kendisini 
bireye karşı koruyan devlet, adil olmadı-
ğı gibi, güçlü bir devlet de değildir. Ama 
bireyin hak ve hürriyetlerini öne çıkaran 
devlet, bireyin gücüyle güçlü, insanının 
sahip olduğu haklar ve özgürlükler kadar 
büyük devlettir.

Geride bıraktığımız 10 yıl içinde, devlete 
ve hukuka ilişkin yanlış algıları ortadan 
kaldıracak çok önemli adımlar attık. 
Türkiye’de, müdahaleler yoluyla; bürok-
rasi siyasetin, yargı yasamanın, devlet 
bireyin önündeyken, bugün, tüm erkler, 
kendi yetki alanları dahilinde, uyum için-
de görevlerini yapar hale geldi.

Müdahaleler yoluyla, devlet ve güçlülerin 
hukuku oluşurken, millî iradenin güç 
kazanmasıyla, hukuk güç kazanmış; özel-
likle de bireyin hak ve özgürlüklerini ge-
nişletmiştir. 12 Eylül 2010 tarihinde ger-
çekleşen Anayasa değişikliğiyle, Anayasa 
Mahkemesi de, işte bu reform süreçlerine 
katkı sağlayan, hukuka ve demokrasiye 
güç katan bir yapıya kavuştu.

Anayasa Mahkemesi, siyasete sınır çizen, 
siyasetin alanını daraltan bir anlayıştan 
sıyrılarak, siyasete, yani millî egemenli-
ğin tecellisine imkan tanıyan, siyaset ve 
hukuku karşılıklı olarak güçlendiren bir 
yapıya ulaştı. Ülkem adına iftiharla ifade 
etmeliyim ki şu anda, özgürlükleri daral-
tan, siyasete sınır çizen, birey karşısında 
devleti koruyan bir Anayasa Mahkemesi 
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değil, özgürlükleri, demokrasiyi, millî 
egemenliği güçlü şekilde muhafaza eden 
bir Anayasa Mahkemesi var.

Değerli dostlarım…

Ülke içinde gerçekleştirdiğimiz büyük 
reformlar, takdir edersiniz ki Türkiye’nin 
dış politikasını da olumlu yönde etki-
lemiştir. Türkiye, bulunduğu çalkantılı 
coğrafyada, proaktif  dış politikasıyla 
barışa, istikrara, huzura daha fazla katkı 
yapan bir ülke konumuna yükselmiştir. 
Türkiye’nin ekonomideki ve demokratik-
leşmedeki başarısı, hiç kuşkusuz, kendisi 
için olduğu kadar, bölgesi için de umut 
verici sonuçlar doğurmuştur.

Kendi milletinden, kendi halkından, ken-
di vatandaşlarından korkan, onları adeta 
düşman olarak ilan eden yönetimlerin 
kalıcı olmayacağı, bu yönetimlerin ülke-
lerini ileri taşıyamayacakları bir kez daha 
görülmüştür. Türkiye örneğinde olduğu 
gibi, vatandaşına hak ve özgürlüklerini 
teslim eden, vatandaşını tehdit değil, 
varlık sebebi olarak gören devletlerin, 
her alanda ilerledikleri ve ilerleyecekleri 
tecrübeyle sabit hale gelmiştir.

Ülkelerin en üst yargı kurumları olan 
Anayasa Mahkemelerinin, hukukun üs-
tünlüğünü savundukları kadar, bireyin 
hak ve özgürlüklerine vurgu yapmaları, 
bölgemizdeki değişimleri hızlandırmala-
rı en büyük arzumuzdur. Türkiye olarak, 
bölgemizdeki deneyimlerden azami ölçü-
de yararlandığımızı, kendi tecrübelerimi-

zi paylaşmaktan da büyük memnuniyet 
duyacağımızı belirtmek isterim.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
Asya Anayasa Mahkemeleri Birliği’nin 
Kurul Toplantısına tekrar başarılar dili-
yorum. Anayasa Mahkemesi’nin bu an-
lamlı gününde misafirimiz olan tüm dost 
ve kardeşlerimize teşekkür ediyor, tekrar 
hoş geldiniz diyorum.

Anayasa Mahkemesi’nin Sayın Başkan 
ve üyelerini, tüm çalışanlarını da 51’inci 
Kuruluş yıldönümü vesilesiyle kutluyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli konuklar, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Akıllı 
Şebekeler Kongre ve Sergisi’ne başarılar 
diliyorum. Bu önemli toplantının ger-
çekleşmesini sağlayan bakanlıklarımıza, 
kurumlarımıza, şirketlerimize teşekkür 

ediyorum; katılan ve katkı sağlayan herke-
se şükranlarımı ifade ediyor, yurtdışından 
katılan misafirlerimize de bu vesileyle hoş 
geldiniz diyorum.

Değerli dostlarım…

Enerjinin her bir julünün, hayati derecede 
önem arz ettiği bir çağda yaşıyoruz. Artan 

Uluslararası Akıllı Şebekeler 
Kongre ve Sergisi Açılışı

İstanbul | 9 Mayıs 2013 
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dünya nüfusuna iş ve ekmek imkanı sağ-
lanması; bunun yanında güvenlik, istikrar, 
refah artık enerjiyle doğrudan paralellik 
arz eden konular haline geldiler. Bugün 
dünyanın her ülkesi, ucuz ve devamlı 
enerjiye ihtiyaç duyuyor. Enerji ve enerji 
politikaları, dünya siyasetinde son derece 
ağırlıklı bir yer teşkil ediyor.

Esasen burada, enerjiyle ve enerjinin şe-
killendirdiği uluslararası siyasetle ilgili 
olarak birkaç hususa değinmek istiyorum. 
Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki enerjinin 
dünya siyasetinde bu kadar ağırlıklı bir 
role sahip olması, kapitalizmin ortaya çıkı-
şıyla başladı. İnsana, sadece tüketici olarak 
bakan, sadece sınırsız ihtiyaç sahibi bir 
varlık olarak bakan kapitalizm, bu zaafları 
sürekli olarak körükledi. Bugün, vazgeçil-
mez birer ihtiyacımız olan eşyalar, bundan 
200 yıl öncesinde, bırakın ihtiyacı, hayal 
bile değildi.

İnsanlık, milyonlarca yıl boyunca, çamaşır 
makinesi olmadan, motorlu araçları olma-
dan, bilgisayarı, telefonu olmadan yaşadı. 
Milyarlarca insan, binlerce yıl boyunca, 
tek çeşit ekmekle, sınırlı çeşit yemekle, 
sınırlı sayıda araç ve gereçle hayatını ida-
me ettirmeyi, hem de huzur içinde idame 
ettirmeyi başardı. Çok ilginçtir… Sanayi 
devrimiyle birlikte, üretim ihtiyaca göre 
değil; ihtiyaç üretilene göre belirlendi ve 
hayatımıza yeni ihtiyaçlar girdi.

Bugünün nesilleri için, bilgisayarsız, tele-
vizyonsuz, telefonsuz bir hayatı tahayyül 
etmek bile mümkün değil. Bugünün insan-
ları için, arabasız, uçaksız, trensiz bir seya-

hati düşünmek mümkün değil. Bugünün 
insanları ve bugünün sistemi için, tek çeşit 
ekmeği, tek çeşit içeceği, tek çeşit krakeri 
tasavvur etmek mümkün değil. 200 yıl 
önce var olmayan araçların, 200 yıl önce 
hayali bile mevcut olmayan ürünlerin, 
bugün hayatımızın vazgeçilmezleri haline 
gelmesi, dünya ekonomisini, dünya siyase-
tini belirliyor ve şekillendiriyor.

Burada bir yanılgıdan da özellikle uzak 
durulması gerektiğine inanıyorum… 
Dünyanın belli bölgelerinde vazgeçilmez 
birer ihtiyaçmış gibi duran araç ve ürün-
ler, dünyanın çok önemli bir çoğunluğu 
için anlam ifade etmiyor. Birçok ülkede, 
birçok insanın, hayatında yokluğunu ta-
savvur edemediği nice araç ve ürün, dün-
yada ezici bir çoğunluk tarafından hayal 
olarak görülüyor. Düşünün ki şu anda, 
dünyamızda, hayatında hiç “alo” dememiş, 
hiç telefon kullanmamış 1 milyara yakın 
insan bulunuyor. Gelişmiş ülkelerde, artık 
8-9 yaşında çocuklar bile telefonsuz bir 
hayatı düşünemezken Afrika’nın, Asya’nın 
derinliklerinde hiç telefon görmemiş, hiç 
telefona dokunmamış, konuşmamış nice 
insan bulunuyor.

İşte böyle bir sistem içinde, böyle bir düzen 
içinde, enerji de, vazgeçilmez bir ihtiyaç, 
bu sistemi ayakta tutan önemli bir güç ola-
rak öne çıkıyor. Bugün gücün, ekonomik 
büyüklükle, askeri büyüklükle, bölgesel ve 
küresel etkinlikle ifade edildiği bir çağda 
yaşıyoruz. Hukukun üstünlüğünün değil, 
üstünlerin hukukunun egemen olduğu bir 
zaman diliminden geçiyoruz.
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Şunu da altını çizerek ifade etmek du-
rumundayım… Enerji, kullanan ülkeler 
tarafından, kendi ülkeleri içinde refaha, 
kalkınmaya, huzura, güvenliğe, demokrasi 
ve çoğulculuğa hizmet ederken; geldiği 
ülkelerde baskının, diktanın, zulmün ge-
rekçesi olabiliyor. Demokrasi, enerji ile 
mümkün hale getirilirken, aynı enerji, 
başka coğrafyalarda diktanın gerekçesi 
olabiliyor. Çelişkilerin had safhaya çıktığı, 
uçurumların derinleştiği, adaletsizliğin 
artık yadsınamaz hale geldiği bir dünyada 
yaşıyoruz.

Eşitsizlik ve adaletsizliğin, küresel güven-
liği, küresel refahı, en önemlisi de gele-
cekte yaşanabilir bir dünya imkanını yok 
ettiğine şahit oluyoruz. Fosil kaynakların 
tükendiği bir dünyanın nasıl bir dünya 
olacağını tahayyül etmek gerçekten zor. 
Esasen, enerjinin de, enerjimizin de, daha 
adil, daha yaşanabilir bir dünya inşa et-
mek için kullanılması gerekiyor ve bunun 
üzerine acilen düşünmek, kafa yormak 
zorundayız. Enerjiyi, başkasına karşı bir 
güç olarak kullanan bir dünyadan, enerjiyi 
paylaşan, enerjiyi ortak bir sinerjiye tahvil 
eden bir sisteme geçiş yapmak zorundayız.

Değerli dostlarım…

Dünyamız, maalesef, enerji ve enerji arz 
güvenliği üzerine düşündüğü kadar, enerji 
israfına kafa yormuyor. Enerji kadar, ener-
jinin yol açtığı tahribata yoğunlaşılmıyor. 
Sürdürülebilir enerji kaynakları, dost 
enerji yöntemleri hâlâ dünya gündemini 
yeterince meşgul etmiyor. Dünyanın, bilim 
ve teknolojide ulaştığı seviye, tam anlamıy-

la insanlığın hayrı için kullanılmıyor. İşte 
böyle bir dünyada, enerjinin paylaşımına, 
enerji israfının önüne geçilebilmesine, 
enerji arz güvenliğinin tesis edilmesine yö-
nelik çabaları çok çok önemli buluyoruz.

Çocuklarımız, torunlarımız için, insanlı-
ğın ve dünyanın geleceği için, enerjiden zi-
yade enerjinin verimli kullanımına dikkat 
kesilmek durumundayız. Bunun yanında, 
temiz, tehdit içermeyen, çevreye tehdit teş-
kil etmeyen enerji kaynaklarına daha fazla 
yönelmek zorundayız. Bakınız… Türkiye 
olarak, her yıl büyüyen ekonomimizin ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere, enerjide çok 
önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz.

2002 yılında 130 milyar kilovat saat olan 
elektrik tüketimi, şu anda 240 milyar 
kilovat saate ulaştı. Buna paralel olarak, 
2002’de 300 olan santral sayımızı, şu an 
743 adede çıkardık. Kurulu gücümüz, 10 
yıl önce 32 bin megavat idi, şu anda 58 bin 
megavata ulaştı. Rüzgar santrallerimizi, 
jeotermal santrallerimizi, güneş enerjisi 
imkanlarımızı bu süreçte kat kat artırdık. 
Türkiye genelinde 4 bin 510 kilometre 
olan doğalgaz boru hatlarımız, şu anda 12 
bin 290 kilometreye ulaştı.

2002 yılında 9 ilimizde doğalgaz vardı, 
şu an 71 ilimizde doğalgaz var. Petrol ve 
doğalgaz sondajında aynı şekilde önemli 
başarılar kaydettik. Türkiye, enerji üreti-
minde önemli mesafe kat ederken, enerji 
iletiminde de kilit bir ülke konumuna yük-
seldi. Ceyhan, dünyanın en önemli enerji 
limanlarından biri konumuna yükseldi.
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Değerli dostlarım…

Burada, güncel bir meseleye de özellik-
le değinmek isterim… Geçtiğimiz hafta 
Japonya Başbakanı’nın ziyaretinde, 
çok önemli bir anlaşmaya imza attık ve 
Sinop’ta Nükleer Santral inşaatı için an-
laşmaya vardık. Mersin Akkuyu’yu Rusya 
yapıyor. Sinop’a yapılacak ikinci santralde 
Türkiye’nin belli bir payı var. 3’üncü sant-
rali yaparken, Türkiye’nin payını daha da 
artırmış olacağız. Mühendislerimizi bu 
noktada eğitmeye başladık, kendi kalifiye 
işgücümüzü geleceğe hazırlama çalışmala-
rını başlattık.

Burada milletimizin şunu özellikle bilme-
sini istiyorum… Türkiye, 10 yıl öncesine 
göre, neredeyse 2 kat daha fazla elektrik 
üretiyor. 10 yıl sonra, bugünkünün 2 katı 
fazla elektriğe ihtiyacımız olacak. Şu anda 
biz, enerji ihtiyacımızın yüzde 72’sini 
yurtdışından karşılıyoruz. Bakın, nükleer 
santrallerimiz devreye girdiğinde, şu an 
ithal ettiğimiz doğalgazın 3’te 1’ini ithal et-
memize gerek kalmayacak. Yani, yıllık 7.2 
milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne 
geçeceğiz.

Nükleeri biz, güneşin, rüzgarın, suyun 
yerine değil, işte bu ithalatın yerine ika-
me ediyoruz. Güvenlikle ilgili her tedbir 
alınacak ve en modern, en ileri teknoloji 
güvenlik bu nükleer santrallerde uygula-
nacak. Dünyada meydana gelen, özellikle 
de Japonya’da en son depremde meydana 
gelen kaza göz önünde bulundurularak, 
azami güvenlik önlemi sağlanacak. Her 
zaman ifade ediyoruz… Nükleer santral, 

arabaya binmekten, uçağa binmekten, so-
kağa çıkmaktan daha tehlikeli değil.

Ülkemizin artan enerji ihtiyacı ve dışarıya 
ödediğimiz kaynak düşünüldüğünde, nük-
leer santral ile biz adeta sessiz devrim ger-
çekleştiriyoruz. Ayrıca, nükleer santralle-
rin inşaatında, 10 bin insanımız çalışacak, 
450’si mühendis olmak üzere 2 bin kişi 
sürekli istihdam edilecek. Bu santrallerin 
bulunduğu illerimiz daha da canlanacak, 
daha da büyüyecek. Türkiye’nin, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden birisi olma 
yolundaki kararlılığı, bu nükleer santral-
lerle daha da gerçekçi bir hal alacak. Her 
türlü tedbiri aldık ve alacağız. Ne çevreye, 
ne insana hiçbir zarar gelmemesi için en 
modern sistemleri uygulayacak ve umuyo-
rum ki temiz bir enerji kaynağına ulaşmış 
olacağız.

Bu yeni sürecin de Türkiye için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Ben, bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, bu 
uluslararası konferansın başarılı geçmesi-
ni diliyorum. Tüm bakanlıklarımıza, özel 
sektörümüze, katkı verenlere, katılımcıla-
ra teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer hükümet başkanları, Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası’nın değerli Baş-
kanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın 
saygıdeğer guvernörleri, kıymetli misafir-
ler, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Türkiye’ye, İstanbul’a hoş geldiniz diyo-
rum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

Guvernörler Kurulu’nun 22’nci Yıllık Top-
lantısına ev sahipliği yapmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek 
istiyorum.

Banka’nın değerli başkanı, Sör Suma Chak-
rabarti ile çalışma arkadaşlarına ve bu bü-
yük organizasyonun gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade 

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası 22. Guvernörler Kurulu 

Toplantısı

İstanbul | 10 Mayıs 2013 
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ediyorum. İstanbul’un, dünya tarihine 
ve medeniyetlerine ilham verdiği kadar, 
dünya ekonomisine de yol gösteren, ufuk 
çizen bir kent olmasını yürekten temenni 
ediyor; toplantının ülkelerimiz ve dünya-
mız için başarılı neticelere vesile olmasını 
diliyorum.

Değerli dostlarım...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık 
Toplantısı, dünya ekonomisi açısından 
olumsuzlukların sürdüğü zor bir dönemde 
yapılıyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen, 
küresel ekonomideki kırılganlık devam 
ediyor, ihtiyaç duyulan büyüme oranları 
bir türlü yakalanamıyor. Yaşanan finansal 
krizler, gerek sağlam bir makroekonomik 
çerçevenin, gerek yapısal reformların, sü-
rekli büyüme ve istikrar bakımından ne 
kadar önemli olduğunu gösterdi.

Bu noktada, dünyamızın içinde bulundu-
ğu zor dönemde, her bakımdan bir başarı 
hikayesi teşkil eden Türkiye’nin bugünkü 
konumuna ve tecrübelerine dair bazı tes-
pitleri sizlerle paylaşmak isterim. Son 10 
yılda gerçekleştirdiğimiz köklü reformlar 
sayesinde, Türkiye, küresel finans krizinde 
gerçekten farklı bir konumda oldu ve son 
derece başarılı bir grafik sergiledi. Türkiye 
artık, ekonomik büyüme, istihdam, sürdü-
rülebilir kalkınma, enerji güvenliği gibi 
küresel düzeydeki meselelerde, projeleri 
takdirle karşılanan, görüşü dinlenen, kat-
kısı aranan bir ülke konumuna yükseldi. 

Türkiye’nin bu başarısını basit bir formüle 
indirgemek mümkün değil. Bu başarı pek 

çok farklı unsurdan oluşuyor. Son dönem-
de Türkiye’de kurumların ve politikaların 
kalitesi, ekonomik büyümenin destek-
lenmesi ve sürdürülmesinde kilit rol oy-
nadı. Uzun vadeli stratejiler ve kalkınma 
planlarımız; ekonomik politikaların koor-
dinasyonu, kaynakların etkin kullanımı 
ve kalkınmanın hızlanması adına büyük 
önem taşıdı. 

Özellikle küresel ekonomideki değişimlere 
hızlı uyum sağlayabilen aktif politikalar 
benimsedik. Uyguladığımız doğru politi-
kalar sonucunda, iç talep ve ihracat artı-
şıyla birlikte 2009 yılının son çeyreğinden 
2012 yılı sonuna kadar büyümeyi aralıksız 
sürdürdük. Ekonomik başarının, ancak ve 
ancak halk ile devlet arasında kurulacak 
güçlü bir bağ ve güvenle tesis edileceğine 
inanıyoruz. Bu güvenin oluşturulması ve 
canlı tutulması için halkın, yaşamlarını 
etkileyecek tüm kararlarda azami ölçüde 
söz sahibi olması önemlidir. 

Biz de tüm politikalarımızı insan odaklı 
bir çerçevede, kapsayıcı bir anlayışla tasar-
ladık ve uyguladık. Politika ve strateji bel-
gelerimizi toplumsal ittifakı dikkate alarak 
ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturduk. 
Sosyal refahın sağlanması yolunda pek 
çok olumlu adım attık ve önemli sonuçlar 
elde ettik. Küresel kriz nedeniyle 2009 
yılında yüzde 15’e yükselen işsizlik oranı, 
aldığımız tedbirlerle 2011 yılına geldiği-
mizde yüzde 9.8’e, 2012 yılında ise yüzde 
9.2’ye geriledi. Sosyal harcamalara artık 
daha çok kaynak ayırabilir hale geldik. 
Sosyal yardım programlarının harcamala-
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rı 2002’deki yüzde 0.5 seviyesinden 2011 
yılında yüzde 1,42’ye ulaştı. 

Bizim kalkınma anlayışımız, fiziksel alt-
yapı ve üretim amaçlı yatırımlara olduğu 
kadar insan kaynağına yatırıma da daya-
nıyor. Şunu bilhassa vurgulamak isterim 
ki biz ülkemizin potansiyelini ve insanımı-
zın yeteneklerini ortaya çıkaran ve azami 
şekilde kullanabilen bir kalkınma modeli 
benimsedik. Genç nüfusumuzu en iyi şe-
kilde değerlendirmeyi amaçladık. Böylece 
büyümenin istihdam oluşturma kapasi-
tesini güçlendirdik ve refahın daha geniş 
kesimlere yayılmasını sağladık. Eğitim ile 
istihdam ilişkisini güçlendirecek adımlar 
attık. Mesleki eğitime önem vererek nite-
likli işgücünün artırılmasını hedefledik. 

Bir diğer vurgulamak istediğim nokta ise, 
dışa açıklığa ve rekabetçiliğe verdiğimiz 
önemdir. Özellikle son yıllarda dünya ile 
bütünleşmemizi hızlandırdık. Küresel 
değişimleri yakından izleyen bir yaklaşım 
benimseyerek etkin bir dış ticaret politi-
kası izledik. Burada, Türkiye ekonomisini 
çok yakından ilgilendiren, hatta Türkiye 
ekonomisinin de ötesinde bölgeyi çok 
yakından ilgilendiren bir gelişmeyi de 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de 
yakından bildiği gibi Türkiye, yaklaşık 30 
yıldır, yabancı ülke topraklarından kendi-
sine yönelen terörle mücadele ediyor.

30 yılın bilançosu ülkemiz ve milletimiz 
açısından gerçekten çok ağır oldu. 40 bi-
nin üzerinde insanımızı kaybettik. İç ve 
dış politika, özellikle de demokratikleşme, 
bu olumsuz süreçten derinden etkilendi. 

Ekonomik maliyet ise, çeşitli hesaplamala-
ra göre 300 milyar ila 1 trilyon dolar civa-
rında gerçekleşti. Bütün bunlarla birlikte, 
terörün etkisiyle, ülkemizin belli bölgele-
rinde yatırım ortamı diğer bölgeler kadar 
iyileştirilemedi, yoksulluk ve işsizlik soru-
nu bölgelere göre farklılık arz etti.

Hükümet olarak, 10 yıl boyunca, terör 
meselesini çözmek için çok boyutlu bir 
mücadele yürüttük. Bir yandan terörle 
kararlı bir şekilde mücadele ederken, bir 
yandan da terörü doğuran nedenleri orta-
dan kaldırdık; ekonomik yatırımlarımıza 
hız verdik, demokratikleşme adımlarını 
kararlılıkla gerçekleştirdik. En son, çözüm 
süreci ile terörün sonlandırılması, şiddetin 
sona ermesi, demokratik siyasetin güçlen-
mesi için önemli bir adım attık ve sonuçla-
rı almaya başladık.

Terörün sona ermesiyle birlikte, Türkiye’de 
tartışmasız yeni bir sayfa açılıyor. Bu say-
fa, sadece Türkiye’nin iç siyasetini, içerde-
ki değişimi değil; bölgenin de istikrarını, 
güvenliğini, ekonomik kalkınmasını çok 
yakından ilgilendiriyor. Süreç, 4 aydır et-
kisini gösterdiği halde, bölgede ekonomik 
ve sosyal anlamda çok önemli bir değişim 
gözleniyor. İnşallah bu süreç başarıyla iler-
leyecek ve hem bölgenin, hem Türkiye’nin 
çehresi çok hızlı şekilde dönüşecek. Türki-
ye ekonomisinin bu süreçten çok olumlu 
etkileneceğine, daha fazla uluslararası 
yatırımın çekileceğine, ticaretin ciddi ma-
nada artacağına inanıyoruz.

Hiç kuşkusuz bu süreç, işsizlik ve yoksul-
lukla mücadelemizde de farklı bir kulvara 
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geçmemize zemin hazırlayacak. Türkiye 
kadar, bölgemizin, özellikle de Ortadoğu 
ve Avrupa’nın geleceğini yakından ilgilen-
diren bu sürecin, sabotajlarla, tahriklerle 
bozulmaması için, tüm dostlarımızdan 
destek bekliyoruz. Türkiye tarihî bir dö-
nüm noktasını geçerken, yeni bir sayfa 
açarken, umut dolu bir geleceğe yelken 
açarken, tüm dost ve kardeş ülkelerin de 
bu sürece katkı sağlamalarını istiyoruz. 
Tekrar etmeliyim ki kazanan sadece Tür-
kiye olmayacak, kazanan tüm bölgemiz, 
bölgemizin tüm halkları olacaktır.

Değerli dostlarım, çok değerli misafirler...

Yoksulluğun azaltılması, hayat şartlarının 
iyileştirilmesi ve ekonomik büyümenin 
sağlanması, canlı bir özel sektör gerektirir. 
Nitekim ülkemizin ekonomik büyüme-
sindeki en önemli dinamik özel sektör 
yatırımları oldu. Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası’nın, üye ülkelerdeki özel sek-
töre sağladığı sermaye, bilgi ve ortaklık 
imkânlarının önemli düzeyde olduğunu 
biliyoruz. Bu vesileyle Banka’nın bölgesel 
ve küresel değişimlere uyum sağlama ça-
balarını takdirle karşıladığımı belirtmek 
isterim. 

Kosova’nın da Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’na üye olmasından büyük mem-
nuniyet duyduk. Türkiye, genişleyen ve 
bölgesinde önde gelen uluslararası finans 
kuruluşlarından olan Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası’nın faaliyetlerine olan des-
teğini sürdürecektir. Banka’nın Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da sürmekte olan değişim 
ve dönüşüm sürecine destek olma nokta-

sında benimsemiş olduğu aktif ve öncü 
rolü bilhassa takdirle karşılıyoruz.

Bu sabah, dönüşüm sürecinde bulunan 
ülkelerin değerli Hükümet Başkanlarının 
ve Sayın Başkan’ın iştirakiyle, Güney ve 
Doğu Akdeniz Ülkelerindeki iş ve yatırım 
imkânlarını ele aldığımız yüksek düzeyli 
bir etkinlik gerçekleştirdik. Toplantımızda 
bu Hükümetlerin politika önceliklerini 
dinledik. Bu toplantı, söz konusu Hükü-
metlerin öncelikli reformlarının AİKB 
tarafından nasıl daha iyi desteklenebilece-
ğini göstermek açısından yararlı oldu.

Değerli dostlarım...

Bölgedeki dönüşüm süreci, esasen bir 
demokratikleşme sürecidir ve bölgede 
tarihin normal akışına kavuşması, bölge 
halklarının 21. yüzyılla buluşması anla-
mına gelmektedir. Açıkçası, Kuzey Afrika, 
Ortadoğu ve Akdeniz havzasında tarihî 
gelişmelere şahitlik ediyoruz. Bölgedeki 
gelişmeler değerlendirilirken, unutulma-
malıdır ki demokratikleşme uzun soluklu 
çaba gerektiren bir süreçtir ve bu süreçte 
iniş çıkışlar yaşanması son derece tabiidir. 
Önemli olan genel tabloyu görebilmektir. 

Bazı olumsuzluklara odaklanarak, bölge-
nin geleceğine ilişkin karamsar bir bakış 
açısı sunmak yanlış olacaktır. Bu hataya 
düşmemeli, bölge halklarının ne istediğini 
doğru anlamalıyız. Bildiğiniz gibi, bölge-
deki bazı hükümetler acil malî kaynak 
ihtiyacı içindedir. Uluslararası finansal 
yardım, bu ülkelerin likidite darlığına ve 
bankacılık krizine girmesini engelleye-
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bilir. Uluslararası toplum, malî krizlerin 
önlenmesi ve beraberinde siyasi krizlerin 
ortaya çıkmaması için sorumluluk almalı 
ve bölge hükümetlerine azami desteği sağ-
lamalıdır. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık 
Toplantısı’nın bu konudaki çabalara ivme 
vereceğine olan inancımı ifade etmek 
istiyorum. Türkiye, bölgedeki demokratik-
leşme ve dönüşüm sürecini desteklemeyi 
sürdürecektir. Bu konudaki siyasi irademi-
zi ve kararlılığımızı çeşitli vesilelerle dile 
getirdik. Dünya kamuoyunun iyi bildiği bu 
tutumumuz, bölgeyle ortak tarihî ve kül-
türel bağlarımız ışığında son derece tabii 
karşılanmalıdır. 

Biz, Bölgenin ortak bir kaderi paylaştığı-
na inanıyoruz. Bu anlayışla, demokratik 
yollarla iş başına gelmiş yönetimlere ön-
yargısız biçimde yaklaşarak, olabilecek 
azami desteği sağlamak gayretindeyiz. 
Gayemiz, sadece ve sadece bölgede kalıcı 
barışın, refahın, istikrarın temin edilmesi-
dir. Açıkçası, Türkiye’nin güvenlik, huzur 
ve istikrarının, bunun yanında Avrupa’nın 
güvenlik, huzur ve istikrarının, tüm bölge-
nin durumu ile bire bir paralel olduğunu 
biliyor ve görüyoruz.

Sayın Başkan, değerli misafirler…

Avrupa İmar ve  Kalkınma Bankası 
Guvernörler Kurulu’nun 22’nci Yıllık 
Toplantısı’nı, dünya ve Avrupa ekonomi-
sinin içinden geçmekte olduğu bu hassas 
dönemde ortak gündemimizdeki konula-
rın ele alınması ve çözüm yollarının tar-

tışılması için çok önemli bir fırsat olarak 
görüyoruz. 

İstanbul’da ağırlamakta olduğumuz tüm 
misafirlerimize ve dostlarımıza tekrar hoş 
geldiniz diyorum. Toplantının başarılı ve 
verimli geçmesini temenni ediyorum. Bu 
toplantının gerçekleştirilmesinde emeği 
geçenlere ve katkı sağlayanlara ve tüm 
katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Brookings Enstitüsü’nün kıymetli men-
supları, değerli katılımcılar, hanımefendi-
ler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
ABD’nin en köklü düşünce kuruluşları ara-
sında yer alan Brookings Enstitüsü çatısı 
altında bugün sizlerle birlikte olmaktan 

büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, Enstitü’ye bu güzel buluşma için 
şükranlarımı sunuyorum.

Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi olan Broo-
kings, yayınladığı analizlerle, hazırladığı 
raporlarla, bünyesinde barındırdığı de-
ğerli isimlerle, küresel kamuoyuna, siyasi 

Brookings Enstitüsü “AK Parti 
İktidarları ve Türkiye’nin 

Dönüşümü” Konulu Toplantı

Washington, Abd | 17 Mayıs 2013 
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ve ekonomik alanlarda ışık tutan önemli 
bir kurum. Brookings Enstitüsü’ne, yöne-
tici ve çalışanlarına, ortaya koydukları ve 
koyacakları çok değerli eserlerden dolayı 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Enstitü’nün çalışmalarını dik-
katle ve takdirle takip ettiğimizi ve ede-
ceğimizi de burada belirtmek istiyorum…

Değerli dostlarım…

Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında, ol-
dukça eski bir devlet geleneğinin, kadim 
ve zengin bir medeniyet birikiminin 
temelleri üzerine inşa edildi. Tarih bo-
yunca çok sayıda devlet kurmuş olmakla 
birlikte, Selçuklu ve Osmanlı Devletleri, 
gerek hakim oldukları geniş coğrafya, 
gerek uzun ömürleri nedeniyle, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin şekillenmesinde en etki-
li devletler oldular. Türkiye’nin, bu kadim 
devlet geleneğiyle, bölgesindeki diğer 
birçok ülkeden çok farklı bir konumda 
olduğunu burada özellikle hatırlatmak 
isterim. Ortaya çıkan bölgesel ve küresel 
sorunlar karşısında, Türkiye’nin refleks-
leri, bu tarihî birikim ve tecrübenin eseri 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Değerli dostlarım…

Birinci Dünya Savaşı, Türkiye için, hal-
kımız için gerçekten çok ağır bedellerin 
ödendiği bir savaş oldu. Size şu kadarını 
söylemek isterim… Osmanlı döneminde, 
20 milyon kilometre karelik bir alanı 
kapsayan Türkiye, Birinci Dünya Savaşı-
nın ardından, 780 bin kilometre karelik 
bir alanda yeniden hayat buldu. 1923’le 

başlayan yeni süreçte,  önümüzde 2 
önemli zorluk bulunuyordu: Bunlardan 
birincisi, Osmanlı bakiyesi olan, çoğu da 
komşumuz olan devletlerin durumuydu. 
Örneğin, Filistin meselesi, Osmanlı’nın 
yıkılmasının ardından ortaya çıkmış bir 
meseledir. Bu boyutuyla Filistin konusu, 
yeni Türkiye’yi de çok yakından ilgilen-
dirmektedir. 

Yeni Cumhuriyetin karşılaştığı bir başka 
önemli sorun ise, 780 bin kilometrekare 
alan içinde yer alan farklı etnik unsurlar 
ile, 20 milyon kilometrekarelik alandan 
gelen kitlelerin kaynaştırılması oldu. 
Cumhuriyet, Selçuklu ve Osmanlı Dev-
letlerinden edindiği tecrübe ile, bu kay-
naştırmayı, bu buluşturmayı çok başarılı 
şekilde gerçekleştirdi. 1920’de kurulan 
ilk meclisimiz, Türkiye’nin tüm renkleri-
ni, tüm etnik unsurlarını, tüm farklılıkla-
rını içinde barındırıyor, ahenk içinde bir 
araya getiriyordu. Hem etnik olarak, hem 
dini olarak çok farklı gruplar, birlikte ya-
şama tecrübesinden yola çıkarak, ortak 
bir hedef, ortak bir gaye etrafında birlikte 
mücadele veriyordu.

Değerli dostlarım…

Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğin kay-
nağının millet olduğu ilkesi üzerine inşa 
edildi. Ne yazık ki 90 yıllık süreçte, bu 
ilke zaman zaman ciddi yaralar aldı. Hü-
kümetler, seçimle iş başına gelirken, ege-
menlik bu şekilde tecelli ederken, sivil ve 
askeri bürokrasi, kendisini zaman zaman 
siyasetin üzerinde gördü. Bu anlamda, 
çok zorlu bir 90 yıl yaşadık… Demokrasiyi 
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yerleştirme mücadelesiyle geçen bu 90 yıl 
içinde, egemenlik tartışmaları, ülkemize 
gerçekten çok ağır bedeller de ödetti. Eko-
nomiden iç politikaya, sosyal yaşamdan 
dış politikaya kadar, ağır travmalara şahit 
olduk. Cumhuriyetin kuruluşundaki ruh 
ve birliktelik, zaman içinde aynı şekilde 
ağır yaralar aldı.

Bu 90 yıllık süreçte, demokrasimiz adı-
na çok kötü hatıralarımız olduğu kadar, 
çok güzel dönüm noktalarımız da oldu. 
Önemli tecrübeler kazandık, önemli 
birikimler elde ettik. Halkı çoğunlukla 
Müslüman olan bir ülkede, zorlu bir coğ-
rafyada, çalkantılı bir bölgede, çok önemli 
deneyimlerin sahibi olduk. 10.5 yıl önce, 
3 Kasım 2002’de gerçekleştirilen seçim-
ler, Türkiye’nin 90 yıl içinde yaşadığı 
önemli değişim noktalarından biri oldu.

Şunu çok büyük bir iftiharla ifade etmek 
isterim… Son 10.5 yıl, Türkiye’de demok-
rasinin, özellikle de millet egemenliğinin 
güç kazandığı, ileri standartlara kavuş-
tuğu, geri dönülemez kazanımların elde 
edildiği bir dönem oldu. Siyaset, hukuk, 
ekonomi ve dış politika alanında yaşanan 
büyük değişim neticesinde Türkiye, bu-
gün bölgesel bir güç ve küresel bir aktör 
haline geldi. Bazı gözlemciler buna “sessiz 
devrim” adını verdiler.

10.5 yıl, bizim için gerçekten meşakkatliy-
di… Bir yandan, Türkiye’nin 10 yıllardır 
çözülemeyen sorunlarına eğildik, yapıl-
mayan yatırımları yaptık, götürülmeyen 
hizmetleri götürdük. Ama eş zamanlı 
olarak da millî egemenliğe, demokrasiye, 

hukuka yönelik saldırılara göğüs gerdik, 
bunları bertaraf ettik. Türkiye’nin büyük 
dönüşümüne öncülük eden AK Parti ikti-
darları, katıldığı her yerel ve genel seçim-
de, oylarını artırarak büyüdü. Türkiye’de 
artık siyasetin anlamı ve işlevi değişti. 

Siyaset, meşruiyetini artık devlet elitle-
rinden değil, milletin kendisinden, onun 
tarihinden, irfanından ve vicdanından 
alan bir boyut kazandı.  Demokratik 
kurumların güçlendirilmesinden yargı 
reformuna, ekonomik büyümeden adil 
paylaşıma, Ar-Ge yatırımlarından sağlık 
reformuna, sivil toplumun etkinliğinin 
arttırılmasından dış politikaya kadar siya-
si ve toplumsal hayatın her alanında Tür-
kiye çıtayı bu dönemde yükseltti. 12 yıl 
önce, 2001 yılında, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük ekonomik krizini yaşayan Tür-
kiye bugün dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 
en büyük 6’ncı ekonomisidir. 

Bakınız… Amerika Birleşik Devletlerine 
hareket etmeden hemen önce, halkımıza 
çok önemli, tarihî bir müjdeyi açıkladık. 
Türkiye, 1947 yılında, IMF’nin faaliyetle-
rine başlamasının hemen ardından, Fon’a 
üye olmuştu. 1961 yılından itibaren de, 
Türkiye IMF’yle çeşitli dönemlerde borç 
ilişkisi tesis etmişti. 2001 yılındaki krizin 
ardından, Türkiye’nin IMF’ye borcu rekor 
bir seviyeye, 23.5 milyar dolara ulaştı. Biz, 
23.5 milyar dolar olarak aldığımız bu bor-
cu 10.5 yıl boyunca kararlı ve düzenli şe-
kilde ödedik; Salı günü son dilim ödemeyi 
gerçekleştirdik ve bu borcu sıfırladık.
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Küresel finans krizinin ağır şekilde sey-
rettiği böyle bir dönemde, Türkiye IMF’ye 
borcunu sıfırlamak gibi önemli bir başarı-
ya imza attı. Şu anda, IMF’ye borç vermek 
için müzakereler devam ediyor; müza-
kereler neticelenirse, Türkiye IMF’ye 5 
milyar dolara kadar borç verebilecek, bu 
konuma yükseldik.

Bakın, sizlere daha bir kaç hafta önce, 3 
Mayıs’ta, sadece 1 tek gün içinde, Türkiye 
ekonomisinde yaşanan birkaç gelişmeyi 
aktarmak isterim… 10 yıl önce 11 bin se-
viyesinde olan BİST, yani Borsa İstanbul, 
3 Mayıs’ta tarihî bir seviyeye ulaşarak 89 
bin seviyesini geçti; şu anda 90 bin sevi-
yesinin de üzerinde. 10 yıl önce yüzde 63 
seviyesinde olan faiz, o gün tarihinin en 
düşük seviyesine, yüzde 4,98’e geriledi; 
geçtiğimiz hafta 4,96’yı gördü. 10 yıl önce 
27.5 milyar dolar seviyesinde olan Merkez 
Bankası rezervimiz, o gün yeni bir rekor 
kaydetti, 135 milyar dolara ulaştı.

Yine aynı gün, 2 büyük önemli yatırım 
için önemli adımlar atıldı. İstanbul’a ya-
pacağımız 3’üncü büyük havaalanı için 
ihale yapıldı ve 22 milyar avro, artı vergi, 
artı 10 milyar avro yatırım bedeliyle, bu 
büyük ihale sonuçlandı. O gün ülkemiz-
de Japonya Başbakanı vardı; onunla da, 
İkinci Nükleer santralimizin inşası için 
imza attık… Evet… Bütün bunlar bir tek 
gün içinde gerçekleşti. 10.5 yıllık AK Parti 
iktidarında, her hafta, her ay, buna benzer 
rekorlar kaydettik. Çıtayı hep daha yukarı 
çektik, hedefleri hep büyük tuttuk ve bu 
hedeflere kararlılıkla ulaştık.

Değerli dostlarım…

10.5 yıl önce Türkiye’de ekonomik krizler 
konuşuluyordu, siyasi istikrarsızlık, koalis-
yon hükümetleri konuşuluyordu. Şu anda 
ise Türkiye’de artık ekonomik büyüme, 
dev, çılgın projeler, sosyal güvence, yeni 
rekorlar, Ar-Ge merkezleri, inovasyon, ya-
tırım, turizm konuşuluyor. Açıkçası, artık 
Türkiye Türkiye’yi değil, dünya Türkiye’yi 
konuşuyor. Türkiye, kaydettiği başarılarla, 
hem bölgesinde, hem dünyada takdirle, 
ilgiyle izleniyor.

Burada, Türkiye için, bölge için son dere-
ce önemli bir sürece de kısaca değinmek 
isterim… Bu süreç gerçekten çok önemli. 
Çözüm Süreci adını verdiğimiz bu süreç, 
Türkiye’de siyaseti, sosyal yaşamı, özellikle 
de ekonomiyi kökten değiştirecek, yenile-
yecek bir süreç. Ancak bu süreç, daha çok, 
bölgemizin barışına, istikrarına, huzur ve 
refahına katkı sunacak bir süreç.

Değerli dostlarım…

Türkiye, son 30 yılını terörle geçirdi. Bölü-
cü terör, 30 yıl içinde, maalesef 40 binden 
fazla cana, 350 milyar dolar civarında 
maddi kayba neden oldu. Terör, Türkiye’ye 
ağır bedeller ödettiği kadar, bölgenin 
huzuruna, güvenliğine de ağır darbeler 
vurdu. AK Parti olarak, terör meselesinin 
çözümü noktasında tam bir kararlılık için-
de olduk. 10.5 yıl boyunca, her boyutuyla, 
en kararlı şekilde terörle mücadele ettik.

Terörle mücadele ederken, terörü doğuran 
ve besleyen nedenlerin de üzerine gittik. 
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On yıllarca ihmal edilen Doğu ve Güney-
doğu bölgemize büyük yatırımlar yaptık, 
demokratik reformlar gerçekleştirdik, 
ayrımcılığı, ret, inkar ve asimilasyon politi-
kalarını sona erdirdik. Bölgede esen bahar 
havası, demokratikleşme havası, terörün 
elindeki tüm bahaneleri yok etti, devlet 
millet kucaklaşmasını sağladı. En son, çö-
züm süreci adını verdiğimiz süreçle, terö-
ristler, ülkemizden çekilmeye, yurt dışına 
çıkmaya başladılar. 30 yıldır neredeyse her 
gün acı haberler alırken, acı kayıplar ya-
şarken, bölücü terör nedeniyle son 4 aydır 
olay yaşamıyor, kayıp vermiyoruz.

Suriye’deki kanlı çatışmalar nedeniyle 
Türkiye’de zaman zaman alçakça saldırı 
girişimleri oluyor. Ancak bunun da büyü-
yen Türkiye’ye yönelik olarak farklı mec-
ralardan geldiğini biliyoruz, bunları tespit 
ediyoruz. Bugün Türkiye’de, terörün biti-
rilmesi noktasında umutlar çoğalmış du-
rumda. Birliğimiz, kardeşliğimiz çok daha 
güçlenmiş durumda. Sadece 4 ay olmasına 
rağmen, Türkiye’nin kalkınmasına yönelik 
çok güçlü umutlar oluştu. Terörsüz, şid-
detsiz, korkusuz bir ortamda, güvenli bir 
ortamda, kalkınma mücadelemizi güçlü 
şekilde sürdüreceğiz. Yine aynı ortamda, 
sosyal ve demokratik sorunları ele alacak, 
bunları da toplumsal mutabakatla çözüme 
kavuşturacağız.

Bu yeni sürecin, sabotaj ve tahriklere açık 
bir süreç olduğunu, bu nedenle dikkatle, 
temkinle, hassasiyetle hareket ettiğimizi 
burada hatırlatmak isterim. Zira çalkan-
tılı, istikrarsız bir coğrafya içinde, güçlü 
bir Türkiye’den rahatsızlık duyan çevreler 

olduğunu biliyoruz. Bu çevrelerin, terörün 
bitmesi aşamasında tahrikler yapabilece-
ğini de biliyor, tedbirlerimizi buna göre 
alıyoruz.

Değerli dostlarım…

2023 hedefine doğru hızla ilerleyen 
Türkiye’nin bu yeni dinamizmi ve geniş 
ufku, Avrupa’dan Ortadoğu’ya bütün dün-
yada yakından izleniyor. Bu büyük deği-
şim, AK Parti’nin yeni siyaset felsefesinin, 
milletin emrindeki devlet anlayışının, 
insan hak ve hürriyetlerine verdiği değe-
rin, insan merkezli politika anlayışının ve 
bütün dünyayı kucaklayan küresel bakış 
açısının somut bir göstergesidir. Türkiye, 
bugün artık her bakımdan etrafındaki 
gelişmelerin merkezinde yer alıyor. Yakın 
bölgemize baktığımızda, demokratik ta-
lepleri uğruna sokaklara dökülen halkla-
rın gözünde Türkiye’nin bir ilham kaynağı 
olduğunu görüyoruz. 

Bizim tek amacımız, bölgenin kalıcı istik-
rara kavuşmasıdır. Ülkemiz 2023 yılında 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girecekse, bunu içinde yer aldığı bölgey-
le birlikte yapacaktır. Bizim, geleceğe ve 
ülkemize ilişkin net bir vizyonumuz ve 
hedeflerimizi elde edecek gücümüz var. 
Son 10 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar so-
nucunda, çevremizdeki bütün fırtınalara 
rağmen, ufka baktığımızda geleceğimizi 
net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yolda mil-
let olarak beraberce yürüyoruz. 

Sorunlarını çözmüş, lider Türkiye hedefi-
mize mutlaka ulaşacağımıza inanıyorum. 
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Bölgemizde ve dünyada barış çabaları-
mızdan asla vazgeçmeyecek, barışa katkı 
sağlayan bir ülke olmaya devam edeceğiz. 
Demokrasiyi, insan haklarını, insanca 
yaşam şartlarını güçlü şekilde savunmayı 
sürdüreceğiz. Millet olarak her zaman 
mazlumun yanında, olduk, zalimin karşı-
sında durduk. Bugün de iç ve dış politika-
mızda sadece hakkı ve adaleti savunuyor, 
sadece bunun için mücadele veriyoruz.

Türkiye, yeryüzündeki her ülke için, her 
halk için, tamamen iyi niyetli, tamamen 
insan hakları, demokrasi ve adalet odaklı 
tavır belirleyen bir ülkedir. Bu ilkelerimiz-
den hiç vazgeçmeyeceğiz. Güçlü, lider bir 
Türkiye’nin, bölge için de, dünya için de 
büyük bir imkan olduğuna inanıyoruz ve 
bu hedefler doğrultusunda mücadelemize 
kararlılıkla devam edeceğiz.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bu güzel buluşmayı sağladığınız için 
sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Broo-
kings Enstitüsü’ne, bundan sonraki çalış-
malarında da başarılar diliyorum. Yeniden 
buluşmak, yeniden görüşmek umuduyla, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim.
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 
Sayın Chan, uluslararası sivil toplum ku-
ruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle 
birlikte olduğum için büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 31 
Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nün tüm in-
sanlığın sağlıklı, mutlu, müreffeh ve elbet-

te tütünsüz geleceği için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

Şahsıma tevdi edilen Küresel Tütün Kont-
rolü Özel Prestij Ödülü için Dünya Sağlık 
Örgütü, Küresel Tütün Kontrolü Başarı 
Ödülü için de ABD Hastalıkları Önleme ve 
Kontrol Merkezi yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. Yine bu konudaki çalışmalarıy-
la çeşitli kurumlar tarafından ödüle layık 
görülen Sayın Maliye Bakanımızı, Sayın 

Dünya Tütünsüz Günü Toplantısı

İstanbul | 31 Mayıs 2013 
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Sağlık Bakanımızı ve Yeşilay Cemiyeti Baş-
kanımızı da kutluyorum. 

Değerli misafirler...

Sigara tüketimiyle mücadele konusun-
daki samimi hassasiyetim, bu çerçevede 
gösterdiğim çabalar herkesin malumudur. 
Bugün sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak 
olan 2012 Türkiye Küresel Yetişkin Tütün 
Araştırması verileri, bu çabalarımızın so-
nuçlarını almaya başladığımızı gösteriyor. 

2008 yılında yapılan aynı mahiyetteki 
araştırmayla karşılaştırıldığında, tütün 
ürünlerinin kullanımıyla mücadele konu-
sunda, ülkemizde son 4 yılda gerçekten 
önemli, gerçekten kayda değer neticeler 
elde ettiğimizi görüyoruz. Buna göre, son 4 
yılda 15 yaş üzeri nüfusta tütün kullanım 
sıklığı yüzde 31,2’den yüzde 27.1’e gerile-
miş bulunuyor. 

Araştırma sonuçları, tütün kullanma sık-
lığında toplamda yüzde 13.4’lük bir azal-
maya işaret ediyor. Şüphesiz bu neticede, 
2008 yılı Ocak ayında çıkardığımız Tütün 
Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi ko-
nusundaki kanunun önemli payı var. 

Biliyorsunuz, bu kanunla 2008 yılı Mayıs 
ayından itibaren kamuya ait açık alanlar-
da, aynı yılın Temmuz ayı itibariyle de lo-
kanta, kahvehane, kafeterya gibi yerlerde 
tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. 
Böylece, kişilerin kendi evleri dışındaki 
tüm kapalı alanlarda sigara içilmesinin 
önüne geçmiş olduk. Buradaki asıl amaç, 
tütün ürünleri tüketmediği halde sigara-

nın zararlı etkilerine maruz kalan insanla-
rımızı korumaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günlerdeki 
tartışmaları hatırlıyorum. Birileri sigara 
yasağı yüzünden binlerce işyerinin kapa-
nacağını, yüzbinlerce kişinin işsiz kala-
cağını iddia etmişti. Hatta kanun, iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne dahi götürül-
müştü. Bugün baktığımızda söz konusu 
endişelerin, iddiaların hiçbirinin doğru 
olmadığını, toplumun kahir ekseriyetinin 
sigara yasağını memnuniyetle karşıladığı-
nı ve sahiplendiğini görüyoruz. 

Nitekim, sigara içme yasağından sonra 
yeme-içme sektöründeki işyerlerinin sa-
yısı azalmak bir yana artmıştır. Anayasa 
Mahkemesi de verdiği kararla, getirilen 
düzenlemenin doğruluğunu teyit etmiştir. 
Tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele 
konusundaki bir diğer önemli enstrüma-
nımız da, sigaraya uyguladığımız yüksek 
vergi oranlarıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü sigara için yüzde 
75 vergi oranı tavsiye ederken, biz bunu 
yüzde 80 olarak uyguluyoruz. Aynı şekilde 
sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerin-
de daha görünür ve etkili şekilde yer alma-
sını sağladık. Tütün ürünlerinin 18 yaşın 
altındaki kişilere satışını engelleme konu-
sunda da kararlı bir mücadele içindeyiz. 

Bu doğrultuda yeni bir adım olarak Ulusal 
Tütün Kontrol Programı’nın 2013-2017 
yıllarını kapsayan eylem planını oluştur-
duk. Uluslararası alanda da, Yasadışı Tü-
tün Ticaretinin Önlenmesi Protokolü’nü 
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imzalayan ilk 12 ülke arasında yer alarak, 
kararlılığımızı ortaya koyduk. Geçtiğimiz 
hafta Meclisimizde kabul edilen yasayla, 
tütün içermese de nargile ve sigara tarzın-
daki tüm ürünleri tütün kapsamına aldık. 
Aynı düzenlemeyle, sigara içme yasağını 
özel araçların sürücü koltuklarındaki kişi-
leri de kapsayacak şekilde genişlettik. 

İşyerlerinde sigara içme yasağına uyul-
maması halinde verilen cezaları da ağır-
laştırdık. Bunun yanında, kamuoyunu 
bilinçlendirmek amacıyla yürütülen 
“Dumansız Hava Sahası” ve “Havanı Koru” 
kampanyalarının da milletimiz nezdinde 
itibar gördüğünü memnuniyetle müşaha-
de ediyoruz. 

Değerli misafirler...

Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı ola-
rak, Anayasa’nın bana yüklediği görev 
gereği, 76 milyonun tamamının sağlığının 
korunması için gereken tedbirleri almak, 
aldırmak mecburiyetindeyim. Bu ülkenin 
tüm çocuklarının, gençlerinin beden sağ-
lığını gözetmek, sağlıklı nesiller yetişmesi 
için icab eden her şeyi yapmak benim asli 
vazifem. 

İşin ekonomik boyutuna, sosyal boyutuna, 
aileye verdiği zarara hiç girmiyorum bile... 
Gençlerin, annelerin, babaların sigara 
yüzünden maruz kaldıkları maddi sıkıntı-
ları, manevi tahribatı söylemiyorum bile... 
Sadece sağlık boyutu dahi, bizim sigarayla 
mücadele konusundaki hassasiyetimizi 
ibra etmeye tek başına yeterlidir. 

Silahlı terörle mücadeleyi başarılı bir 
şekilde sonuçlandırma aşamasına gelen 
Türkiye’nin, bize neredeyse bunun kadar 
zarar veren sigarayla, tütün ürünleriyle 
mücadelede de aynı başarıyı yakalamasını 
istiyorum. Maalesef sigaranın ucundan tü-
ten dumanın aldığı can sayısının, silahla-
rın namlusundan çıkan kurşunların aldığı 
can sayısını geçtiğini bir dönemdeyiz. 

Aralarındaki tek fark, biri hemen öldü-
rürken, diğeri süründürerek öldürüyor. 
Bugün dünyada 1,2 milyar kişi, ülkemizde 
de 15 milyon kişi sigara içiyor. Dünyada 
her yıl 5 milyon, ülkemizde 100 bin kişi 
tütün kullanımına bağlı hastalıklardan 
dolayı hayatını kaybediyor. Bakınız, her 
yıl dünyada 600 bin kişi, sigara içtiği için 
değil, sigara dumanına maruz kaldığı için 
ölüyor. 

Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşla-
rımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde 
olması gerekiyor. Lokal hastalıklar, lokal 
salgınlar karşısında ayağa kalkan, takdire 
şayan bir hassasiyet ortaya koyan dünya 
kamuoyunun, sigara başta olmak üzere tü-
tün ürünleri gibi küresel bir tehdide karşı 
da aynı tavrı ortaya koymasını bekliyoruz. 

Sigara içenlerin de, sigara içmediği halde 
dumanına maruz kalanların da hayatlarını 
korumak mecburiyetindeyiz. Bunun için 
kamuoyunu bilinçlendirmek, insanları 
sigaranın zararları konusunda bilgi sahibi 
yapmak elbette önemli. Ama kısıtlamalar, 
cezalar olmadan bu mücadeleyi arzu etti-
ğimiz düzeyde sonuçlara ulaştırabilmemiz 
maalesef mümkün olamıyor. 
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Biz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anla-
yışını tüm çalışmalarının odağına yerleş-
tirmiş bir hükümetiz. Tütün ürünleriyle 
mücadele konusundaki tavrımız da işte 
bu anlayışa dayanıyor. Biz sadece tütün 
ürünleriyle değil, insan sağlığını, toplum 
bünyesini tehdit eden her türlü zararlı 
maddeyle de mücadele ediyoruz. 

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde alkol 
tüketimiyle ilgili bir kanun çıkardık. Tıpkı 
sigarayla ilgili kanunda olduğu gibi, bu ko-
nuda da bir takım çevreler ayağa kalktılar. 
Düzenlemenin esasıyla ilgisi olmayan, ya-
lan-yanlış pek çok argümanla kamuoyunu 
etkilemeye, bize saldırmaya çalışıyorlar. 
Hiç kimse kusura bakmasın; bizim için 
esas olan milletimizin tamamının menfa-
atidir, gelecek nesillerin sağlığıdır. Sırf bi-
rilerinin keyfi bozulacak diye milletimizin 
tamamının sağlığını, geleceğini korumaya 
yönelik adımlar atmaktan geri durmayaca-
ğımızı herkes bilmelidir. 

Bu düşüncelerle bir kez daha 31 Mayıs 
Dünya Tütünsüz Günü’nün kutlu olmasını 
diliyorum. “Türkiye’nin Tütün Kontrolün-
deki Başarısı ve 2012 Türkiye Küresel Ye-
tişkin Tütün Araştırması” sonuçlarının ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele 
konusunda yürüttüğümüz çalışmalara 
destek olan herkese, tüm kurumlarımıza, 
uluslararası kuruluşlara teşekkür ediyor, 
sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

186

Sayın Millî Halk Meclisi Başkanı Halife, 
saygıdeğer milletvekilleri, değerli kardeş-
lerim... 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün burada Cezayir Millî Halk 
Meclisi’ne hitap etmekten, Cezayir halkı-
nın değerli temsilcileri olan sizlerle bira-
raya gelmekten memnuniyet duyuyorum.

Cezayir’i ilk kez 2006 yılında ziyaret et-
miştim. Bu ikinci ziyaretimde, o tarihten 
bu yana Cezayir’in gelişme ve kalkınma 
yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğini 
görüyorum. Bu ilerlemenin her alanda ve 
istikrarlı şekilde süreceğine inanıyorum. 
Cezayir halkıyla kardeşliğimiz, sadece 
temenni olmasının ötesinde somut temel-
lere dayanıyor. 

Millî Halk Meclisi’ne Hitap

Cezayir | 4 Haziran 2013 
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Tarihimizin en ihtişamlı dönemlerini bir-
likte inşa ettik, birlikte yaşadık. Barbaros 
Hayreddin Paşa ile başlayan birlikteliğimiz 
300 yıl barış ve adalet içinde devam etti. 
Yıllarca birbirimizden uzak kaldığımız 
dönemde dahi halklarımız her zaman ken-
dilerini birbirlerine yakın hissetmiştir. Biz 
Cezayir ile olan ortak tarihimizden gurur 
duyuyoruz. Aynı gururu Cezayir halkının 
da duyduğunu büyük bir mutlulukla gö-
rüyorum. 

Osmanlı döneminden sonra Cezayir hal-
kının işgal kuvvetlerine karşı başlattığı 
mücadelede kardeşlerimizin yanında 
aldık. Emir Abdülkadir’le birlikte işgal 
kuvvetlerine karşı direnenler arasında 
Türkler de bulunuyordu. Biz, Birinci 
Dünya Savaşı’nda mecburi olarak Fransız 
ordusunun saflarında yer alan Cezayirli 
kardeşlerimizden gördüğümüz alicenaplı-
ğı çok iyi hatırlıyoruz. 

Aynı şekilde, 1920 yılında, sonradan 
kahraman sıfatını almış bulunan Maraş 
şehrimizin işgali sırasında, Fransız ordu-
sunda yer alan Cezayirlilerin işgale karşı 
kıyam eden kardeşlerine katıldığını da 
asla unutmadık. Tarihte örneğine çok az 
rastlanabilecek bu olay, hiçbir zaman hafı-
zalarımızdan silinmedi, silinmeyecek. Biz 
de Cezayir’in bağımsızlık mücadelesini 
kahramanlık hikayeleriyle hatırlıyoruz. 

Halkımız, Cezayirli kardeşlerimizin ba-
ğımsızlık savaşını yürekten destekledi. 
Cezayir halkının bağımsızlık mücade-
lesinden sonraki ikinci büyük başarısı, 
hiç şüphesiz 1990’lı yıllarda yaşanan acı 

olaylardan sonra sağladığı millî birlik ve 
iç barıştır. Bu başarıda, Cumhurbaşkanı 
Sayın Butef lika’nın sergilediği dirayetli 
liderliğin önemi büyüktür. Bu vesileyle 
kendilerine en içten geçmiş olsun dilek-
lerimi iletmek istiyorum. Cezayir, gerek 
insan kaynağı, gerek doğal kaynakları ba-
kımından dünyanın en önemli ülkelerin-
den biri. Cezayir’in, bu potansiyeliyle en 
kısa zamanda ekonomik alanda dünyanın 
ileri ülkeleri arasındaki yerini alacağına 
inanıyorum. Kardeşlerimizin bu doğrul-
tuda attıkları sağlam adımları dikkatle ve 
memnuniyetle izliyoruz.

Değerli milletvekilleri...

Bölgemizde ve dünyada kritik gelişmele-
rin meydana geldiği bir dönemden geçiyo-
ruz. Bu ortamda, önemli kriz noktalarına 
yakın coğrafyada bulunan Türkiye, dünya 
istikrarı ve barışı için çaba gösteren her 
devletle ilişkilerini geliştiriyor. Cezayir 
işte bu ülkelerin başında geliyor. Siyasi 
ilişkilerimiz her bakımdan çok iyi şekilde 
ilerliyor. 

Ekonomik ilişkilerimiz de oldukça se-
vindirici bir düzeye ulaştı. Cezayir’le dış 
ticaret hacmimiz 2006 yılındaki son ziya-
retimden bu yana yaklaşık iki kat artarak 
5 milyar dolara ulaştı. Ancak, gerçek po-
tansiyelimiz bunun çok üstünde olduğunu 
biliyoruz. Cezayir’le ticaretimizin, aradaki 
engellerin tamamen kaldırılarak daha da 
gelişmesini istiyoruz. Bilhassa yatırımcıla-
rımızın, burada güçlü ortaklıklar kurarak, 
Cezayir ekonomisine katkı sağlamalarını 
arzu ediyoruz. 
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Son dönemde iki şirketimizin, Cezayirli 
ortaklarıyla tekstil üretimine yatırım 
yapmasını memnuniyet verici bir gelişme 
olarak görüyorum. Özel sektörümüzü 
Cezayir’de daha fazla yatırım yapmaya ve 
ortaklıklar kurmaya teşvik etmeye devam 
edeceğiz. Özel sektörümüzün en seçkin 
isimlerini, firmalarını size yönlendiri-
yoruz. Bu iş adamlarımızın, Cezayir’de 
kendilerine verilen projeleri en iyi şekilde 
yerine getireceklerine inanıyorum. 

Yarın, bu şirketlerimizden biri olan Tos-
yalı Holding’in demir çelik fabrikasının 
açılışını gerçekleştirmek için Başbakan 
Sayın Sellal ile beraber Oran şehrine 
gideceğiz. Bu tesis, Cezayir’in sanayi üre-
timine ve istihdamın artırılmasına katkı 
yapacaktır. Enerji alanındaki mevcut iş-
birliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. 
Cezayir’den doğalgaz alımına ilişkin söz-
leşmenin süresinin 10 yıl daha uzatılma-
sına ilişkin karşılıklı mutabakattan mem-
nuniyet duydum. Önümüzde dönemde 
her alanda çok daha kapsamlı işbirlikleri 
geliştirebileceğimizi ümit ediyorum. 

Değerli Milletvekilleri...

Günümüz dünyasının en büyük sorun-
larından biri de terörizm ve örgütlü suç-
lardaki artıştır. Türkiye de, Cezayir gibi 
terörden ciddi zararlar görmüş, büyük ka-
yıplar vermiş bir ülke. Bu vesileyle, geçen 
Ocak ayında ülkenizde meydana gelen te-
rör saldırısını bir kez daha kınıyor, terörle 
mücadelenizde yanınızda olduğumuzu 
vurgulamak istiyorum. Terörizm ve diğer 
örgütlü suçların sınır, bölge, coğrafya ta-

nımayan tehlikelerine karşı işbirliği me-
kanizmalarını artırmanın ülkelerimizin 
yararına olacağına inanıyorum.

Savunma sanayii alanında ülkelerimiz 
arasındaki somut işbirliği imkânlarının 
daha iyi değerlendirilmesini arzu edi-
yoruz. 7 Mayıs tarihinde imzaladığımız 
“Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması”, 
bunun için iyi bir hukuki zemini hazır-
ladı. Diğer yandan parlamentolarımız 
arasındaki ilişkileri, siyasi, ekonomik ve 
askeri alandaki ilişkilerimizin tamamla-
yıcısı olarak görüyoruz. 

Parlamentolarımız arasındaki temasların 
daha sık yapılması, Dostluk Gruplarının 
ve çeşitli komisyon ziyaretlerinin karşı-
lıklı olarak gerçekleştirilmesi önem taşı-
yor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde, 
Cezayir’le aramızdaki dostluk ve kardeş-
lik bağlarının daha da güçlendirilerek 
sürdürülmesi yönünde güçlü bir siyasi 
iradenin mevcut olduğunu belirtmek is-
terim. 

Değerli milletvekilleri... 

Ekonomik gücün, bir ülkenin siyasi, sos-
yal ve diplomatik alandaki konumunu 
belirleyici bir role sahip olduğu açık bir 
gerçektir. Türkiye’nin geçtiğimiz 10 yılda 
ekonomi alanında kaydettiği gelişme ger-
çekten tam bir başarı hikayesi olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Bilindiği gibi son 5 
yıldır etkisini sürdüren küresel ekonomik 
krize rağmen, bugün Türkiye Avrupa’nın 
6’ncı, dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi 
konumunda bulunuyor. 
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2010 ve 2011 yıllarında elde ettiğimiz 
oranlarla Avrupa’nın en hızlı büyüyen eko-
nomisi olduk. 2013 ve 2014 yıllarında da 
Türkiye’nin OECD ülkeleri içinde en yük-
sek büyüme hızını yakalaması bekleniyor. 
Geçtiğimiz sene 786 milyar dolar seviye-
sine ulaşan Gayrı Safi Millî Hasılamızın, 
2014 yılı sonuna kadar 950 milyar doları 
aşmasını bekliyoruz. 

2002 yılında 3 bin 500 dolar olan kişi 
başına düşen millî gelirimiz, geçtiğimiz 
yıl sonu itibariyle 11 bin dolara yaklaştı. 
Aynı şekilde 2002 yılında yüzde 30’larda 
seyreden enf lasyon, bugün yüzde 6’lar 
düzeyinde. İzlediğimiz, kararlı ve istikrarlı 
politikalar sayesinde, Avrupa’da işsizlik 
oranları bazı ülkelerde yüzde 20’lere yak-
laşırken, Türkiye’de yüzde 10’un altına 
düştü. 2002’de 27.5 milyar dolar olan Mer-
kez Bankası rezervlerimiz bugün ise 130 
milyar doları geride bıraktı.

Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik poli-
tikalar sonucunda yakaladığımız istikrarlı 
büyüme çizgisi, ihracatımızda önemli sıç-
ramalar yapabilmemize imkân verdi. Top-
lam ticaret hacmimiz, 2002’den bu yana 
dört kattan fazla artış göstererek, geçen yıl 
152 milyar dolara ulaştı. Toplam dış tica-
ret hacmimiz ise 400 milyar dolara yaklaş-
tı. Bu rakamlara ulaşılmasında, bölgemiz 
başta olmak üzere, tüm dünya ülkeleriyle 
dostluk ve karşılıklı fayda esasına dayalı 
olarak kurduğumuz politikalar etkili oldu. 

Önemli işbirliği ortaklarımızla tesis et-
tiğimiz Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 
mekanizmalarıyla, bu ülkelerle diyalo-

ğumuzu kurumsal çerçeveye oturtmayı 
sürdürüyoruz. Halen bu şekilde 10’u aşkın 
mekanizma işler durumdadır. Elde ettiği-
miz bu başarıda, özel sektörün girişim gü-
cünü sınırlayan engelleri kaldıran, potan-
siyelini kullanmasının önünü açan yapısal 
reformların da önemli payı var. 

Bugün Türk sermayesi 3 bin 500’e yakın 
firmayla 100’ün üzerinde ülkede faaliyet 
gösteriyor ve yüzbinlerce kişiye istihdam 
sağlıyor. İş adamlarımızın yurt dışındaki 
doğrudan yatırımları 25 milyar doları bul-
du. Bu olumlu gelişmeler elbette yabancı 
yatırımcıların da dikkatini çekiyor. 2010 
yılında 9 milyar dolar olan ülkemize gelen 
yabancı sermaye yatırımları, 2012’de 16 
milyar doları aştı. Ülkemizde faaliyet gös-
teren uluslararası sermayeli şirket sayısı 
da 30 bine ulaştı.

Burada, sizlerin huzurunda Cezayir hal-
kına, Cezayirli iş adamlarına bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Karşılıklı temasları-
mızı, ziyaretlerimizi, işbirliğimizi yoğun-
laştıralım. Biz bunun için üzerimize düşe-
ni yapmaya hazırız. Bu çerçevede vizelerin 
kaldırılmasını öncelik vermeliyiz. Kalple-
rimizin arasında nasıl hiçbir engel yoksa, 
aynı şekilde sınırlarımızdaki engelleri de 
kaldırmalıyız. 

Değerli milletvekilleri...

Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da tarihî dö-
nüşümlere şahitlik ediyoruz. Tunus, Mısır 
ve Libya’da, anayasal demokratik sisteme 
geçiş yolunda önemli ilerlemeler kayde-
diliyor. Barış içinde kalkınmanın en iyi 
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yolunun demokrasi olduğuna inanıyoruz. 
Dönüşüm sürecinde ortaya çıkan sorunla-
rın, millî birlik ve dayanışma yoluyla, ulus-
lararası toplumla işbirliği içinde aşılacağına 
inanıyorum. 

Türkiye olarak Filistin’de sürdürülebilir ve 
adil bir çözüme ulaşılmasını hedefleyen her 
türlü uluslararası girişimi destekliyoruz. 
İsrail, bölgede istikrar ve güvenliğin ancak 
adil ve kapsamlı bir barışla tesis edilebile-
ceğini artık idrak etmelidir. Barış sürecinin 
ileriye taşınabilmesi için bölgenin ve tüm 
dünyanın İsrail’i bu yönde bir tercih ortaya 
koyması yönünde zorlaması gerekiyor. 

Komşumuz Suriye halkının da demokratik 
rejime geçme yönünde verdiği mücadeleye 
kuvvetli desteğimizi, gerek ikili planda, 
gerek uluslararası düzeyde sürdüreceğiz. 
Suriye’de şiddetin bir an önce durması ve 
halkın meşru taleplerinin karşılanması 
konusunda destek vermek uluslararası 
toplumun en başta gelen görevidir, sorum-
luluğudur. 

Cezayir’i bu haklı davada yanımızda gör-
mek bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde, 
Cezayir’in komşusu Mali’nin egemen-
liğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi 
istikrarının korunması da, Türkiye’nin 
Mali politikasının temel hareket noktasını 
oluşturuyor. Afrika kıtasının stratejik orta-
ğı Türkiye olarak, Afrika’nın sorunlarının 
Afrikalılar tarafından çözümlenmesi ge-
rektiğine inanıyoruz. 

14 yıl önce başlattığımız Afrika’ya açılım 
politikamız doğrultusunda son 3 yıl için-

de kıtada 23 yeni Büyükelçilik açtık. 5 yıl 
önce Afrika’da sadece 12 Büyükelçiliğimiz 
varken, şimdi bu rakam 35’e çıktı. THY, 
Afrika’da pek çok noktaya uçuyor, bu ül-
keleri dış dünyaya açılımını sağlıyor. Tür-
kiye, çok yönlü dinamik dış politikasıyla, 
bölgesi başta olmak üzere, tüm dünyada 
barış, istikrar ve refahın kalıcı olmasını 
hedefliyor.

Türkiye ile Cezayir arasındaki kardeşliğin 
her alanda daha da artmasını diliyorum. 
İlişkilerimizin bölgesel ve küresel siyasete, 
halklarımızın refahına katkı yapacağına 
inanıyorum.

Bu düşüncelerle bir kez daha sizleri say-
gıyla, sevgiyle selamlıyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. 
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Sayın Başbakan, değerli bakanlar, Türkiye-
Tunus iş dünyasının değerli temsilcileri...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye-Tunus İş Forumu’nun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Tunus’a, devri-
min ardından gerçekleştirdiğim bu ikinci 
ziyaretim sırasında şahsıma ve heyetime 
gösterilen misafirperverlikten ötürü, başta 
kardeşim Ali El Arid olmak üzere, tüm Tu-
nuslu dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

2011 yılı Eylül ayında, yani Tunus halkının 
özgürlük ve onur devriminden kısa bir süre 
sonra yaptığım ziyaretten bu yana Tunus’ta 

çok şeyin değiştiğini görüyorum. Tunus’un 
özgürlük, hak, adalet ve onur mücadele-
sinde emin adımlarla ilerlediğini görmek 
bizleri son derece memnun ediyor. 

21 Ekim 2011 seçimlerini büyük bir de-
mokratik olgunlukla gerçekleştiren Tunus 
halkı, otoriter yönetimler devrinin kapan-
dığı yönünde dünyaya net bir mesaj verdi. 
Büyük İslam mütefekkiri, modern sosyal 
bilimlerin kurucusu İbn-i Haldun’un doğ-
duğu bu topraklardan yeni bir demokrasi 
dalgasının yayılması tesadüfi değildir. 
Tunus halkının tarihe düştüğü bu not, in-

Tunus-Türkiye İş Forumu

Tunus | 6 Haziran 2013 
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şallah gelecek nesiller için de yol gösterici 
olacaktır. 

Tunus Millî Kurucu Meclisi’nin ülkedeki 
bütün kesimlerin “benim anayasam” diye-
ceği bir anayasa hazırlayacağına ve geçiş 
sürecinin suhuletle geride bırakılacağına 
inanıyorum. Bu süreçte, kardeşim Ali El 
Arid Başkanlığı’ndaki uzlaşma hüküme-
tinin birlik ve beraberlik içinde Tunus 
halkının yaralarını sarmak için büyük bir 
gayret sarf ettiğini görmek bizleri daha da 
umutlandırıyor. 

Değişim ve demokrasinin tesisi, uzun za-
man, sabır ve emek isteyen bir süreçtir. 
Türkiye, bu onurlu ve zorlu yürüyüşünde 
Tunus halkının yanındadır. Halklarımız 
arasındaki dostluk, kardeşlik ve muhabbet 
bağları, ülkelerimiz arasındaki mesafenin 
aksine çok yakın ve güçlüdür. 400 yıllık 
ortak tarihimiz bugün de ilişkilerimize güç 
veriyor, bizleri birbirimize yakınlaştırıyor. 
Tarihimiz, birlikteliğimizin, kardeşliğimi-
zin mührünü taşıyan izlerle doludur. 

1853-1856 Kırım Savaşı’na Osmanlı ordusu 
saflarında katılan Tunuslular savaştan son-
ra Anadolu’yu memleketleri bilmişler, Kas-
tamonu ilimize bağlı “Tunuslular Köyü” adı 
altında bir yerleşim yeri dahi kurmuşlardır. 
1911 yılında Osmanlılar Libya’yı savunur-
ken pek çok Tunuslu mücahid de savaşa 
katılarak, bizlerle omuz omuza mücadele 
vermişlerdir. Ortak kahramanımız Tunuslu 
Hayreddin Paşa’nın birleştirdiği ülkelerimi-
zin kaderleri, bugün de demokrasi, özgür-
lük ve insan hakları mücadelesinde kesişti. 
Pek çok ortak değeri paylaşan ülkelerimiz, 

aydınlık geleceklerine doğru birlikte emin 
adımlarla yürüyorlar.

Değerli kardeşlerim...

Yakın coğrafyamızda, sancılı, ancak gelecek 
vadeden büyük dönüşümlerin yaşandığı 
bir dönemden geçiyoruz. Türkiye de, son 10 
yıldır, her alanda önemli ilerlemeler kaydet-
tiği köklü bir değişim süreci yaşıyor. Dünya 
ekonomisinin buhranlı ve zorlu koşulların-
da ekonomimiz rüştünü ispat etti. Siyasi 
istikrar, ekonomimizin sergilediği yüksek 
performansın sağlanmasında belirleyici bir 
unsur olarak ön plana çıktı. 

Dış politikamızda benimsediğimiz yeni 
vizyon, özellikle dış ticaretimizin geliştiril-
mesinde, yeni pazarlara açılmada büyük 
katkı sağladı. Ortak tarihî ve kültürel mi-
rası paylaştığımız kardeş ülkelerle birlikte 
attığımız adımlar, halklarımızın müşterek 
geleceği bakımından olumlu neticeler veri-
yor. Bu anlayışla, Tunus ile de bağlarımızı 
güçlendiriyoruz. Tunus hükümetinin de 
bu heyecanımızı ve azmimizi paylaştığını 
görmekten memnunuz. 

Entelektüel genç nüfusuyla, nitelikli işgü-
cüyle, Afrika’ya açılım sağlayan stratejik 
konumuyla Tunus, transit ticaret merkezi 
ve lojistik hizmetler üssü olarak büyük 
fırsatlara sahip bir ülkedir. İş adamları-
mızın Tunuslu muhatapları ile birlikte bu 
imkânları en verimli şekilde değerlendi-
receklerine inanıyorum. Keza siyasi ilişki-
lerimizin ulaştığı seviye de memnuniyet 
vericidir. Bilhassa devrim sonrasında yeni 
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bir ivme yakalayan ilişkilerimiz her geçen 
gün güçleniyor. 

Türkiye, Tunus’taki geçiş sürecini eko-
nomik olarak desteklemek için hibe ve 
krediden oluşan 500 milyon dolarlık bir 
mali yardım paketi açıkladı. 2011 yılı Eylül 
ayındaki Tunus’u ziyaretim sırasında im-
zaladığımız Dostluk ve İşbirliği Antlaşması 
ilişkilerimizi daha da güçlendirdi. 2012 yılı 
Mart ayında gerçekleşen Sayın Cumhurbaş-
kanımızın ziyaretini de Tunus ile ilişkileri-
mize verdiğimiz önemin göstergesi olarak 
görüyoruz. 

Aynı şekilde, Cumhurbaşkanı Marzuki ve 
Hükümet Başkanı Ali El Arid başta olmak 
üzere Tunus’tan da ülkemize birçok üst 
düzey ziyaret gerçekleştirildi. Bu karşılık-
lı ziyaretleri, ikili ilişkilerimizin ulaştığı 
noktayı göstermesi bakımından son derece 
önemli buluyorum. Bugünü de Türkiye-
Tunus ilişkileri bakımından tarihî bir gün 
olarak kabul ediyorum. 

Kardeşim Ali El Arid ile Başkanlık etti-
ğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin ilk toplantısını bugün gerçek-
leştirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi toplantısı, ilişkilerimizi yeni bir 
seviyeye taşıdı. Bu toplantı sırasında ol-
dukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı 
belirledik. Bu vesileyle iki ülke arasında an-
laşmalar akdedildi. Bakanlarımız önümüz-
deki döneme ilişkin işbirliği Eylem Planları 
imzaladılar. 

Esasen ülkelerimiz arasındaki ikili ekono-
mik ilişkiler güçlü temellere dayanıyor. 
Tunus’la 2004 yılında imzaladığımız ve 
2005 yılında yürürlüğe giren Serbest Tica-
ret Anlaşması uyarınca gümrük vergileri-
nin sıfırlanması sürecinde son aşamanın 
içindeyiz. Türkiye anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi ile birlikte Tunus’tan ithal edilen 
sanayi mallarında gümrük vergilerini zaten 
sıfırlamıştı. Tunus tarafı da tedricen güm-
rük vergilerini aşağı çekiyor. 

Gelecek yıl Temmuz ayı itibariyle Türk 
sanayi malları için de gümrük vergileri sı-
fırlanacak. Ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl 
993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Siyasi 
ilişkilerimiz çok iyi olmasına rağmen eko-
nomik ilişkilerimiz maalesef arzu edilen 
seviyede değil. Esasen, ticaret hacmimizin 
yukarı çekilmesi için gerekli altyapı ve ye-
terli imkân bulunuyor. Bu konuda işadam-
larımıza önemli görevler düşüyor. Tunus’ta 
halihazırda çoğu küçük ve ortak büyüklük-
te işletme olmak üzere 60 Türk şirketi faali-
yet gösteriyor. Bu sayı potansiyelin oldukça 
altındadır. 

İş adamlarımızdan, Tunus’ta yapacakları 
yatırımlar ile bu ülkenin istihdamına, eko-
nomik kalkınmasına ve ihracatına katkıda 
bulunmalarını bekliyoruz. Tunus’ta Türk 
yatırımcıları için başta turizm, inşaat ve 
imalat sanayi sektörlerinde önemli yatırım 
fırsatları bulunuyor. Özellikle, Tunus’un 
önümüzdeki dönemde üst yapı inşası ala-
nında hazırlayacağı projelerde, bu konuda 
dünya çapında tecrübeye sahip Türk şir-
ketlerinin daha fazla yer almalarını arzu 
ediyoruz. Hükümet olarak biz özel sektörü-
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müzü Tunus’ta yatırım yapması için teşvik 
ediyoruz. 

Yatırımcılarımızın Tunus’a olan ilgisi, ya-
tırım imkânlarının iyileştirilmesi ve yasal 
altyapı reformu ile hiç şüphesiz artacaktır. 
Bununla birlikte, hem ikili ticaretimize 
hem Tunus’taki yatırımlarımızın sayısına 
olumlu yansıyacak sevindirici gelişmelerin 
yaşandığına da şahit oluyoruz. Tunus’un 
Ariana bölgesinde 100 hektarlık bir alanda 
ortak sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin 
protokol Aralık 2012’de imzalandı. 

Ayrıca Tunus’ta bir Türk serbest ticaret 
bölgesi kurulmasına ilişkin çalışmalar de-
vam ediyor. Ülkemiz tarafından Tunus’a 
sağlanan 200 milyon dolarlık Eximbank 
kredisinin de ekonomik ilişkilerimize katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Son dönemde 
Türk Havayollarının Tunus’a yaptığı sefer 
sayısındaki artış, ülkelerimiz arasında ar-
tan ekonomik canlanmanın göstergesidir. 

Halklarımız arasındaki temasların da gi-
derek arttığını memnuniyetle görüyoruz. 
2012 yılında 85 binden fazla Tunus vatan-
daşı Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye elindeki 
bütün imkanlarla dost ve kardeş Tunus hal-
kına destek olmak arzusunda. Bu anlayışla 
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’nın Tu-
nus temsilciliği faaliyetlerine başladı. TİKA 
kalkınma projelerine sağlayacağı destek ile 
Tunus halkına hizmet edecek. 

Bu düşüncelerle, Türk İş Forumu’na katılan 
ve evsahipliği yapan Başbakan Ali El Arid 
ile Tunus kamu ve özel sektör temsilcilerine 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Benimle beraber Türkiye’den gelen özel 
sektör temsilcilerimize de çalışmalarında 
başarılar diliyorum. 

Bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Sayın Meclis Başkanları, sayın milletvekil-
leri, sayın büyükelçiler, değerli dostlar...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor, hoş geldiniz diyorum. Kardeş Azer-
baycan, Kazakistan ve Kırgızistan Meclis 
Başkanları ve heyetlerini ülkemizde ağır-
lamaktan büyük memnuniyet duyduğumu 
hassaten ifade etmek istiyorum.

Türkiye olarak, son 10 yıldır dünyaya çok 
daha fazla açılmanın, komşularımızla, 

bölgemizle çok daha iyi ilişkiler kurmanın 
mücadelesini verdik. Bu süreçte, özellik-
le, Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi 
geliştirmeye büyük özen gösterdik. Türk 
cumhuriyetlerinin her birinin bizim nazarı-
mızda, bizim gönlümüzde ayrı bir yeri, ayrı 
bir önemi var. 

Biz Türk cumhuriyetlerini, aynı ortak geç-
mişe sahip, bugün de aynı ortak zemini 
paylaşan dost ve kardeşler olarak görüyo-
ruz. Hükümet olarak, işte bu güçlü müş-

TÜRKPA Üyesi Ülkelerin 
Parlamento Başkanları ile 

Akşam Yemeği

Ankara | 10 Haziran 2013 
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tereklerimizden aldığımız ilhamla, Türk 
cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi stratejik bir 
zemine oturtmak, ekonomik ilişkilerimizi 
geliştirmek için çaba harcadık, harcıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Türk cumhuriyetlerinin 
bağımsızlığını ilk tanıyan ve bu kardeş ül-
kelerin başkentlerinde ilk Büyükelçilikleri 
açan ülke olduk. 1991 yılından bu yana, 
Türk cumhuriyetlerinin istikrarlı, bağımsız 
ve müreffeh birer ülke haline gelmesi temel 
hedefimiz oldu. Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’ın bugüne kadar her alanda kay-
dettikleri başarıları sevinçle takip ediyoruz. 
Aynı şekilde, bu ülkelerdeki parlamenter 
demokrasiye geçiş yolunda atılan adımları 
da takdirle değerlendiriyoruz.

Şunu özellikle vurgulamak isterim: Türkiye 
olarak, Türk dünyasında demokrasinin kök 
salması ve güçlenmesi için, bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da her türlü des-
teği vermeye devam edeceğiz. Türk cumhu-
riyetleriyle hızla gelişen ilişkilerimizin en 
somut sonuçlarından biri de, hiç şüphesiz, 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi’nin, kısa adıyla TÜRKPA’nın ku-
rulmuş olmasıdır. 

TÜRKPA, kuruluşundan bugüne kadar 
geçen sürede gerçekten önemli başarılara 
imza attı. O başarıların bir sonucu olarak 
bugün 4’üncü Genel Kurul toplantısına 
ulaştı. TÜRKPA’yı artık kurumsallaşmasını 
önemli ölçüde tamamlamış, geleceğe doğru 
emin adımlarla ilerleyen güçlü bir örgüt 
olarak görüyorum. TÜRKPA’nın yakalamış 
olduğu bu ivmeyi, hız kesmeden kararlı bir 
şekilde devam ettireceğine inanıyorum.

Değerli dostlarım...

Sahip olduğumuz ortak tarih, dil ve kül-
tür bağlarından aldığımız güçle, Türk 
cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi geniş bir 
yelpazede geliştirmek için çaba sarf ediyo-
ruz. TÜRKPA üyesi ülkelerin tamamıyla 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
mekanizmasını oluşturduk. Ekonomik ve 
ticari ilişkilerimiz her yıl daha da gelişiyor. 
Türkiye’nin Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’la ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 
6.5 milyar dolara ulaştı. Ben, bu rakamın 
çok daha fazlasını yakalayabileceğimizi dü-
şünüyorum.

Ortak üniversitelerimiz, Millî Eğitim Ba-
kanlığımıza bağlı okullar, özel Türk liseleri 
ve üniversiteleri ile eğitim alanında Türk 
cumhuriyetlerindeki en büyük yabancı ya-
tırımcı ülke Türkiye’dir. Bu okullardan me-
zun olan gençlerimizin, hem aydınlık gele-
ceğimizin teminatı, hem de kardeşliğimizin 
sarsılmaz elçileri olacaklarına inanıyorum. 
İlişkilerimiz bakımından önemli bir başka 
kurum olan Türk Konseyi bünyesindeki 
ortak çalışmalarımız da verimli şekilde 
gelişiyor. Türk Konseyi’nin Üçüncü Zirve-
si “ulaştırma alanında işbirliği” temasıyla 
bu yıl Azerbaycan’da gerçekleştirilecek. 
Konsey çalışmalarının başarılı şekilde yü-
rüyebilmesi için Türkiye olarak üzerimize 
düşenleri yapmaya devam edeceğimizi be-
lirtmek istiyorum. 

Bu düşüncelerle, TÜRKPA 4’üncü Genel 
Kurulu’nun başarılı geçmesini diliyor, siz-
leri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Akde-
niz Oyunları Komitesi’nin değerli başkan-
ları, sevgili sporcular, çok değerli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Türkiye’ye, Akdeniz’in bu güzel kenti 
Mersin’e hoş geldiniz diyorum. 17’nci Ak-
deniz Oyunları’nın, tüm Akdeniz ülkeleri 
için, tüm yeryüzü için, insanlık için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Akdeniz 
Oyunları’na iştirak eden tüm sporculara, 
tüm takımlara, tüm ülke temsilcilerine yü-
rekten başarılar temenni ediyorum.

Türkiye olarak, 17’inci Akdeniz Oyunları’na 
ev sahipliği yapıyor olmanın büyük ifti-
harını, çok büyük heyecanını yaşıyoruz. 
17’inci Akdeniz Oyunları, komşumuz 
Yunanistan’da gerçekleşecekti. Ancak, 
çeşitli sebeplerden dolayı bu olmadı; Olim-
piyatlar Türkiye’ye teklif edildi ve biz de 
büyük bir memnuniyetle ev sahipliğini 
kabul ettik.

Normalde, bu olimpiyatlar için 6 yıl ön-
cesinden hazırlık yapılırken, biz 18 ay 
öncesinden hazırlıklara başladık, yaklaşık 
500 milyon lira tutarındaki yatırımlarla, 

17. Akdeniz Oyunları Açılış 
Töreni

Mersin | 20 Haziran 2013 
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olimpiyatlara en güzel şekilde hazırlandık. 
Umuyorum ki Mersin, Akdeniz Oyunları’na 
mükemmel şekilde, en güzel şekilde ev 
sahipliği yapacak, buradan tüm dünyaya 
sporun ortak dilini, sporun barış, dayanış-
ma ve dostluk dilini en güzel şekilde ulaş-
tıracaktır.

Esasen, biz Türkiye olarak Mersin’de bir 
prova yapıyoruz. Akdeniz’in bu en büyük 
spor organizasyonuna Mersin’de ev sahipli-
ği yaparken, aslında, 2020 İstanbul Olimpi-
yatlarının da hazırlığını gerçekleştiriyoruz. 
Umuyor ve diliyorum ki bugün burada ya-
rışacak nice sporcu dostumuzu, onlarla bir-
likte nice genç kardeşimizi, 2020 yılında da 
İstanbul’da misafir edelim ve Türkiye’nin 
misafirperverliğini orada da doyasıya 
sergileyelim. Buradaki tüm dostlarımızın, 
tüm kardeşlerimizin, İstanbul 2020 için 
yanımızda olacaklarına, bizi gönülden des-
tekleyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum.

Çok değerli misafirler, değerli dostlarım…

Akdeniz, bir medeniyetler havzasıdır. Bu 
büyük havzada, bütün renkler, bütün güzel-
likler, tüm kültürler ve medeniyetler, ilha-
mını aynı denizden, Akdeniz’den almıştır. 
Akdeniz tarihi, bir savaşlar ve çatışmalar ta-
rihi değil; dostluklar tarihidir, kardeşlikler 
tarihidir, tanışma, dayanışma ve paylaşma 
tarihidir. Dilimiz, inancımız, dünya görüş-
lerimiz her ne olursa olsun; hepimiz, ço-
cukluğunu Akdeniz’in sularında geçirmiş, 
Akdeniz’in güneşinde yanmış, Akdeniz’in 
hilalinden, yıldızından, rüzgarından ilha-
mını almış milletleriz.

Akdeniz, bizleri birbirimizden ayıran 
değil; bizi birbirimize yakınlaştıran, bizi 
birleştiren, bizi birbirimize benzer hale 
getiren bir denizdir. Akdeniz barıştır, 
Akdeniz sevgidir, Akdeniz sıcaklıktır, pay-
laşmadır, dayanışmadır. Akdeniz akraba-
lıktır, dostluktur, kardeşliktir. Cezayir’den 
Mısır’a, Filistin’den İsrail’e, Türkiye’den 
Yunanistan’a, İtalya’dan İspanya’ya kadar, 
tüm ülkeleri, tüm halklarıyla Akdeniz, bü-
yük ailemizin çatısıdır, yuvasıdır.

Bizim ve Arap kardeşlerimizin dilinde, 
“Akdeniz”, “Beyaz Deniz”, yani “White 
sea” olarak adlandırılır. Biz, Akdeniz’in 
hep ak kalmasını yürekten arzu ediyoruz. 
Akdeniz’in, ne insan kanıyla, ne gözyaşıyla, 
ne de husumetlerle kirletilmesini, asla ve 
asla istemiyoruz. İşte Akdeniz oyunları, bu 
arzumuzun bir ifadesidir. Akdeniz oyunla-
rı, sporun diliyle, barışa, dostluğa, kardeşli-
ğe yapılan çağrıdır.

Türkiye olarak, Mersin olarak, 17’inci Ak-
deniz Oyunları’nın, önce Akdeniz’i, sonra 
dünyayı değiştirmesini, bizi birbirimize 
daha fazla yakınlaştırmasını gönülden 
temenni ediyoruz. Bir kez daha, 17’inci 
Akdeniz Oyunları’nın hayırlara vesile olma-
sını diliyor; tüm sporcularımıza, tüm takım 
ve ülkelere başarı dileklerimi iletiyorum. 
Mersinli vatandaşlarıma, gösterecekleri 
sıcak misafirperverlik için ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Centilmenlik kazansın, spor kazansın, barış 
kazansın, en çok da Akdeniz kazansın diyor; 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Devlet Başkanı, değerli Basın Men-
supları, değerli katılımcılar, hanımefendi-
ler, beyefendiler...

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
atayurdumuz olarak gördüğümüz dost ve 
kardeş Türkmenistan’ı ziyaret etmenin 
onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı ifa-
de etmek istiyorum. Burada, şahsıma ve 

beraberimdeki heyete gösterilen yakın ilgi 
ve büyük konukseverlik dolayısıyla Sayın 
Devlet Başkanı Berdimuhammedov’a hu-
zurunuzda içten şükranlarımı sunuyorum.

Türkmenistan Millî Turizm Bölgesi Ava- 
za’ya yapmış olduğumuz ziyarette, bu 
bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar husu-
sunda işbirliği imkanlarını ele aldık. Devlet 

Devlet Başkanı Gurbangulu 
Berdimuhammedov ile Ortak 

Basın Açıklaması

Türkmenistan | 15 Ağustos 2013 
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Başkanı Sayın Berdimuhammedov ile ge-
rek başbaşa, gerek heyetlerarası görüşme-
lerimizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
bütün yönleriyle konuşma imkanı bulduk. 
Görüşmelerde, işbirliğimizin her alanda 
daha da güçlendirilmesi hususunda görüş 
birliğinde olduğumuzu yeniden, teyiden ve 
memnuniyetle müşahede ettik. 

Görüşmelerimizin yararlı, verimli ve yol 
gösteren bir mahiyette geçtiğini ifade et-
mek isterim. İkili ilişkilerimizin yanı sıra, 
uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında 
da görüş teatisinde bulunduk. Bölgenin 
refahı, istikrarı ve güvenliği bağlamında 
işbirliğimizin önemini vurguladık.

Değerli katılımcılar,

Türkmenistan, Devlet Başkanı Sayın 
Berdimuhammedov’un liderliğinde yaptığı 
reformlarla, her alanda atılımlar yapıyor ve 
ekonomik kalkınmasını başarılı bir şekilde 
gerçekleştiriyor. Türkmenistan, bağımsızlı-
ğını kazanmasının akabinde gerçekten çok 
büyük adımlar attı. Kalkınma istikametin-
de hayata geçirdiği büyük projelerle, bağım-
sız ve tarafsız dış politikasıyla bölgesinde 
istikrar ve refah içinde güçlü bir devlet 
haline geldi.

Türkiye olarak, dost ve kardeş Türkmenis-
tan’ın bu başarılarını büyük bir memnuni-
yetle, takdirle karşılıyoruz. Gücünü ortak 
tarihî ve kültürel birikimden alan Türkiye 
ve Türkmenistan ilişkileri, son yıllarda yeni 
bir ivme kazandı ve örnek bir seviyeye ulaş-
tı. Ortak arzumuz ve ortak hedefimiz, güçlü 
kardeşlik bağlarımız temelinde, işbirliği-

miz daha da arttırmak, ilişkilerimizi müm-
kün olan en ileri düzeye yükseltebilmektir.

İkili ilişkilerimizde en dinamik alanlardan 
biri olan ekonomik ve ticari ilişkilerimiz 
giderek çeşitleniyor. Avaza turizm bölge-
sinde özellikle Türk yatırımcılar tarafından 
yapılacak yatırımların iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleş-
mesine katkı yapacağına inanıyorum. 
Türkmenistan’la şu anda enerji, ulaşım, 
tarım, sağlık, turizm, kültür ve eğitim 
alanlarında çok yönlü ve kapsamlı işbirliği 
içindeyiz. Orta Asya’da Türk işadamlarının 
35 milyar Dolara yaklaşan yatırımlarla en 
çok proje üstlendiği ülke Türkmenistan’dır. 
Her iki ülkede de mevcut güçlü iradenin bu 
rakamı çok daha yukarı taşıyabileceğine 
inanıyorum. 

Bu vesileyle Türk firmalarına gösterilen ya-
kın ilgi ve güvenden dolayı teşekkürlerimi 
bir kez daha sunmak isterim. İnanıyorum 
ki karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz üst 
düzey temas ve ziyaretler sayesinde, ilişkile-
rimiz bugünkünden çok daha ileriye taşına-
cak, işbirliğimiz çok daha güçlenecek, halk-
larımızın kardeşliği daha da pekişecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ziyaretimin, iki 
kardeş ülke olan Türkiye ve Türkmenis-
tan ilişkileri bakımından hayırlı olmasını 
temenni ediyor, hepinizi en içten duygula-
rımla selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, 
çok değerli Türkmenistanlı kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Bugün temelini attığımız Türkmen-
başı Limanı’nın, Türkmenistan için hayırlı 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu büyük projeyi gerçekleştiren, başta 
değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Berdi-

muhammedov olmak üzere, tüm Türkme-
nistanlı yetkilileri kutluyorum. Projenin, 
bir Türkiye firması olan GAP İNŞAAT 
tarafından üstlenilmiş olmasından çok bü-
yük gurur duyduğumuzu belirtiyor; GAP 
İNŞAAT’ı da kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyorum.

GAP inşaat, Türkmenistan’da bugüne kadar 
çok sayıda projeyi başarıyla tamamladı. Ta-
mamladığı onca projeye ek olarak, Türkiye 

Türkmenbaşı Limanı Projesi 
Temel Atma Töreni

Türkmenistan | 15 Ağustos 2013 
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ile Türkmenistan arasında adeta bir dost-
luk, kardeşlik ve gönül köprüsü inşa etmiş 
olan GAP İnşaat’a teşekkür ediyor, güven-
lerinden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı 
ve Türkmenistanlı yetkililere şükranlarımı 
sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli kardeş-
lerim…

Türkmenistan, çok kısa bir süre zarfından 
büyük ilerleme kaydetti ve bölgenin parla-
yan yıldızlarından biri konumuna yüksel-
di. Biz, Türkiye olarak Türkmenistan’ı ata 
yurdumuz olarak görüyor, Türkmenistan’ın 
her başarısından, en az Türkmenistan ka-
dar büyük gurur duyuyoruz. Bugüne kadar 
Türkmenistan’la Türkiye hemen her alan-
da, hem bölgeye, hem dünyaya örnek teşkil 
edecek bir işbirliği sergilediler.

Bölgemizde barışın kalıcı olması, refahın, 
istikrarın, huzurun daha fazla artması 
için, birlikte çalışmaya, birlikte üretme-
ye, işbirliğimizi daha da güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Bir anne babanın öz 
evlatları olarak, büyük ailemizin saadet 
içinde yaşayabilmesi için inşallah birlikte 
çok daha fazla gayret göstereceğiz. Bugün 
temelini attığımız Türkmenbaşı Limanı, 
Türkmenistan’ın ekonomisine, toplumsal 
gelişimine, kalkınmasına inanıyorum ki 
çok önemli katkı sağlayacak. Bu limanın, 
Türkiye ile Türkmenistan’ı birbirine daha 
da fazla yaklaştıracağından hiç kuşkum 
yok. Aslında biz bugün, yeniden inşa etti-
ğimiz İpek Yolu üzerinde çok önemli bir 
durağın temellerini atıyoruz. Asya’dan 
Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan, 

Türkmenistan’ı da içine alan orta koridor, 
bu liman sayesinde çok daha büyük önem 
kazanacak.

Şimdi, biz İstanbul’da, Boğaz’ın altında çok 
büyük çaplı bir projeyi tamamladık, Asya 
ve Avrupa kıtalarını denizin altında inşa et-
tiğimiz tünelle birbirine bağladık. Marma-
ray adını verdiğimiz, tüp geçitlerin içinden 
geçen demiryolları tamamlandı, önceki haf-
ta benim de bizzat katıldığım bir merasimle 
test sürüşlerini başlattık. İnşallah Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 90’ıncı kuruluş yıldönü-
mü olan 29 Ekim’de, bu büyük projenin 
açılışını gerçekleştireceğiz.

Bu projenin adeta tamamlayıcısı olan Kars, 
Tiflis, Bakü demiryolu projesi de hızla de-
vam ediyor. Bu hattı da tamamladığımızda, 
Londra ile Pekin arasında kesintisiz bir 
demiryolu hattını inşa etmiş olacağız. Türk-
menistan, demiryolu hatlarını son yıllarda 
geliştirdi. Bugün temelini attığımız bu li-
man da tamamlandığında, Avrupa’nın en 
batısı ile Asya’nın en doğusu birbirine daha 
fazla yakınlaşacak, Türkiye ve Türkme-
nistan da bu hat üzerinde stratejik transit 
ülkeler olacaklar. Ayrıca, bu liman sayesin-
de, Hazar Denizi bölgesinin çok daha hızlı 
ve sağlıklı şekilde kalkınacağına, çok daha 
fazla istikrar ve refaha kavuşacağına inanı-
yorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşle-
rim…

Türkiye, limancılık ve ulaştırma alanların-
da son yıllarda büyük başarılara imza attı 
ve bu alanda önemli tecrübeler elde etti. 
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Türkmenbaşı Limanı inşaatı sonrasında, Li-
manın işletilmesinde de işbirliğine gitmeye 
hazırız. Özellikle, serbest bölgeler tesis edil-
mesi konusunda, mevcut tecrübelerimizi 
paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, temelini at-
tığımız Türkmenbaşı Limanı’nın hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu büyük projenin 
gerçekleşmesini sağlayan Türkmenistan’ın 
değerli Devlet Başkanı Sayın Gurbangulu 
Berdimuhamedov’a tekrar teşekkür ediyo-
rum.

Bu projeyi en kısa sürede tamamlayacağına 
inandığım firmamıza da başarı dileklerimi 
iletiyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Say-
gıdeğer Başkanı, Saygıdeğer Avrupa 
Ombudsmanı Diyamanduros, Avrupa 
Parlamentosu’nun değerli üyesi Ruiyten, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dost ülkelerin 
değerli Ombudsmanları, çok değerli misa-

firler, değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Türki-
ye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu 
tarafından düzenlenen bu uluslararası sem-

Uluslararası Kamu Denetçiliği 
Sempozyumu

Ankara | 3 Eylül 2013 
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pozyumun başarılı geçmesini diliyorum. 
Sempozyumu tertip ettikleri için Kamu 
Denetçiliği Kurumumuza, Sayın Kamu Baş-
denetçimize ve çalışma arkadaşlarına şük-
ranlarımı ifade ediyorum. Tüm misafirleri-
mize hoş geldiniz diyor, şimdiden katkıları, 
destekleri için kendilerine teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Değerli dostlar...

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
kapsamlı Anayasa Değişikliği Halkoyla-
masında, halkımızın çoğunluğu EVET oyu 
kullanarak, birçok önemli reformun yanın-
da Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurul-
masına da onay verdi. 2012 yılının Haziran 
ayında gerekli yasal düzenlemeyi yaptık ve 
kurumu ihdas ettik. Yaklaşık 1 yıl önce de, 
Kamu Başdenetçimizi ve Kamu Denetçileri-
ni belirleyerek çalışmaları başlattık.

Kamu Denetçiliği Kurumu’muz, yaklaşık 6 
aydır faaliyette olmasına rağmen, aldığı 4 
bin 476 şikayetle ilgili çalışmalarını sürdü-
rüyor.  Son derece yeni bir kurum olmasına 
rağmen, Kamu Denetçiliği mekanizmasının 
toplumda çok hızlı şekilde kabul gördüğü-
nü müşahede ediyor ve bundan da büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun, öngördüğümüz ve arzuladı-
ğımız şekilde, idare ile vatandaş arasında 
çok önemli bir köprü, önemli bir hakem 
olacağına yürekten inanıyorum.

Gerek akademisyenlerimize, gerek dost ül-
kelerin Ombudsmanlarına, tecrübelerini ve 
birikimlerini bizlerle paylaştıkları, modern 
anlamda bir kamu denetçiliğinin gelişmesi 

için bizlere destek verdikleri için ayrıca 
teşekkür ediyorum. Hiç kuşkusuz bizler de, 
kuruluşunu bizzat gerçekleştirdiğimiz bu 
kurumun başarısı için, etkinliği için, idare 
ile halk arasında sorun çözme gücünün 
artması için kurumu her aşamada destek-
lemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Değerli katılımcılar…

Türkiye’nin kadim devlet geleneğinde, bire-
yin hak ve özgürlüklerinin temin edilmesi 
ve korunması, özellikle de bireyin devlet 
karşısında hem güçlü, hem cesur bir ko-
numda olması her zaman önemli bir ilke 
olmuştur. Bizim devlet geleneğimizde birey, 
sadece vergi veren, sadece askerlik yapan, 
bütün kararlara da körü körüne itaat eden 
bir varlık olarak asla değerlendirilmemiştir.

Bin yıllık bir mazisi olan Ahilik Teşkilatı’nı 
burada özellikle hatırlatmak isterim. Bir 
esnaf örgütlenmesi olan Ahilik Teşkilatı, 
modern anlamdaki Sivil Toplum Örgütü 
kavramının adeta bin yıl önce hayata ge-
çirilmiş şeklidir.  Ahilik Teşkilatı, esnafın, 
müşterinin haklarını koruduğu kadar, bire-
yi devlet karşısında güçlendiren bir işlev de 
üstlenmiştir.

Aynı şekilde, Türkiye tarihinde çok önem-
li bir yere sahip vakıf kültürü de, bireyin 
devlete karşı haklarını koruyan önemli bir 
teşkilat olmuş ve yüzyıllar boyunca top-
lumsal hayatımızı şekillendirmiştir. Bütün 
bu tarihî örneklerin yanında, Türkiye’nin 
devlet geleneği, Osmanlı Devleti’nin kuru-
luşunda, Şeyh Edebali tarafından, Osman 
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Gazi’ye verilen o meşhur nasihatla özetlen-
miştir.

Evet… Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Gazi’ye; “İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” öğüdünü vererek, birey ile 
devlet arasındaki temel ilkeyi belirlemiş, 
devlet geleneği de tamamen bu ilke üzerin-
de şekillenmiştir.

Modern anlamda, devlet ve birey ilişkile-
rinin çok değiştiğini, çok ilerlediğini ve bu 
noktada önemli bir birikimin oluştuğunu 
görüyoruz. Dün birey devlet karşısında son 
derece edilgen bir konumda iken, bugün 
gelişmiş demokrasilerde artık devlet birey 
karşısında edilgen bir konuma gelmiş; bi-
rey devletin değil, devlet bireyin hizmetkarı 
şeklini almıştır.

Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek 
isterim ki, Hükümet olarak, 11 yıl boyunca, 
Türkiye’de devlet-vatandaş ilişkilerini böyle 
bir temel üzerine inşa etmek için çok büyük 
bir mücadele verdik ve vermeye devam edi-
yoruz. Dönemimizde, Ahilik ve vakıf tecrü-
belerimiz başta olmak üzere, kadim devlet 
geleneğimizi şekillendiren anlayışı öne çı-
kardık, devlet vatandaş ilişkilerinde köklü 
değişimler, köklü reformlar gerçekleştirdik. 
11 yıl boyunca, Şeyh Edebali’nin, “İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın” öğüdünü Hükümet 
çalışmalarımızın temel ilkesi yaptık ve bu 
ilkenin samimiyetle arkasında durduk.

Değerli dostlarım…

Hiç kuşkusuz demokrasi, sadece kurumla-
rın tesis edilmesinden, sadece hakların tes-

lim edilmesinden ibaret değildir. Demokra-
si, bir zihniyet devriminin, benimsemenin, 
özümsemenin, kabullenmenin neticesinde 
en ideal anlamda işlevsel hale gelir. Devleti, 
milletin hizmetkarı olarak yeniden şekillen-
direbilirsiniz. Yargıyı, bütün baskılardan, 
yönlendirmelerden uzak tutarak, en ideal 
anlamda bağımsız hale getirebilirsiniz.

Özgürlükleri, temel hakları, Anayasa ve 
yasalarla kayıt altına alabilirsiniz. Ancak, 
zihniyet değişimi ya da zihniyet devrimi 
gerçekleşmediği sürece, yapılanlar sadece 
kağıt üzerinde kalacak, pratik teorinin çok 
arkasından gidecektir. Devlet şeffaf olabilir, 
kanunlara uyabilir, eşit, tarafsız olabilir… 
Devlet, kağıt üzerinde en modern, en ileri 
hakları vatandaşına temin edebilir. Ama, 
devletin işleyişini sağlayan bürokrasinin 
zihniyeti değişmiyorsa, bürokrasi, kendi-
sini yeni şartlara hazırlamıyorsa, toplum 
demokratikleşirken bürokrasi köhnemiş 
geleneklere sıkı sıkıya sahip çıkıyorsa, işle-
yiş mutlaka eksik kalacaktır.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek duru-
mundayım…  Türkiye’de, son 11 yılda çok 
önemli reformlar yaptığımız halde, zihniyet 
devrimi çok geriden geldiği için, reformları-
mız tam manasıyla topluma, bireye, vatan-
daşa yansıması zaman almaktadır. Zihniyet 
değişiminin vakit alacağını elbette biliyo-
ruz.  Ama zihniyet değişiminin er ya da geç 
mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu 
anlayışla yavaşlamadan, hız kesmeden re-
formlarımızı sürdürüyoruz.

Esasen, Türkiye toplumu yeniliklere her za-
man açık olmuş, yenilikleri çok hızlı şekilde 
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benimsemiştir. Bürokrasinin de yenilikleri 
hızla benimsemesi, yani topluma ayak 
uydurabilmesi için kararlılığımızdan asla 
taviz vermiyoruz. Hükümet olarak, birçok 
kararımızın önünde bürokratik oligarşiyi 
bulmamıza rağmen, reformlarımızın bü-
rokrasi kanallarında zorlandığını görmemi-
ze rağmen, bugüne kadar kararlılıktan hiç 
taviz vermedik. Bundan sonra da reformla-
rımızı hız kesmeden sürdürecek, bürokra-
sinin de toplumun hızına yetişebilmesi için 
samimiyetle, cesaretle mücadele edeceğiz.

Bakınız değerli dostlarım…  Türkiye, 1946 
yılında ilk kez çok partili seçimleri yapmış-
tır.  Çok partili sistem, Türkiye’de son dere-
ce hızlı şekilde kabul görmüş, seçmen ve 
sandık kültürü çok hızlı şekilde toplumda 
karşılık bulmuştur. Türkiye, içinde bulun-
duğu zor coğrafyada, sandığın, milli irade-
nin, demokrasinin gücüne inanan, bunu 
özümseyen, bunu çok hızlı benimseyip 
yaşam tarzı haline getiren örnek bir ülkedir.

Son 11 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz birkaç 
reformu burada özellikle çarpıcı örnekler 
olarak zikretmek isterim. Devlet Güvenlik 
Mahkemelerini kaldırdık. Ülkemizin belli 
bölgelerinde devam eden Olağanüstü Hal’e 
son verdik. Vatandaşlıktan çıkarılanlara 
haklarını iade ettik. Yerleşim birimlerine 
eski isimlerinin verilmesinin önünü açtık. 
Bürokrasiyi azalttık. Cumhurbaşkanı’nın 
halk tarafından seçilmesini, Askerî yargı-
nın yetki alanının daraltılmasını, EMAS-
YA Protokolünün kaldırılmasını, Yüksek 
Askerî Şura kararlarına karşı yargı yolunun 
açılmasını sağladık.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
hakkını getirdik. İşkenceye sıfır tolerans 
dedik ve kararlılıkla uyguladık. Kültürel 
hakların, çocuk ve kadın haklarının kul-
lanılmasında adeta sessiz devrimler ger-
çekleştirdik.  Yargıda, ifade hürriyetinde, 
temel hak ve özgürlüklerde tarihî nitelikte 
reformları hayata geçirdik. Bunlar, 11 yılda 
yaptığımız reformların sadece bir kısmı. 
Bütün bu reformlar, ilk başta, çok ciddi bir 
bürokratik engelle karşılaşmıştır.

“Türkiye bölünür, parçalanır, toplumsal hu-
zur bozulur, devlet gücünü kaybeder” gibi, 
hiçbir temeli olmayan eleştiriler yapılmış, 
engeller çıkarılmış, bu reformlar engellen-
meye çalışılmıştır. Ancak, bu kaygıların, bu 
eleştirilerin tam tersine, bu reformlarla Tür-
kiye güçlenmiş, toplumsal huzur artmış, 
dayanışma ve kaynaşma daha da artmıştır. 
Türkiye’de, bırakınız bürokrasiyi, siyasi 
partiler dahi, medya dahi bu reformlara 
karşı çıkarken, Hükümetimiz çok kararlı 
şekilde bu reformları gerçekleştirmiştir.

Bu süreçte siyasete de, medyaya da güç ve 
özgürlük alanları sağlayan, yine hüküme-
timiz olmuştur. Şu hususun özellikle altını 
çizmek istiyorum: Bundan 11 yıl önce bir 
siyasetçinin, bir siyasi partinin, her konuda 
konuşma, her konuda görüş bildirebilme 
özgürlüğü yoktu. Belli konular adeta ma-
yınlı araziydi. “Şu ne der, bu ne der” diyerek, 
siyasi partiler dahi kendilerini kısıtlamak 
zorunda kalıyorlardı. Hükümetimiz, sağla-
dığı özgürlük alanıyla bu kısıtlamaları, bu 
korkuları tamamen ortadan kaldırmıştır.
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Aynı şekilde, bundan 11 yıl önce, gaze-
telerde her haberi yapmak, her manşeti 
atabilmek, her konuda yazabilmek, ka-
lem oynatabilmek mümkün değildi. Belli 
çevrelerden, özellikle de devlete sirayet 
etmiş çetelerden korkuluyor, özgürlükler 
kullanılamıyordu. Hükümetimiz, medya 
üzerindeki yazarlar üzerindeki, ifade özgür-
lüğü üzerindeki tüm bu korkuları ortadan 
kaldırmıştır. Gösteri yapmanın, basın açık-
laması yapmanın, yürüyüş yapmanın nere-
deyse imkansız olduğu, çok sert karşılıklar 
bulduğu bir Türkiye’den, bugün, altını çize-
rek ifade ediyorum, şiddete başvurmadığı 
sürece, vatandaşların haklarını kullanmala-
rı mümkün hale gelmiştir.

Avrupa Birliği’ne üye olmak için aday du-
rumundaki Türkiye, Avrupa Birliği stan-
dartlarına ulaşmak için 11 yılda çok önemli 
reformlar yapmış, hak ve özgürlüklerin kul-
lanılması noktasında Avrupa Birliği stan-
dartlarını yakalamış, hatta bazı alanlarda 
bu standartları aşmıştır.

Burada, yabancı dostlarımızın da katıldığı 
bu toplantıda, son derece hassas bir nok-
taya özellikle değinmek istiyorum… Son 
zamanlarda, belli çevreler tarafından Hü-
kümetimize karşı bir karalama kampanyası 
başlatılmış, bu kampanya özellikle Avrupa 
çevrelerinde yürütülmüş ve Avrupa’nın 
Türkiye hakkında son derece yanlış bilgi-
lendirilmesi için özel gayret gösterilmiştir.

Bakınız, altını çizerek ifade ediyorum: Tu-
tuklu ve hükümlü gazeteciler konusunda 
Avrupa ve dünya kamuoyu sistematik şe-
kilde, tamamen yanlış bir şekilde bilgilen-

dirilmektedir. Türkiye’deki ifade özgürlüğü 
konusunda, aynı çevreler yine son derece 
yanıltıcı biçimde bilgilendirilmektedir. 
Türkiye’de, toplumsal olaylara müdahale, 
temel hak ve özgürlüklerin kullanılması 
konularında aynı şekilde dünya ve Avrupa 
kamuoyu sistemli şekilde yanlış yönlendi-
rilmektedir.

Biz, şu özeleştiriyi çok büyük bir samimi-
yetle yaptık ve yaparız:  Tabii ki ideal bir 
noktada değiliz, tabii ki henüz istediğimiz 
seviyede değiliz. Ancak, 11 yıl öncesi ile bu-
gün, kıyas kabul etmeyecek bir farklılık arz 
ediyor. Bütün engellere, bütün sabotajlara 
rağmen, 11 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, demokrasi konusunda samimi-
yetimizi ortaya koyuyor. Bizi eleştirenlerle, 
bizi dünya kamuoyuna şikayet edenlerle, 
Türkiye’de yıllardır değişimin ve demok-
rasinin önünde duran kesimler maalesef 
aynıdır. 

Dikkatinizi çekiyorum: Türkiye’yi dün-
yaya, ifade özgürlüğü olmayan bir ülke 
olarak lanse edenlerle, içerde çözüm süre-
cine karşı çıkanlar, aynı kişilerdir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, seçimle, demokratik 
yollarla gelmiş ve demokrasiyi güçlendiren 
Hükümetini dünyaya diktatör olarak lanse 
edenlerle, içerde faşizm, ırkçılık ve ayrımcı-
lık yapanlar, ne yazık ki aynı kişilerdir, aynı 
kesimlerdir.

Biz, Cumhuriyet tarihinin en köklü ve en 
demokratik reformlarını gerçekleştiren, bu 
reform kararlılığını da sürdüren bir hükü-
metiz. Demokrasi güçlendikçe imtiyazla-
rını kaybedenler, hukuk güçlendikçe imti-
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yazlarını kaybedenler, değişimi engellemek 
için her yola başvuruyorlar. Ama biz, hiç 
kimseye imtiyaz sağlamadan, hiç kimseye 
ayrıcalık tanımadan, 76 milyona eşit mesa-
fede bir devlet anlayışını, 76 milyonun ta-
mamına eşit mesafede bir hukuk sistemini 
kurduk ve güçlendirmeye devam ediyoruz.

Etnik kökeni, dini, mezhebi, dünya görüşü 
ve yaşam tarzı her ne olursa olsun, 76 mil-
yon, devlet karşısında, hukuk karşısında 
eşit bir konumdadır; temel hak ve özgür-
lükler noktasında tamamen eşit haklara 
sahiptir. Türkiye’de artık devlet, vatandaşı-
na tepeden bakan, kibirle bakan, ceberrut 
bir devlet değil, vatandaşının hizmetkarı 
bir devlettir. Türkiye’de artık bürokrasi, 
vatandaşa tepeden bakan, vatandaşı azarla-
yan, oyalayan bir anlayışa değil, vatandaşa 
hizmetkar olma anlayışına sahip bir bürok-
rasidir.

Zaman zaman aksaklıklar olabilir, yanlış-
lar olabilir…  Bunların üzerine kararlılıkla 
gidiyor, vatandaşın haklarını her şeyin 
üzerinde tutuyoruz. Bir tek vatandaşımı-
zın dahi, devlet kapısından, boynu bükük, 
kalbi kırık, hakkını alamadığını düşünür 
şekilde ayrılmasına gönlümüz razı olamaz. 
Her vatandaşın, devlet kapısından güler 
yüzle girmesini, çıkarken çok daha müte-
bessim çıkmasını sağlayacak, bunun için 
her tedbiri alacak, her reformu kararlılıkla 
uygulayacağız.

Zihniyet değişimi takdir edersiniz ki zor-
dur. Meşhur deyişle, önyargıları kırmak, 
atomu parçalamaktan daha zordur. Biz 
bunu başaracağız… Kamu Denetçiliği Kuru-

mu, işte bu anlayışın bir neticesidir. Anaya-
sa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı bu 
anlayışın bir neticesidir. Özellikle yargıda 
gerçekleştirdiğimiz reformlar, bu anlayı-
şımızın bir sonucudur. İnşallah, bunlarla 
yetinmeyecek, çok daha iyilerini vatandaşı-
mızla buluşturacağız.

Bu düşüncelerle, bir kez daha, Uluslararası 
Kamu Denetçiliği Sempozyumunun başarı-
lı geçmesini diliyorum. Katıldığınız, katkı 
verdiğiniz için her birinize tek tek teşekkür 
ediyorum. Gerek Türkiye Cumhuriyeti 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, gerek bu 
sempozyumun, ülkemiz, milletimiz ve böl-
gemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli dostlarım, dost ve kardeş ülke-
lerden gelen çok kıymetli misafirler, değerli 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Asya Pasifik Perakendecileri Kongre Ve 
Fuarı’nın, ülkelerimiz, bölgelerimiz, tüm 
dünya ve insanlık için hayırlara vesile 

olmasını diliyorum. Bu büyük ve anlamlı 
buluşma için dünyanın her yerinden İs-
tanbul’umuza gelmiş misafirlerimize hoş 
geldiniz diyorum.

İstanbul, Çin’den başlayıp Avrupa’nın içle-
rine kadar uzanan, tarihin en büyük ve en 
eski ticaret yolu olan İpek Yolu üzerinde 

Asya Pasifik Perakendecileri 
Kongre ve Fuarı Açılışı

İstanbul | 23 Eylül 2013 
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çok önemli bir ticaret merkezi. Kongre ve 
Fuar’dan fırsat buldukça, İstanbul’un tarihî 
havasını teneffüs etmenizi gönülden arzu 
ediyorum. Özellikle, tarihin en eski ve en 
büyük ticaret merkezlerinden biri olan, 
bugün de tüm canlılığıyla dünyaya hizmet 
veren Kapalı Çarşı’yı, Mahmutpaşa’yı, 
Beyoğlu’nu, bizim semt pazarlarımızı 
ziyaret ederek; hem tarihî İpek Yolu’nu, 
hem de Asya’nın, Avrupa’nın, Akdeniz ve 
Ortadoğu’nun kadim ticaret kültürünü 
bir kez daha yaşamanızı hepinize tavsiye 
ederim. Özellikle Kapalı Çarşı’ya uğradığı-
nızda, 15’inci yüzyılda kurulan, o günden 
bugüne hizmet veren, 4 bin dükkanı, bazı 
zamanlarda yarım milyona ulaşan sakinle-
riyle, İpek Yolu’nun ve ticaret tarihinin ya-
şayan bir örneğini müşahede edeceksiniz.

Evet… Bu Kongre ve Fuar’ın İstanbul’da 
yapılıyor olmasını son derece anlamlı bulu-
yor, son derece önemsiyoruz. Bu vesileyle, 
Asya Pasifik Perakendeciler Federasyonu, 
FAPRA’ya, değerli Başkan ve yöneticilerine 
burada şükranlarımı ifade ediyorum. Ev 
sahibi olan Alışveriş Merkezleri ve Pera-
kendeciler Derneği’ne, Sayın Başkan ve 
ekibine; Tüm Alışveriş Merkezleri Ve Pera-
kendeciler Federasyonu Başkan ve ekibine 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Elbette, bu büyük organizasyonun gerçek-
leşmesini sağlayan Ekonomi Bakanlığı’mı-
za, Sayın Bakan ve ekibine; Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğimize, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’mize, saygıdeğer başkanlarımıza 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı ifade 
ediyorum. Bölgemiz ve dünyamız açısın-
dan son derece önemli olan bu buluşmaya 

katılanlara, katkı verenlere, destekleyen-
lere de ayrıca teşekkür ediyor; Kongre ve 
Fuar’ın yeni bir dünya, yeni bir ticaret için 
ufuk açıcı olmasını temenni ediyorum.

Değerli dostlarım, çok değerli misafirler…

Ticaret, alışveriş gibi kavramlar, hiç kuş-
kusuz insanlık tarihi kadar eski olan 
kavramlar. Her ülkenin, her halkın, her 
kültürün, ticarete, alış verişe yönelik çok 
önemli deneyimleri, alışkanlıkları, birikim-
leri olduğunu hepimiz biliyoruz. Açıkçası 
ben burada, İstanbul deneyimi üzerinden, 
Türkiye’nin ticaret alışkanlıkları üzerinden, 
bazı küresel tespit ve temennilerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Bakınız… Bizim tarihimizde, 11’inci yüz-
yıldan itibaren, Ahilik Teşkilatı, diğer bir 
deyimle Kardeşlik Teşkilatı adı altında bir 
sistem oluşmuş, bu sistem toplumun adeta 
yapı taşı olmuştur. Ahilik Teşkilatı, esnafın 
oluşturduğu bir teşkilattı. Ancak, bu esnaf 
teşkilatı, sadece parayla, sadece ekonomiyle 
ilgili değil, toplumun tüm meseleleriyle, iç 
siyasetle, dış siyasetle, güvenlikle, sosyal 
dayanışmayla ilgilenen, ülkeyi ve halkı şe-
killendirmede çok etkili olan bir teşkilattı. 
Bugün, 21’inci yüzyılda dahi, bu Ahilik 
Teşkilatı’nın izleri, alışkanlıkları, birikimi, 
Türkiye üzerinde son derece etkilidir.

Ahilik Teşkilatı’na ait, dünyanın birçok 
ülkesinde de varolduğuna inandığım bir 
kavramı kanaat kavramını burada özellikle 
vurgulamak istiyorum. Bakınız, bizim esna-
fımız, yüzyıllardır, sabah gelir, dükkanını 
dua ile açar, gerekli hazırlıkları yapar ve 
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müşterisini beklemeye başlar. İlk müşteri 
ve ilk alınan para, bizim esnafımız için çok 
önemlidir ve buna “siftah” denir. Siftahını 
yapan bir esnaf, eğer komşu dükkan bunu 
yapmadıysa, “Ben siftah ettim; komşum 
etmedi” diyerek, gelen müşteriyi nezaketle 
komşusuna yönlendirir.

Haksız rekabet, ayıplı mal, müşteriyi yanılt-
mak gibi tavırlar, sizler gibi bizim gelenek-
lerimizde de en büyük ayıplar arasındadır. 
Bizim esnafımız, sınırsızca kazanmayı; 
kazanmak için her yolu mübah görmeyi 
kesinlikle ayıplamıştır. Kanaat, yani kazan-
dığıyla yetinmek, ihtiyacı kadar kazanmak, 
fazlasını paylaşmak, bizim esnafımızın 
da, eminim ki sizlerin de en eski, en temel 
değerlerinden biridir. Aynı şekilde, kanaat-
sizlik de, bütün kültürlerde, bütün gelenek-
lerde, hatta bütün dinlerde ayıp görülmüş, 
kınanmış bir tavırdır.

Kanaatin zıddı, hırstır… Hırs, insanın ken-
disini tüketen bir hastalıktır. Hırs, toplumu 
çürüten bir hastalıktır. Hırs, özellikle de, 
dünyanın kaynaklarına göz diken, dünyayı 
yaşanmaz hale getiren, adaletsizliğe, savaş-
lara, çatışmalara yol açan, istikbali karartan 
çok ciddi bir hastalıktır.

Değerli dostlarım… 

Küreselleşen bir dünyadayız… Sermayenin 
de, rekabetin de küresel ölçeğe yayıldığı bir 
dünyada yaşıyoruz. Ancak burada şunun 
altını özellikle çiziyorum: Küreselin, yereli 
yok ettiği, boğduğu, ezdiği bir dünya, ya-
şanabilir bir dünya olmaz, olamaz. Bütün 
dinler, bütün kültür ve gelenekler, bize, in-

sanlığa, sınırsızca kazanmayı ve sınırsızca 
tüketmeyi nahoş göstermiş, bunu kınamış, 
hatta kimileri bunu yasaklamıştır. Eğer bir 
yerde, sınırsızca kazanma, sınırsızca tüket-
me hırsı varsa; biliniz ki orada adaletsizlik 
de vardır, eşitsizlik de vardır, zulüm de var-
dır, yoksulluk da vardır.

Sermaye ve ticaret küreselleşirken, eğer 
hırs da küresel bir boyut kazanıyorsa, bili-
niz ki, artık yoksulluk da küreselleşmeye 
başlamış, eşitsizlik dünyayı tehdit eder bir 
hale gelmiştir. Bugün, küresel ölçekte ya-
şadığımız bir çok sorunun temelinde, maa-
lesef işte bu hırs vardır. Yaşanan savaşlara, 
çatışmalara, teröre, göçlere baktığınızda, 
altında hırs olduğunu göreceksiniz. İklim 
değişikliği, çevre kirliliği, eko sistemin bo-
zulması, susuzluk, salgınlar gibi sorunlara 
baktığınızda, altında önce hırsın olduğunu 
göreceksiniz.

Özellikle, son yaşadığımız küresel ekono-
mik krizi analiz ettiğinizde, altında, sınırsız 
kazanma, sınırsız harcama hırsının oldu-
ğunu göreceksiniz. Türkçede, çok güzel, 
çok anlamlı bir söz var; benzeri öğütlerin 
sizlerin dillerinde, sizlerin kültürlerinde 
de olduğuna eminim:  “Biri yer, biri bakar; 
kıyamet işte ondan kopar.” Komşusu açken, 
bir insan tok yatıyorsa, orada çürüme baş-
lamıştır.

Değerli dostlarım… 

Bu süreci, bu gidişi durdurmak, buna ted-
birler üretmek elbette ki bizlerin, dünya 
liderlerinin meselesidir. Nitekim, başta 
G-20 Toplantıları olmak üzere, birçok ulus-
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lararası platformda bu uyarılarımızı yaptık; 
dünyayı tehdit eden bu hırs üzerinde etraf-
lıca konuştuk. Ancak, bu mesele dünya li-
derlerinin olduğu kadar, dünya üzerindeki 
her bir ferdin de meselesi olmak zorunda-
dır. Eğer dünya bu şekilde giderse, Dolar, 
Avro, Yen, Yuan, Ruble, Türk Lirası, bir gün 
insanlığın elinde sadece birer kağıt parçası 
olarak kalacak.

O meşhur Kızılderili sözünde olduğu gibi, 
elimizdeki kağıt parçalarının yenmediği-
ni görecek, ama o zaman çok geç kalmış 
olacağız. Şunu hepimiz biliyoruz ki bizler, 
bugüne, bugün yaşayanlara karşı sorumlu 
olduğumuz kadar, geleceğimize ve gelecek 
nesillere karşı da sorumluyuz. Dünyamızın 
50 yıl, 100 yıl sonra da yaşanabilir bir hal-
de olmasını istiyorsak, farklı bir dünyayı, 
farklı bir ekonomik anlayışı çocuklarımıza 
miras bırakmak zorundayız.

Somali’nin açlığına sırtını dönen bir dün-
yanın geleceği yoktur. Bir litre petrol için 
çocukların öldüğü bir dünyanın geleceği 
asla yoktur. Kendi iktidar hırsları için, ço-
cukları dahi katledenlere göz yumanların, 
bunu görmezden gelenlerin, buna sırtını 
dönenlerin, çocuklarına, torunlarına bıra-
kabilecekleri yaşanabilir bir dünya olamaz. 
Farklı bir dünyanın mümkün olduğuna ben 
yürekten inanıyorum.

Farklı bir ticaret anlayışının, farklı bir eko-
nominin var olduğuna ben yürekten ina-
nıyorum. İstanbul’daki bu buluşmanın, bu 
zirvenin, işte böyle farklı bir dünyaya, farklı 
bir ticaret ve ekonomiye kapı aralamasını 
yürekten arzu ediyorum.

Bakınız, değerli dostlarım… Ticaretin, 
sürdürülebilir olması için, tarihin en eski 
zamanlarından bugüne kadar değişmeyen 
ve değişmeyecek şartlar vardır. Nedir bu 
şartlar? Bir: Adalet olacak… Ülkeler adil 
olacak ve adalet küreselleşecek. İki: Yollar 
açık olacak… Yollarda, haramiler olmaya-
cak, korsanlar olmayacak, eşkıya olmaya-
cak, hırsızlar olmayacak. Üç: Hem yerel an-
lamda, hem küresel anlamda, huzur olacak, 
güvenlik olacak, istikrar olacak.

Ticareti küreselleştirmek istiyorsak, refahı 
küreselleştirmek istiyorsak, işte bu şartla-
rın ortadan kalkmaması için de mücadele 
etmek zorundayız. Yani markalarımızı kü-
resel hale getirirken, barışı ve demokrasiyi 
de küreselleştirmek, en önemlisi de, vicda-
nı küreselleştirmek zorundayız. Savaşlar 
ve çatışmalar, ticaretin yollarını kapatır. 
Adaletsizlik, katliamlar, darbeler, ticaretin 
yollarını kapatır. Çocukların öldüğü, çocuk-
larının kanının aktığı bir dünya, vicdanı, 
kalbi kuruttuğu kadar, refahı da kurutur. 
İşte, onun için vicdanın küreselleşmesi, ka-
naatin küreselleşmesi, ekonomi ve ticaretin 
farklı bir boyut kazanması hepimiz için, 
bizim ve geleceğimiz için şarttır.

Değerli dostlarım…

Türkiye olarak, çok eski devlet gelenekleri-
miz rehberliğinde, refah ve huzur için, ba-
rışın çok çok önemli olduğuna inanıyor ve 
politikalarımızı da buna göre belirliyoruz. 
Son derece zorlu bir coğrafyada bulunma-
mıza rağmen, Türkiye’nin istikrar ve huzur 
içinde kalkınmasını önemsiyor; bunu böl-
geye hakim kılmak için de samimi mücade-
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le veriyoruz. Türkiye, huzur, istikrar, refah, 
özellikle de demokrasi noktasında, bölge-
nin müstesna ülkelerinden biridir.

Ülke içinde varolan mevcut sorunları, ta-
mamen demokrasi ve hukuk çerçevesinde 
tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Bölgesel 
meselelerde ise, barışı, huzur ve istikrarı, 
özellikle de halkın taleplerinin yönetime 
yansıdığı sistemleri, yani demokrasiyi çok 
güçlü şekilde destekliyoruz. Somali’deki 
yoksulluğu dünya gündemine taşıyoruz; 
çünkü bölgesel ve küresel barış için bunun 
çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Filistin meselesinin çözümünü istiyoruz; 
çünkü bölge barışı için bunun elzem oldu-
ğuna inanıyoruz. Mısır’da, seçimle işbaşına 
gelmiş bir yönetimin, askerî darbeyle uzak-
laştırılmasına, ardından binlerce masum 
insanın katledilmesine şiddetle karşı çıkı-
yoruz; çünkü demokrasiyi savunuyoruz. 
Suriye’de, 110 binden fazla insanın katle-
dilmesinin, 7 milyondan fazla insanın yer 
değiştirmesinin, insanlık dışı olduğunu, 
dünyanın vicdanını kanatan bir yara oldu-
ğunu sürekli vurguluyoruz; çünkü barışa ve 
dayanışmaya yürekten inanıyoruz.

Ortadoğu’yu ilgilendirdiği kadar, dünya-
yı da yakından ilgilendiren bu sorunlar 
çözüme kavuşursa, dünyanın daha yaşa-
nabilir bir yer olacağını biliyor ve bunun 
için mücadele ediyoruz. Bölgemizdeki tüm 
olumsuzluklara rağmen, Türkiye, istikrar-
la kalkınmaya, kararlı şekilde büyümeye, 
ekonomik ve demokratik reformlarını 
cesaretle gerçekleştirmeye devam ediyor. 
Son 10 yıl içinde, Türkiye ekonomisi yıllık 

ortalama yüzde 5 büyüme kaydetti; milli 
gelirimiz dolar bazında 3.5 kat arttı.

İhracatımız, 11 yıl önce 36 milyar dolar 
iken, 2012 sonunda 152 milyar dolara ulaş-
tı, bugün yıllık 155 milyar doları aştı, yani 
4 kattan fazla arttı. Küresel ekonomik kriz 
döneminde, Türkiye, IMF ile Stand By an-
laşması yapmayı bir kenara bırakın, IMF’ye 
olan tüm borçlarını sildi.

Ekonominin en kronik sorunlarından olan 
enflasyonu kontrol altına aldık. Son 11 yıl 
içinde, artan nüfusa rağmen, 5 milyon ki-
şiye istihdam sağladık. Türkiye ekonomisi, 
çok kararlı şekilde, mali disiplinden ve para 
politikalarından taviz vermeden yolunda 
kararlılıkla ilerliyor. Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100’üncü Yıldönümü olan 
2023 için çok iddialı hedefler belirledik. 10 
yıl içinde, reformlarımıza hız vererek, daha 
çok çalışarak, dünyanın en büyük 10 ülke-
sinden biri olmayı hedefliyoruz.

Ekonomiyi, demokrasiyle birlikte büyü-
tüyor; yani son derece sağlam bir temel, 
sağlam bir zemin üzerinde ilerliyoruz. Eko-
nomiyi büyütürken, insani değerleri, insan 
hak ve özgürlüklerini, çevreyi, özellikle de 
geleceğimizi dikkate alıyor, sürdürülebilir 
bir kalkınma mücadelesi veriyoruz. Türki-
ye, yıldızı her geçen gün daha fazla parla-
yan bir ülkedir. Türkiye özgürce, serbestçe, 
rahatça yatırım yapılabilecek bir ülkedir.

Küresel ticarete olduğu kadar, küresel ti-
caretin güvenli olmasına da Türkiye her 
fırsatta katkı sağlayacak; aynı zamanda 
Türkiye küresel ticaretin güvenli bir limanı 
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olmaya devam edecektir. Bu Kongre ve Fuar 
vesilesiyle, Türkiye’yi daha çok tanıyacağı-
nıza, Türkiye’nin sunduğu fırsatları daha 
çok değerlendireceğinize yürekten inanı-
yorum. Bir kez daha, Asya Pasifik Peraken-
deciler Kongre ve Fuarı’nın, yeni ve farklı 
bir ticaret için, kanaat içinde, paylaşma ve 
adalet içinde bir ekonomi anlayışı için kapı 
aralamasını temenni ediyorum.

Ekonomi Bakanlığı’mız ve FAPRA başta 
olmak üzere, tüm katkı sağlayanlara, ka-
tılanlara, destek verenlere, şahsım, ülkem 
ve milletim adına teşekkür ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın eğitim bakanları, sayın OECD Genel 
Sekreteri, değerli katılımcılar, hanımefendi-
ler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
OECD Eğitim Bakanları Gayrı Resmî 
Toplantısı’nın hayırlı olmasını diliyorum. 
Ülkelerini temsilen Türkiye’ye gelen tüm 
misafirlerimize bir kez daha hoş geldiniz 

diyorum. Toplantı kapsamında ve sonunda 
düzenlenecek olan etkinlikler vesilesiyle 
daha yakından tanıma imkanı bulacağınız 
İstanbul’umuzun muhteşem güzelliklerini 
en güzel şekilde yaşamanızı temenni edi-
yorum. 

Bu toplantının, dünyanın bilinen en eski 
eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan ülke-

OECD Eğitim Bakanları 
Gayriresmî Toplantısı

İstanbul | 2 Ekim 2013 
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mizde yapılıyor olmasını isabetli bir tercih 
olarak görüyorum. Kurucu üyelerinden 
olduğumuz OECD, Türkiye’nin işbirliğin-
den en çok verim aldığı, faydalandığı ulus-
lararası örgütlerin başında geliyor. Bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonraki çalış-
malarımızda da OECD’nin birikimlerinden 
faydalanmaya devam edeceğiz. 

Bu toplantının da, tüm katılımcılar için 
eğitim alanında çok kıymetli tecrübe payla-
şımlarına, ortak sorunlar için çözüm arayış-
larına, politikaların koordinasyonuna katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Biz de eğitimi, 
öncelikleri arasında birinci sıraya yerleş-
tirmiş bir ülke olarak, bir hükümet olarak, 
bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz ve 
desteklemeye devam edeceğiz. Toplantı 
konusunun “Eğitim Yoluyla Uygun Beceri 
ve İstihdamın Artırılması” olarak belirlen-
mesini de son derece isabetli gördüğümü 
belirtmek istiyorum. 

Günümüzde, bilhassa gelişme yolundaki 
ülkelerde istihdama yönelik beceri kazan-
dırma faaliyetleri hayati öneme sahiptir. 
Hiçbir beceri eğitimi almayanlar yanında, 
bu yönde eğitim veren kurumlardan me-
zun olup da iş hayatında yeterli başarıyı 
gösteremeyen büyük bir genç kitlesi gerçe-
ğiyle karşı karşıyayız. Bir yanda çalıştıracak 
nitelikli eleman bulmakta sıkıntı çeken iş-
verenlerin, diğer yanda işsizlikten yakınan 
genç nüfusun bulunduğu bu çarpık durum, 
ekonomik zararları yanında çok ciddi sos-
yal sorunlara da yol açıyor. 

Bu sorunun çözümü yine eğitimle müm-
kündür. Hem klasik meslekler, hem de tek-

nolojik ve sosyal gelişimin ortaya çıkardığı 
yeni ihtiyaç alanları konusunda, gerçekçi 
ve sürdürülebilir eğitim modellerinin ge-
liştirilmesi gerekiyor. Hatta ben, bir adım 
daha ileri giderek, çocukları sadece mesleğe 
değil, geleceğin anne-babaları olarak hayata 
da hazırlayacak bir eğitim modeline ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum. 

Şehirleşme, kadının iş hayatında giderek 
daha fazla yer alması, sosyal ilişkilerdeki ve 
teknolojideki gelişme gibi hususlar, çocuk 
eğitiminde önemli boşluklar doğurmaya 
başladı. Günümüzde, toplumsal eğitimin 
asli unsuru olan aile ortamı ile çocuk ara-
sındaki ilişki, maalesef giderek zayıflıyor. 
Bu durum çocukların en basit bilgi ve be-
cerilerden yoksun şekilde, sadece ve sadece 
okulda aldıkları eğitimle hayata atılmaları-
na yol açıyor. Halbuki hayat sadece işten, 
sadece meslekten, sadece geçici sosyal or-
tamlardan ibaret değil. 

Her bireyin, eşiyle, çocuklarıyla, eviyle, aile-
nin diğer bireyleriyle, hayatını sürdürdüğü 
çevreyle ilgili çeşitli bilgilere, çeşitli beceri-
lere ihtiyacı var. Esasen aile ve toplum için-
de tevarüsen, nesilden nesile aktarılarak, 
yaşanılarak öğrenilmesi gereken bu bilgi 
ve becerilerle ilgili eksikleri tamamlama 
işlevini de eğitim sistemine ilave etmemiz 
gerektiğine inanıyorum. 

Sayın bakanlar, değerli katılımcılar...

Dünyamızda son 6 yılda yaşanan ekonomik 
durgunluk sebebiyle, pek çok alanda oldu-
ğu gibi, eğitim harcamalarından da tasarru-
fa gidilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türki-



Recep Tayyip ERDOĞAN

218

ye olarak biz, ekonomik durgunluk dönemi 
de dahil, geçtiğimiz 11 yıl boyunca, tasarruf 
bir yana, eğitime yaptığımız yatırımları 
bütçemizin ilk sırasına çıkartacak şekilde 
artırdık, artırmaya devam ediyoruz. Çünkü 
biz eğitime yapılan yatırımı geleceğimize 
yapılmış yatırım olarak kabul ediyor, önce-
liklerimizi bu hassasiyetle belirliyoruz. 

Eğitim alanında istediğimiz sonuçlara 
ulaşmadan, diğer çabalarımızın, diğer re-
formlarımızın eksik kalacağına, hedefine 
ulaşmayacağına inanıyoruz. Bu anlayışla 
geçtiğimiz 11 yıl boyunca eğitim alanında 
çok önemli reformları hayata geçirdik. Bu 
reformların amacı, eğitim-öğretim alanında 
hem fiziki altyapıyı güçlendirerek, hem de 
içeriği zenginleştirerek kaliteyi yükselt-
mek, böylece çocuklarımızın ve gençlerimi-
zin geleceğe daha iyi hazırlanmasını temin 
etmektir. 

Bu doğrultuda ilk olarak, hiçbir evladımı-
zın eğitim hayatından, okuldan mahrum 
kalmamasını sağlayacak adımları attık. 
Gerek ailelere verdiğimiz desteklerle, gerek 
yürüttüğümüz kampanyalarla, gerek ders-
lik ve araç gereç eksiğini süratle tamamla-
mak suretiyle, eğitim çağındaki çocukları-
mızın tamamını okulla buluşturduk. 

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilkokul, ortao-
kul ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurum-
larında ders kitaplarını ücretsiz olarak 
çocuklarımıza veriyoruz. Maddi imkanı 
yetersiz aileler için annelere, çocuk başına 
belirli bir ücret ödüyoruz. Kız çocuklarının 
eğitimini teşvik için onlara, her alanda ila-
ve imkanlar sağlıyoruz. Yüksek öğrenimde 

de talep eden her gencimize kredi veya 
burs desteği veriyoruz. Zorunlu eğitimi, 
4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise 
şeklinde 12 yıla çıkardık. Seçmeli ders uy-
gulamasıyla, ailelerin ve çocukların farklı 
alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
sistem kurduk. 

Geçtiğimiz 11 yılda 188 bin 500 yeni ders-
lik yaparak, toplam derslik sayısını 500 
bine ulaştırdık. Özel eğitim kurumlarıyla 
birlikte bu rakam 624 bine kadar çıkıyor. 
Okullarımızda 1.058 yeni spor salonu inşa 
ederek, çocuklarımızın hizmetine sun-
duk. Bilim sınıflarımızın sayısı da 30 bini 
geçti. Türkiye olarak, tüm dünyaya örnek 
olacağını düşündüğümüz bir diğer eğitim 
projemiz de Fatih Projesi’dir. Bu projeyle 
her öğrencimize, içinde eğitimle ilgili her 
türlü programın yer aldığı bir tablet bilgi-
sayar vermeyi hedefliyoruz. Akıllı Tahta 
Projesi’yle entegre olan bu çalışma kapsa-
mında bugüne kadar 93 bin sınıfa akıllı 
tahta kurduk, 52 bin 500 öğrencimize de 
tablet bilgisayarını teslim ettik. 

Bu yıl, çoğunluğu Meslek Liselerinde 75 bin 
akıllı tahta daha kuracak, örgün eğitimdeki 
1 milyon 250 bin öğrenci ve öğretmene tab-
let bilgisayar dağıtımını gerçekleştireceğiz. 
Bir başka güzel gelişme de üniversite sayı-
mızda gerçekleşti. 11 yıl önce 53’ü devlet, 
23’ü vakıf olmak üzere toplam 76 adet olan 
üniversite sayımız, bugün 104’ü devlet, 71’i 
vakıf olmak üzere toplam 175’e ulaştı. Ama-
cımız, hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimi-
zin, kamunun yeterli hizmeti sunamaması 
veya ailesinin maddi yetersizliği sebebiyle 
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eğitim sistemi dışında kalmamasını sağla-
maktır. 

Bu konuda, gerçekten çok önemli ilerleme-
ler sağladığımızı da memnuniyetle belirt-
mek isterim. Bu çerçevede yeni ve önemli 
bir adımı da, önceki gün açıkladığımız son 
reform paketimizle atmış buluyoruz. Özel 
okullarda arzu edilen anadillerde eğitim 
yapılabilmesinin yolunu açarak, bu alanda 
bizi pek çok Avrupa ülkesinin dahi önüne 
geçiren bir reformu hayata geçirmiş olduk. 

Bilindiği gibi Avrupa ülkelerinde yaklaşık 5 
milyon Türkiye kökenli insanımız yaşıyor. 
Yarım yüzyılı aşkın bir süredir emekleriyle, 
alın terleriyle yaşadıkları ülkelerin ekono-
milerine katkı veren bu insanlarımız, artık 
büyük ölçüde Avrupa’da yerleşik hale geldi-
ler. Ancak bu vatandaşlarımızın çok büyük 
bir bölümü, tüm taleplerine ve uğraşlarına 
rağmen anadilde eğitim hakkını elde ede-
mediler. Avrupa ülkelerinden, bu konuda 
Türkiye’yi örnek alarak, artık bu sorunun 
çözümü yolunda somut adımlar atmalarını 
bekliyoruz. 

Değerli dostlar...

Günümüzde, gelişmişliğin, kalkınmışlı-
ğın kriterleri tek başına ekonomik güçten 
ibaret değil. Bir ülkede demokrasi işlemi-
yorsa, insan haklarına riayet edilmiyorsa, 
temel hak ve özgürlükler güvence altına 
alınmamışsa, o ülkenin gelişmişliğinden 
bahsetmek mümkün değildir. Ekonomik 
zenginlik, doğal kaynaklar, stratejik konum 
gibi Allah vergisi sebeplerle elde edilebilir, 
doğru kullanılırsa da maddi refahın kay-

nağı olabilir. Ancak, gelişmişliğin diğer 
unsurlarının bir toplumda kendi kendine 
oluşması mümkün değildir. 

Bunlar ancak eğitimle topluma mal edilebi-
lecek, eğitimle güçlendirilebilecek, eğitimle 
bir medeniyet dinamiği haline getirilebile-
cek hususlardır. Zulmün olduğu yerde de-
mokrasi olmaz. İnsan hayatının hiçe sayıl-
dığı yerde hak ve özgürlükten söz edilemez. 
Savaşın, çatışmanın, ölümün olduğu yerde 
bu kavramların hiçbirinin anlamı yoktur. 
Bugün dünyada, özellikle de bölgemizde 
maalesef zulüm vardır, ölüm vardır, insa-
nın yok sayıldığı çıkar çatışmaları vardır. 

Bu ortamdan en çok zararı da, burada daha 
iyi eğitim alabilmeleri konusunda neler 
yapabileceğimizi konuştuğumuz çocuk-
lar görmektedir. Daha bir kaç gün önce 
Suriye’nin Rakka şehrinde bir lise uçaklar 
tarafından bombalandı 10’larca öğrenci 
hayatını kaybetti. Yine bir kaç gün önce 
Nijerya’da bir okula düzenlenen saldırıda 
40 öğrenci hayatını kaybetti.

Buradan bir kez daha, sizler aracılığıyla 
tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Kayna-
ğı, gerekçesi, yöntemi ne olursa olsun her 
türlü terör eylemini şiddetle kınıyorum. 
Masum insanlara, çocuklara, kadınlara 
yönelik saldırıların, onları öldürmenin, on-
lara zarar vermenin hiçbir inançta, hiçbir 
ideolojide, hiçbir anlayışta asla yeri yoktur, 
olamaz. Masumu, çocuğu öldüren Esed’se 
en büyük zalim odur. Masumu, çocuğu öl-
düren şu veya bu örgütse, Esed’den hiçbir 
farkı yoktur, en büyük zalim odur. Bu tavır, 
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bu duruş her şeyden önce insan olmanın 
gereğidir. 

Biz insanı yaradılmışların en şereflisi ola-
rak gören, insanı yaşatmakla ancak devle-
tin yaşayabileceğine inanan bir anlayışın 
sahibi olarak, sivillere, bilhassa da çocuk-
lara ve kadınlara yönelik her türlü saldırıyı 
lanetliyoruz. Bu tür insanlık dışı yollara 
tevessül eden herkes bizim karşımızdadır. 
Biz işte bunun için Esed rejimine karşı çıkı-
yoruz. Biz işte bunun için Filistinli kardeşle-
rimizin yanındayız. Biz işte bunun için tüm 
Afrika’yla, Mısır’la, Somali’yle, Myanmar’la, 
Pakistan’la, Afganistan’la, Balkanlarla ilgile-
niyoruz. Buralarda yaşanan sorunların ge-
risindeki en önemli sebeplerden birinin de 
eğitim olduğunu, eğitimin farklı biçim ve 
boyutlardaki eksikliği olduğunu biliyoruz. 

Kendini tanımayan, içinde yer aldığı 
medeniyetin ufkundan bihaber, dünya-
yı tanımayan insanlar, maalesef koyu 
bir taassupla, şartlanmışlıkla akıl almaz 
vahşetlere girişebiliyorlar. Bu kötü gidişe 
son verme, insanlığı topyekün vicdanla, 
adaletle, hakla tanıştırma konusunda en 
önemli görev yine sizlere, yani eğitimci-
lere, eğitim politikalarını belirleyen karar 
vericilere düşüyor. Dünyanın, bir yanda 
refahın ve tüketimin, diğer yanda sefaletin 
ve zulmün sınırları zorladığı bir iklimde 
yoluna daha fazla devam etmesi mümkün 
değil. Bu çarpıklığa seyirci kalmaya devam 
etmek, dünyanın kendi kendini zehirleme-
sine göz yummaktır. 

Unutmamalıdır ki bu ateş, eninde sonunda 
herkese değer, herkesi yakar. Biz bunun 

için Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, 
küresel yönetimde söz sahibi uluslararası 
örgütlerin yapılarında reforma gidilmesi 
gerektiğini savunuyoruz. 2016 yılında, 
yine İstanbul’da düzenlenecek Dünya İn-
sani Zirvesi’ne kadar geçecek süreçte, bu 
konularda somut adımlar atılmış olması 
en büyük dileğimizdir. Biz bu doğrultuda 
her türlü çabayı göstermeyi, mücadele et-
meyi sürdüreceğiz. Sizlerden de, hem kendi 
alanınızda, hem de politik karar vericiler 
nezdinde bu çabaya destek vermenizi bek-
liyoruz.

Bu düşüncelerle, OECD Eğitim Bakanları 
Gayrı Resmî Toplantısının bir kez daha 
hayırlı olmasını, başarılı geçmesini diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Dostumuz Kosova ve Arnavutluk’un Sayın 
Başbakanları, Sevgili Kardeşlerim Haşim 
Taçi ve Edi Rama, sayın bakanlar ve mil-
letvekilleri, sayın Belediye Başkanı, sevgili 
Prizrenliler...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum… Kosova’nın tüm 
şehirlerinden gelen, Arnavut, Türk, Boşnak, 
Goralı, Mısırlı, Roman kardeşlerime, yani 

tüm Kosovalılara selamlarımı sevgilerimi 
iletiyorum.

Makedonya’dan, Arnavutluk’tan gelen kar-
deşlerimizi aynı şekilde gönülden selam-
lıyorum. Sizlere, sadece kendi selamımızı 
değil, Türkiye’deki kardeşlerinizin, Türki-
ye’deki dost ve akrabalarınızın da yürekten 
selamlarını, sevgilerini iletiyorum.

Kosova Başbakanı Haşim Taçi 
ile Beraber Halka Hitap

Prizren, Kosova | 23 Ekim 2013 
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Sevgili kardeşlerim...

Kosova’ya ne zaman gelsek, kendimizi 
evimizde hissettik. Kosova’ya ne zaman 
gelsek, kendimizi kardeşlerimizin arasın-
da hissettik. Konuşulan diller farklı olabi-
lir. Yüzler, çehreler, inançlar, mezhepler, 
kültürler farklı olabilir. Biz, hepimiz, bu 
coğrafyanın, bu toprakların insanlarıyız. 
Hepimiz, ortak bir tarihin, ortak bir kültü-
rün, ortak bir medeniyetin, birbirine dost, 
birbirine akraba, birbirine kardeş evlatla-
rıyız.

Türkiye Kosova’dır, Kosova Türkiye’dir… 
Biz  birbir imize  o  kadar  yakınız  ki 
Türkiye’nin İstiklal Marşı Şairi dahi Ko-
sova kökenlidir, İpek’lidir. Türkiye’nin 
bağımsızlığını, hürriyet aşkını, kahra-
manlığını, uf kunu, vizyonunu, Hakk’a 
olan inancını, İstiklal Marşı’ndan daha 
güzel anlatan bir şiir, bir marş yoktur. İşte 
o muhteşem şiir, bizi birbirimize bağla-
yan, bizi tek bir millet olarak birbirimize 
daha da yakınlaştıran o mısralar, babası 
Kosovalı, İpek’li olan, kendisi Türkiye’li, 
İstanbullu olan bir büyük şair, bir büyük 
mütefekkir, Merhum Mehmet Akif Ersoy 
tarafından yazılmıştır.

İşte biz, birbirimize İstiklal Marşı kadar 
yakınız. Biz, bu bölgenin insanları olarak, 
tarihi, yani geçmişi birlikte inşa ettik. Şim-
di, tıpkı dedelerimiz gibi, tıpkı ecdadımız 
gibi, inşallah, geleceği de hep birlikte inşa 
edeceğiz. Yüzyıllar boyunca bu coğrafya 
üzerinde kardeşçe yaşadık, ebediyen de 
bu topraklar üzerinde kardeşçe yaşamaya 
devam edeceğiz.

Sevgili Prizrenliler, sevgili Kosovalılar…

Balkan coğrafyasında, artık daha fazla kan 
akmasına, daha fazla gözyaşı akmasına bi-
zim hiç ama hiç tahammülümüz yok. Biz, 
bu güzel bölgede, Balkanların tamamında, 
barışın, dostluğun, huzur ve istikrarın, da-
yanışma ve kardeşliğin egemen olmasını 
istiyoruz. Farklılıkların bir zenginlik ola-
rak görülmesini, farklılıkların bir renklilik 
olarak görünmesini, herkesin birbirine 
hoşgörü gösterip, ortak hedeflere yürüme-
sini arzuluyoruz.

Geçmiş artık geride kalmıştır. Biz, geç-
mişe değil, geleceğe bakacağız. Geçmişin 
acı hatıralarını unutacak, o hatıralardan 
ibret almış şekilde hep birlikte geleceği 
inşa edeceğiz. Arnavut, Türk, Makedon, 
Boşnak, Sırp, Hırvat, Yunan, Goralı, Sırp, 
Mısırlı, Aşkalili… Bütün etnik kökenler, 
bütün renkler, bütün diller, inşallah hep 
birlikte, birbirimize saygı ve sevgi içinde 
geleceğe yürüyeceğiz. Bu dünyadan öteye 
götürebileceğimiz, sadece kefendir, sadece 
birkaç metre bezdir.

Nasıl ki topraktan geldiysek, her birimiz, 
mukadder olan gün ve zamanda yine top-
rağa döneceğiz. Öyleyse bu kavga niye? Bu 
anlaşmazlık, bu tartışma niye? Bu kadar 
acı, bu kadar keder, bu kadar kan ve göz-
yaşı niye? Biz artık Balkanları, bir barış, 
kardeşlik ve dostluk coğrafyası olarak 
görmek istiyoruz. Bunu başaracak tarihî 
tecrübemiz var. Bunu başaracak azmimiz, 
kararlılığımız, arzumuz var. Farklılıkları 
değil, ortaklıkları öne çıkararak, inşallah, 
bu Balkan coğrafyasını bir gül bahçesine, 
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bir huzur iklimine hep birlikte dönüştüre-
ceğiz.

Sevgili kardeşlerim… sevgili Kosovalılar,

Kosova’nın bağımsızlık mücadelesini biz 
Türkiye olarak yürekten destekledik. Ko-
sova, bir devlet olmak için adım attığında, 
her aşamada yanında bulunduk, ilk tanıyan 
ülkelerden biri olduk. Bağımsızlık sürecin-
de, Kosova’nın tanınması için, Kosova’nın 
bağımsız bir devlet olması için her türlü 
desteği sağladık. Ekonomik, sosyal olarak 
Kosova halkını destekledik.

Güvenlik noktasında Kosova’yla dayanışma 
içinde olduk. Kosova’nın uluslararası kuru-
luşlara üye olması için girişimlerde bulun-
duk. İşte, bugün Priştine’de, Türkiye’den 
bir firmanın inşa ettiği Kosova Uluslararası 
Havalimanı’nın Terminal Binasını hep 
birlikte açtık. Bu işbirliği inşallah artarak 
devam edecek. Kosova’nın imarı, inşası, 
kalkınması ve huzuru için Türkiye desteği-
ni hız kesmeden sürdürecek. Kosova’daki 
Türk kardeşlerim de, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da Kosova’nın büyüme-
sinde etkin görevler üstlenecek. Bir olaca-
ğız, beraber olacağız, hem Türkiye’yi, hem 
Kosova’yı birlikte büyüteceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

3 Kasım tarihi, Türkiye için gerçekten 
önemli bir tarih… Bundan 11 yıl önce, 3 
Kasım 2002’de, Türkiye’de Genel Seçimler 
yapıldı ve uzun bir aranın ardından, güçlü 
bir Hükümet, yani Hükümetimiz iş başına 
geldi. 3 Kasım’dan bugüne kadar, 11 yıl bo-

yunca, ülkemiz için, milletimiz için, geniş 
coğrafyamız için sürekli hizmet ürettik. Her 
seçimde oylarımız daha da arttı, her seçim-
de milletimizin desteği daha da çoğaldı.

Şimdi, Kosova’nın da önünde bir 3 Kasım 
var… 3 Kasım’da yapılacak yerel seçimler, 
Kosova için büyük önem taşıyor. Kosova’nın 
her yerinde, doğusunda, batısında, kuze-
yinde, güneyinde, tüm Kosova halkının 
geleceğine sahip çıkacağına ve eriştiği 
demokratik olgunluğu tüm dünyaya gös-
tereceğine yürekten inanıyorum. İnanıyo-
rum ki Kosova’da bir kez daha demokrasi 
kazanacak, bir kez daha bir arada yaşama 
kültürü kazanacak, kardeşlik kazanacaktır. 
Bu seçimlerin tüm Kosova halkı için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Sözlerime son verirken, hem Kosova hem 
de bölge için çok önemli bir yatırım olan 
Priştine Havalimanı yeni terminalinin açılı-
şı vesilesiyle beni Kosova’ya davet eden Sa-
yın Başbakan Taçi başta olmak üzere, tüm 
Kosova halkına ve Kosovalı Türk kardeş-
lerime teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Dost ve Kardeş Kosova ve Arnavutluk’un 
sayın başbakanları, değerli kardeşlerim 
Haşim Taçi ve Edi Rama, Kosova’dan, 
Arnavutluk’tan ,  Makedonya’dan ve 
Fransa’dan gelen sayın bakanlar ve millet-
vekilleri, sayın Belediye Başkanı, çok değer-
li Kosovalı kardeşlerim...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; Priştine Adem Yaşari Havalimanı 
yeni terminal binasının Kosova için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Bu başarıya 
birlikte imza atan Kosova Hükümeti’ni, Sa-
yın Başbakan Taçi’yi, Türkiye firması olan 
Limak’ı, tüm yüklenici firmaları, Fransız 
ortaklarını ve projede emeği geçen mimar, 

Uluslararası Adem Jashari 
(Yaşari) Havalimanı Yeni 
Terminal Açılış Töreni

Priştine, Kosova | 23 Ekim 2013 
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mühendis, işçi tüm kardeşlerimizi yürek-
ten tebrik ediyorum. 

Türkiye-Fransa ortak girişimiyle, uluslara-
rası standartlarda yapılan, yüksek tekno-
lojiye ve akıllı bina özelliğine sahip yeni 
terminal sayesinde Kosova, Balkanların en 
güzel ve en modern havalimanına bugün 
kavuşuyor. 44 bin metrekarelik yeni ter-
minal binası ve 70 bin metrekare büyüklü-
ğünde yeni apron ile havalimanının yılda 
4 milyon yolcuyu ağırlaması hedefleniyor. 
Bu vesileyle, bu güzel havalimanına ismini 
veren, Kosova halkının milli kahramanı ve 
şehidi, Türk halkının da gönlünde özel bir 
yeri olan Adem Yaşari’yi rahmetle yadedi-
yorum.

Sayın Başbakanlar, çok değerli dostlarım...

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmeliyim 
ki, Kosova’ya her geldiğimizde kendimizi 
evimizde hissediyoruz. Yine, Kosova’ya her 
geldiğimizde, buranın daha da kalkındı-
ğını, ilerlediğini, bağımsız bir ülke olarak 
geleceğe daha bir umutla baktığını görüyor, 
bundan da en az sizler kadar heyecan duyu-
yoruz.

Türkiye, Kosova’nın bağımsız bir devlet 
olarak varlığını ilk tanıyan ülkelerden biri-
dir. Aynı şekilde Türkiye, Kosova’nın imarı, 
Kosova’nın kalkınması için de her türlü 
desteği sağlamıştır ve sağlamaya da devam 
edecektir. Zira Kosova, bizim için, ortak 
bir tarihi, ortak bir kültürü paylaştığımız 
kardeş bir ülke, Kosova Halkı da bizim kar-
deşimiz olan bir halktır.

Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki İs-
tiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet 
Akif Ersoy bu toprakların evladıdır, Koso-
valıdır. Sadece Mehmet Akif bile, Türkiye 
ile Kosova’nın birbirine ne kadar yakın 
olduğunun en anlamlı ifadesidir. Kosova’da 
Türk toplumunun varlığı ve Türkiye’de de 
Kosova kökenli pek çok vatandaşımızın 
bulunması, ilişkilerimizi daha da derinleşti-
riyor. Ülkelerimiz arasındaki yakın dostluk 
ve kardeşlik ilişkilerinin, ortak çabalarımız-
la gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde 
taşınacağına gönülden inanıyorum. 

Değerli katılımcılar...

Türkiye özel sektörünün Kosova’da, başta 
altyapı, üretim, sağlık, eğitim, bankacılık, 
sigorta, gıda, inşaat, tekstil olmak üzere, 
pek çok alanda başarılı yatırımları bulunu-
yor. Bu yatırımların bugünkü toplam de-
ğeri 335 milyon avroya ulaşmış durumda. 
Buna ilâveten, müteahhitlik sektörümüzün 
Kosova’ya toplam yatırımı ise yaklaşık 800 
milyon avro değerine ulaştı. Bu yatırımlar 
ile Kosova’da binlerce kişiye istihdam sağ-
lanıyor. Dünyada örnek gösterilen Türkiye 
firmalarının Kosova’daki yatırımlarının 
daha da artmasını, Türkiye ve Kosova 
firmaları arasında daha güçlü ortaklıklar 
kurulmasını temenni ediyor, bunu da her 
fırsatta destekliyoruz. 

Türkiye, Kosova’nın ekonomik kalkınma-
sının yanısıra, güvenlik ve istikrarına da 
büyük önem veriyor. Balkanlar’da kalıcı 
barış ve istikrarın sağlanması bakımından, 
Kosova’nın uluslararası toplumun güve-
nilir bir ortağı olarak, sağlam adımlarla 
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Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıy-
la bütünleşme yolunda ilerleyeceğine 
inancımız tamdır. Kosova’nın Türkiye ile 
ortak tarihî bağlara dayanan kardeşlik 
ilişkilerini, gelecekte NATO ve Avrupa 
Birliği’nin bir parçası olarak sürdüreceği-
ne inanıyoruz.

Kosova’yı tanıyan ülkelerin sayısı 100’ü 
geçti. Kosova’nın, halihazırda pek çok 
uluslararası ve bölgesel kuruluşa üye 
olması da memnuniyet verici. Bu çerçe-
vede, Kosova ile Sırbistan arasında sürdü-
rülen Priştine-Belgrad Diyalog Süreci’nin 
bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis 
edilmesine önemli katkılarının olacağına 
inanıyorum.

Burada şu hususun özellikle altını çizmek 
istiyorum… Acılar üzerine, sağlıklı bir ge-
lecek inşa edilemez. Tarihin acı sayfaları 
sürekli canlı tutularak, geleceğe yürüne-
mez. Kosova kökenli, İstiklal Marşı şairi-
miz, büyük mütefekkir Mehmet Akif ’in, 
Türkiye’de çok sık tekrarladığımız dize-
lerini, bugün Kosova’da da hatırlatmak 
isterim. Diyor ki Mehmet Akif:
 
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Evet… Tarihten, tarihte yaşanan acı ha-
diselerden ibret alacak, ama geleceği, bu 
acı hadiselerin tekrar yaşanmaması için 
ibretle inşa edeceğiz. Balkanların, adeta 
sürekli tekrar eden, adeta bir kısır döngü 
gibi tezahür eden tarihini ve talihini hep 
birlikte değiştirmek zorundayız. Dede-

lerimizin, babalarımızın, bizlerin çektiği 
acıyı, çocuklarımızın, torunlarımızın da 
çekmemesi için, bugünden gerekli tedbirle-
ri almak durumundayız.

Birbirine bu kadar yakın, birbiriyle bu 
kadar iç içe geçmiş Balkan coğrafyasında 
barış, huzur ve istikrarın kalıcı olması, daha 
da güçlenmesi en büyük arzumuzdur. Tür-
kiye olarak, Balkan coğrafyasının tüm halk-
larına eşit mesafede duruyor, Balkanların 
barış ve istikrarını, huzur ve kalkınmasını 
çok ama çok önemsiyoruz. Diyalogla, istişa-
reyle, daha yoğun işbirliği ile, Balkanların 
çehresini ve talihini değiştirebileceğimize 
yürekten inanıyoruz.

Sağduyulu ve dirayetli liderler yöneti-
minde, inanıyorum ki Balkanlar, sadece 
bölgenin değil, sadece Avrupa kıtasının 
değil, tüm dünyanın barış, dostluk ve kar-
deşlik coğrafyası olacaktır. Türkiye olarak, 
Balkanların ve Kosova’nın müreffeh bir 
gelecek inşa etme çabalarını takdirle izliyo-
ruz. Türkiye, her zaman tüm kurumlarıyla 
Kosova’nın yanında yer almıştır ve gele-
cekte de Kosova’ya destek olmaya devam 
edecektir.

Sözlerime son verirken, açılışını yaptığı-
mız Priştine Adem Yaşari Havalimanı’nın 
yeni terminal binasının Kosova için tekrar 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği 
geçenleri yürekten kutluyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.



227

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-5

Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yor; Cumhuriyetimizin 90’ıncı yıldönü-
münün ülkemize, demokrasimize, mil-
letimize hayırlar getirmesini diliyorum. 
Bu vesileyle, Japonya Başbakanı Shinzo 
Abe’yi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90’ıncı yıldönümünde gerçekleştirdiği-

miz Marmaray Projesi’nin Açılış Töreni 
vesilesiyle ülkemizde ikinci kez ağırla-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Sayın Abe, yaklaşık 6 ay önce ülkemizi 
ziyaret etmişti. Böylesi anlamlı bir günde, 
kendilerini bir kez daha ülkemizde ağırla-
maktan memnun olacağımızı ifade ettik; 
davet ettik ve kendileri de bu davetimize 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe 
ile Ortak Basın Açıklaması

İstanbul | 29 Ekim 2013 
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icabet etiller. Sayın Abe’nin 6 ay içinde 
ikinci kez ülkemizi ziyaret etmesi, aynı 
zamanda, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 
ulaştığı seviyenin de açık bir göstergesidir. 
Bu nedenle, kendisine sizlerin huzurunda 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın Abe’nin geçtiğimiz Mayıs ayında 
ülkemize yaptığı ziyaret, ikili ilişkilerimiz 
bakımından önemli ve somut yararlar sağ-
ladı. Ziyaret sırasında kabul edilen “Ortak 
Bildiri”yle Türkiye-Japonya ilişkileri “stra-
tejik ortaklık” seviyesine yükseltildi. Ayrı-
ca, imzalanan “Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Amaçlarla Kullanımına ilişkin İşbirliği 
Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer 
Güç Sanayisinin Geliştirilmesine İlişkin 
Hükümetlerarası Anlaşma” ile Sinop Nük-
leer Enerji Santrali’nin inşası bağlamında 
Japonya’ya münhasır müzakere hakkı 
verildi.

Nükleer Enerji Santrali konusunda “Ev 
Sahibi Hükümet Anlaşması” müzakereleri 
devam ediyor. Sayın Başbakan ile bugün 
yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkileri-
mizde son altı ayda yaşanan gelişmeleri ele 
aldık. İkili ilişkilerimizi stratejik ortaklığı-
mıza yaraşır şekilde, her alanda daha da 
ileriye götürme konusunda mutabık kal-
dık. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası konu-
ların pek çoğunda benzer yaklaşımlar için-
de olduğumuzu memnuniyetle kaydettik.

Bilindiği gibi, Türkiye ve Japonya geçmiş-
ten günümüze kadar pek çok büyük proje-
de işbirliği yaptı. Bugün, açılışı vesilesiyle 
biraraya gelmiş olduğumuz Marmaray 

projesi, bu projelerden sadece biri… Mar-
maray projesi, dünyanın en anlamlı, en 
önemli projelerinden birisidir… İki kıtayı 
denizin, İstanbul Boğazı’nın altından bir-
leştiren bu medeniyet projesinin hayata 
geçirilmesindeki katkılarından dolayı Ja-
pon tarafına bir kez daha teşekkürlerimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Serbest Ticaret Anlaşması, Japonya’yla 
gündemimizdeki önemli konular arasın-
da yer alıyor. Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanmasına yönelik olarak kurulan 
Ortak Çalışma Grubu’nun toplantıları 
tamamlandı. Serbest Ticaret Anlaşması 
müzakerelerine de en kısa sürede başlan-
masını arzu ediyoruz. Japonya’yla ikili 
ticaretimizdeki yaklaşık 1/11 oranında 
dengesizlik buluyor. Bu durum, üzerinde 
önemle durduğumuz bir husus...

2012 yılında Japonya’ya ihracatımız 332 
milyon dolar, Japonya’dan ithalatımız ise 
3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hiç 
şüphesiz, ekonomik ve ticari ilişkilerimi-
zin daha dengeli bir hale kavuşturulma-
sına ihtiyaç var. Bu nedenle, Japonya’dan 
Türkiye’ye yatırım ve sermaye ihracında 
son yıllarda gözlemlenen artış eğiliminin 
süreklilik arz etmesini diliyorum. Ayrıca, 
Japonya’ya tarımsal ürün ihracatımız için 
gereken izin süreçlerinin hızlandırılma-
sının da bu bağlamda yarar sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Değerli basın mensupları...

Sayın Abe’nin Mayıs ayındaki ziyareti 
sırasında kabul edilen “Türkiye Cumhuri-
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yeti ile Japonya Arasında Stratejik Ortak-
lık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri”de 
yer alan önemli konulardan birisi, Tür-
kiye ve Japonya’nın Türkiye’de ortak bir 
“Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” kurma-
larıydı. Bu yönde çalışmalar başlatıldı 
ve kısa sürede mesafe alındı. Bizler, bu 
noktada, sürecin hızla tamamlanacağına 
inanıyoruz. 

Önümüzdeki yıl, Türkiye ve Japonya 
arasında diplomatik ilişkilerin tesis edil-
mesinin 90’ıncı yıldönümü… 2015’te ise, 
Ertuğrul Fırkateyni Faciası’nın 125’inci 
yıldönümünü anacağız. İnanıyorum ki bu 
bağlamda gerçekleştirilecek olan 90’ıncı 
ve 125’inci yıl etkinlikleri, Türk-Japon 
dostluk bağlarına ve ilişkilerimizin dü-
zeyine yaraşır bir şekilde gerçekleştirile-
cektir. 

Bildiğiniz gibi, Osmanlı Padişahı İkinci 
Abdülhamit döneminde iade-i ziyaret için 
Japonya’ya giden Ertuğrul Fırkateyni’nin 
1890 yılında dönüş yolunda Japonya 
açıklarında batmış ve mürettebatının 
büyük kısmı şehit olmuştu. Hiç kuşkusuz, 
bu kaza, son derece trajik bir olaydır. An-
cak, bu trajedi Türkiye ile Japonya arasın-
daki dostluk, ortak değerler ve karşılıklı 
saygıya dayanan güçlü ilişkilerin temelini 
oluşturması bakımından ayrıca önem arz 
ediyor.

Bu noktada şunu da ifade etmek isterim: 
Türkiye ve Japonya, Ertuğrul Fırkateyni 
Faciası ve sonucunda ortaya çıkan Türk-
Japon dostluğu temalı bir sinema filmi 
projesi üzerinde çalışıyor. Bu projenin 

en kısa sürede hayata geçirilmesi ortak 
temennimizdir.

Sayın Abe’nin ziyareti, Japonya’yla so-
mut projeler temelinde her alanda hızla 
gelişen ilişkilerimiz bakımından büyük 
yararlar sağlamıştır.
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Sayın Cumhurbaşkanım, Dünya Banka-
sı’nın saygıdeğer Başkanı, yurt içinden ve 
yurt dışından Kongremizi teşrif eden çok 
değerli katılımcılar, sevgili İzmirliler, hanı-
mefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
5’inci İzmir İktisat Kongresi’nin, ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için, küresel ekono-
mi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Başta, Başbakan Yardımcılığımız ve Kalkın-
ma Bakanlığımız olmak üzere, ilgili tüm 
bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, İzmir 
Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
na, bu büyük kongreyi tertip ettikleri için 
şükranlarımı sunuyorum. Yurtiçinden ve 
yurtdışından Kongreye katılan tüm misafir-
lerimize de İzmir’e hoş geldiniz diyor; kong-
reye yapacakları katkılardan dolayı tüm 
değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.

Beşinci İzmir İktisat Kongresi 
Açılışı

İzmir | 30 Ekim 2013 
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Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar...

Dün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90’ıncı yıldönümünü milletçe çok büyük 
bir coşkuyla idrak ettik. 90’ıncı yıldönü-
münde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının 
gururunu milletçe yaşarken, aynı zamanda, 
İstanbul’da, asrın projesi olarak tanımla-
nan, Boğaz’ın 60 metre altına inşa ettiğimiz 
Marmaray tüp geçidinin açılışını yaptık ve 
yeni bir gurur tablosuna hep birlikte şahit-
lik ettik.

Açıkçası bugün, Cumhuriyetimizin 90’ıncı 
kuruluş yıldönümü coşkusunu devam 
ettiriyor, 5’inci İzmir İktisat Kongresi’ni 
toplayarak, hem 90 yılın muhasebesini ya-
pıyor, hem de geleceğe ışık tutuyoruz. İlk 
İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetimizin 
ilanından aylar önce, 17 Şubat-4 Mart 1923 
tarihlerinde yapılmıştı. Savaştan henüz 
çıkmış, büyük zafer kazanmış bir millet ola-
rak, İzmir İktisat Kongresi’yle, ülkemizin ve 
milletimizin iktisadi yol haritası çizilmişti. 
1920’lerin ulusal ve küresel şartları dikka-
te alınarak, Türkiye için en uygun iktisadi 
yöntemler belirlenmiş, potansiyelimiz, yani 
iktisadi envanterimiz çıkarılmış, yeniden 
doğuşun ve kalkınmanın modelleri o İktisat 
Kongresi’nde şekillenmişti.

Burada, 5’inci İzmir İktisat Kongresi vesile-
siyle, şu hususun altını özellikle çizmek isti-
yorum… Tıpkı İlk Meclis’in yapısı gibi, tıpkı 
Cumhuriyetimizin kuruluşu gibi, İzmir 
İktisat Kongresi de, çok geniş katılımlı şe-
kilde düzenlenmiş, Türkiye’nin tüm renkle-
rini, tüm zenginliklerini bir araya getirmiş, 
umut verici bir istişare zemini olmuştu.

İlk İzmir İktisat Kongresi’nde büyük toprak 
sahipleri vardı. İlk kongrede Meclis üyeleri, 
esnaf, çiftçi vardı. İlk Kongrede, İstanbul’un 
varlıklı aileleri kadar, Anadolu’nun eşrafı, 
hatta işçiler vardı. Ekonominin tüm taraf-
larını bir araya getiren Birinci İzmir İktisat 
Kongresi, Türkiye’ye, birlik, dayanışma ve 
kardeşlik içinde bir kalkınma modelini 
sunmuştu.

Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Dünya 
Bankası Başkanı, çok değerli katılımcılar...

90 yıl önce, Cumhuriyetimizin kuruluş aşa-
masındaki şu atmosfere özellikle dikkatleri-
nizi çekmek istiyorum. Siyasi anlamda, İlk 
Meclis ve Cumhuriyet, sınırlarımız içinde 
yaşayan tüm unsurları, tüm etnik kökenle-
ri, tüm farklılıkları eşit derecede kucakla-
mış; hem Kurtuluş Savaşı sürecine, hem de 
kuruluş sürecine dahil etmişti.

Aynı şekilde, Büyük Zafer’in kazanılma-
sının ardından, Gazi Mustafa Kemal ve 
arkadaşları, uluslararası ilişkilerde yeni bir 
sayfa açmış, eski meseleleri kapatmış, başta 
komşularımız olmak üzere her ülke ile yeni 
bir başlangıç yapmışlardı. Türkiye’nin dış 
politikası, öfke, nefret, husumet, eskinin 
hesaplarını görme, eskinin intikamını alma 
duygusu üzerine değil, barış, dostluk ve da-
yanışma üzerine tesis edilmişti.

Askerlik hayatı cephelerde geçmiş olan, 
düşmanla göğüs göğüse çarpışmalara 
girmiş olan Gazi Mustafa Kemal, Cumhu-
riyetimizin kuruluş aşamasında tüm bu 
husumetleri bir kenara bırakmış, ilişkileri 
yeni baştan ve iyi niyet üzerine tesis etmeyi 
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amaçlamıştı. Siyaset ve diplomasinin ya-
nında, Cumhuriyetimiz, iktisatta da kucak-
layıcı bir anlayışın üzerine bina edilmişti.

Cumhuriyet, sermayeyi renklere ayıran, 
sermayeyi tasnif ve tefrik eden değil, ekono-
minin tüm taraflarını bir ve beraber gören 
bir anlayışı egemen kılmıştı. Sanılanın tam 
aksine, Cumhuriyet’imizin ilk yıllarında 
uluslararası sermayeye kapı aralandığını, 
yabancıların mülk edinmesinin önünün 
Cumhuriyet’imizin ilk yıllarında açıldığını, 
bizzat Gazi Mustafa Kemal döneminde ya-
bancılara toprak satıldığını burada özellikle 
vurgulamak isterim.

Cumhuriyet tarihimizle ilgili olarak, İktisat-
ta, dış politikada, siyasi hayatta ve demokra-
side, kuruluş dönemi ile sonrasının, özellik-
le 1940’lı yıllar ve müdahale dönemlerinin 
birbirinden çok çok farklı olduğu herkesin 
malumudur. Maalesef, özellikle 1940’lı 
yıllar ve müdahale dönemleri, Cumhuriye-
timizin kuruluş felsefesinden, özünden, bir-
leştirici ruhundan uzaklaşma dönemleri ol-
muştur. Böyle dönemlerde, toplumun farklı 
kesimleri arasında uçurumlar büyütülmüş, 
Türkiye içine kapatılmış, topluma dayatma-
lar yapılmış, sosyal hayatta olduğu kadar, 
iktisatta da ilk istikametten sapılmıştır.

Şu yanılgıdan hassasiyetle uzak durmamız 
gerektiğini de burada vurgulamak isterim… 
Bugün, Cumhuriyet’imizin temel dinami-
ği, temel felsefesi gibi lanse edilen birçok 
görüş ve uygulama, Cumhuriyetimizin ku-
ruluş dönemine değil, sonraki dönemlere 
aittir. Sermayeyi renklere ayırmak, tasnif 
etmek, makbul ve makbul olmayan işadam-

ları ayrımı yapmak, kesinlikle bir Cumhuri-
yet anlayışı değildir.

Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehir-
lerin büyük sermayedarlarına öz evlat 
muamelesi yapıp, Anadolu sermayesini 
horlamak, itip kakmak, asla ve asla Cumhu-
riyetin iktisat politikası değildir. 90’ıncı ku-
ruluş yıldönümü vesilesiyle sıkça yaptığım 
şu vurguyu burada tekrarlamak isterim: 
Cumhuriyet, nasıl ki sadece seçkinlerin 
cumhuriyeti değilse, seçkin sermaye çevre-
lerinin de cumhuriyeti değildir.

Bu cumhuriyet, İstanbul sermayesinin ol-
duğu kadar, Gaziantep, Kayseri, Uşak, Ma-
nisa, Denizli’nin, 81 vilayetteki her bir işa-
damının, esnafın, çiftçinin cumhuriyetidir. 
Cumhuriyet, zenginin olduğu kadar fakirin, 
sermayenin olduğu kadar emeğin, işvere-
nin olduğu kadar işçinin de cumhuriyeti-
dir. Nasıl ki bugünlere ulaşmamızda, Ana-
dolu ve Trakya’daki hemen her ailenin en 
az bir şehidinin kahramanlığı ve fedakârlığı 
varsa; hiç kuşkusuz, 76 milyonun ve hepi-
mizin ecdadının da bu Cumhuriyette emeği 
vardır, alınteri vardır, gayreti vardır.

Evet… Bu cumhuriyeti birlikte kurduk, 
birlikte bugünlere taşıdık ve hep birlikte ge-
leceğe taşıyacağız. Şehitlerimiz kanlarıyla 
bizlere bu yolu açarken, çalışanlarımız da 
alın terleriyle, emekleriyle bu yoldan ilerle-
diler ve bugünümüzü inşa ettiler.

Devraldığımız mirasın kutsiyetine uygun 
olarak, emek sarf ederek, çalışarak, müca-
dele ederek, inşallah bu cumhuriyeti çok 
daha yüksek seviyelere, hak ettiği seviyele-
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re birlikte ulaştıracağız. 90 yılın tecrübesi 
bize göstermiştir ki, Cumhuriyet, nutuklar-
la, ayrıştırmalarla, kutuplaştırmalarla, özel-
likle de reddederek, inkâr ederek, asimile 
ederek değil; işle, emekle, yatırımla, birlik 
ve kardeşlikle büyür, yücelir.

Yine 90 yıl bize çok net olarak göstermiş-
tir ki, Türkiye ekonomisi, demokrasiye, 
kardeşlik ve dayanışmaya paralel olarak 
büyüme kaydetmiş; iç sorunların, ayrıştır-
maların, sanal tartışmaların, özellikle de 
müdahalelerin olduğu dönemlerde ekono-
mimiz daralmış, kan kaybetmiştir. Hükü-
metimizin işbaşında olduğu son 11 yıllık 
süreç, demokrasi, kardeşlik, dayanışma ile 
ekonomik büyüme arasındaki doğru oran-
tının en güzel ispatı olmuştur.

Cumhuriyetimizin kuruluş atmosferinde 
olduğu gibi, son 11 yılda da Türkiye, birlik, 
kardeşlik ve dayanışma içinde birbirine 
kenetlenmiş, bu sayede Cumhuriyet’in ka-
zanımlarına yeni kazanımlar eklemiş, 79 
yılda yapılanlara kat kat fazlasını ekleme 
fırsatı bulmuştur. Türkiye ekonomisi, 2003-
2012 arasında, 10 yıllık süreçte ortalama 
yüzde 5.1 büyüme oranını yakalamıştır. 
Millî gelirimiz, 2002 yılında 230 milyar do-
lar iken, 2012 sonunda 786 milyar dolara 
ulaşmıştır.

Cumhuriyet’imizin kuruluş yıllarında 50 
milyon dolar olan ihracatımız, 2002 yılın-
da, yani 79 yıl içinde 36 milyar dolara an-
cak ulaşmıştı. 2002 sonrasında ise ihraca-
tımız 4 kattan fazla bir artışla, 152.5 milyar 
dolar seviyesini gördü. Hızla artan nüfusa 
rağmen, Türkiye, işgücüne yeni katılanlara 

iş sağlamada da önemli başarı kaydetti. Sa-
dece son 11 yılda 4 milyon 700 bin kişiye 
istihdam imkanı sağlandı.

Cumhuriyet tarihimizin önemli bir kısmı, 
ne yazık ki IMF gölgesinde geçmiştir. 2002 
yılı sonunda, 23.5 milyar dolar olarak dev-
raldığımız IMF borcu, bu yılın Mayıs ayında 
tamamen ödendi. Böylece iktisat tarihimiz-
de yeni bir sayfa açıldı. Merkez Bankası 
rezervlerimiz, 11 yıl önce 27.5 milyar dolar 
seviyesinde iken, bugün itibariyle 132.7 
milyar dolara, Cumhuriyet tarihimizin en 
yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Türkiye, sadece makro ekonomik gösterge-
lerinde değil, tüm kalkınma göstergelerin-
de de Cumhuriyet döneminin rekorlarını 
elde etti. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, 
ulaştırma, enerji, tarım başta olmak üzere, 
her alanda önemli yatırımlar gerçekleş-
tirildi, o güne kadar yapılanların üzerine 
kat kat fazlaları inşa edildi. Sadece ülkemiz 
içindeki yatırımlar değil, aynı zamanda dı-
şarıya yaptığımız kalkınma yardımlarında 
da çok büyük artışlar sağlandı. 

2002 yılında sadece 85 milyon dolar olan 
dışarıya yönelik resmî kalkınma yardım-
larımızın tutarı, geçtiğimiz yıl 2.5 milyar 
doları aştı. Türkiye, OECD ülkeleri arasında 
2011-2012 yıllarında, dış yardımlarını en 
çok artıran, yükselen donör ülke durumuna 
geldi. Tekrar vurgulamak isterim ki Cum-
huriyetimiz, demokrasinin ve kardeşliğin 
güç kazandığı dönemlerde güçlenmiştir.

Cumhuriyetimiz, vatandaşlarını bir bütün 
halinde, ayrımsız şekilde kucakladığı oran-
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da büyümüş, kalkınmıştır. 11 yıldır, eko-
nomik büyümemizi, kalkınmamızı işte bu 
anlayışın üzerine inşa ettik ve bu anlayışla 
yolumuza devam ediyoruz. Güçlü bir eko-
nomi için, ileri standartlarda demokrasiyi 
elzem görüyoruz. Güçlü bir ekonomi için, 
soframızdaki ekmeğin daha da büyümesi 
için, 76 milyonun bir ve beraber olmasını, 
birlikte geleceğe yürümesini şart olarak 
görüyoruz. Ekonomik reformlarımızı 
yaparken, demokratik reformları ihmal 
etmiyor; demokrasiyi güçlendirerek eko-
nomiyi büyütüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli katı-
lımcılar...

5’inci İzmir İktisat Kongresi vesilesiyle, 
burada şu hususu özellikle vurgulamak 
istiyorum… Cumhuriyet nasıl ki 76 mil-
yonun cumhuriyetiyse, Cumhuriyet’^in 
kazanımları da hiç kuşkusuz, eşit dere-
cede 76 milyonun kazanımlarıdır. Cum-
huriyet’imize yapılmış her hizmet, ortaya 
konulmuş her eser, belli bir zümrenin 
değil, topyekûn, milletçe hepimizin gu-
rur duyacağı eserlerdir. Büyümede, millî 
gelirde, kişi başına düşen milli gelirde, 
dış ticarette, turizm gelirlerinde elde etti-
ğimiz başarılar, milletçe hepimizin ortak 
başarısıdır.

Enflasyonla, faizlerle, işsizlikle, belirsiz-
lik, güvensizlik ve istikrarsızlıkla yaptı-
ğımız mücadelede kazandığımız zaferler, 
76 milyonun ortak zaferidir. 16 bin 500 
kilometre bölünmüş yoldan hızlı trene, 
Marmaray’dan 99 yeni üniversiteye, has-
tanelerden 188 bin yeni dersliğe, 608 bin 

TOKİ konutundan 232 yeni baraja kadar, 
inşa ettiğimiz her yatırım, milletçe hepi-
mizin ortak gururudur. Bütün bu eserleri, 
bu yatırım ve hizmetleri ortaya koyan, 
bu ülkenin ve bu milletin evlatlarıdır. Bu 
hizmetler de, belli kesimler, belli zümre-
ler için değil, 76 milyonun tamamı için 
vücuda getirilmiştir.

Şunu çok net ve samimi bir şekilde ifade 
etmek durumundayım… Eğer Türkiye, 
bizim dönemimizdeki güven ve istikrarı 
geçmiş dönemlerde de tesis etmiş olsaydı, 
bugün çok farklı bir yerde olacaktık. Aynı 
şekilde, bugünün sorunlarını çözdüğü-
müzde, bugünün sosyal ve siyasal mesele-
lerini hal yoluna koyduğumuzda, inanın, 
Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması da 
bugünden daha hızlı olacaktır.

İşte, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümü kutlamalarına, böy-
le bir iklim ve atmosfer içinde ulaşmak 
istiyoruz. İlk Meclis ve Cumhuriyet’imi-
zin kuruluş aşamasındaki birliği ve 
kardeşliği yeniden tesis etmek, daha da 
pekiştirmek, bu sayede 100’üncü yılda ilk 
günün heyecan ve coşkusunu yaşamak ve 
yaşatmak istiyoruz.

Terör sorunu başta olmak üzere, toplum 
kesimleri arasına nifak sokmaya yönelik 
girişimleri bertaraf ederek, Cumhuriyeti 
zayıflatmaya yönelik kışkırtmalara göğüs 
gererek, inşallah, 76 milyon birlikte 2023 
hedeflerine ulaşacağız. 2023’te, dünyanın 
en büyük 10 ülkesinden biri konumuna 
yükseldiğimizde, 2 trilyon dolar milli 
gelire, 500 milyar dolar ihracat rakamına 
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ulaştığımızda, hiç kuşkunuz olmasın ki, 
bu, milletimizin tamamının eseri, tama-
mının gururu olacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer misa-
firler...

İster ulusal, ister küresel düzeyde olsun, 
ekonominin büyümesi ve refahın eşit şe-
kilde paylaşılması, küresel barış, küresel 
adalet, özellikle de küresel vicdanla doğru-
dan bağlantılıdır. Dünya ekonomilerinin 
ağır bir krizden geçtiği şu dönemde, küre-
sel barışı tehdit eden sorunların tekrar ele 
alınması, sınırsızca tüketme, sınırsızca har-
cama alışkanlıklarının gözden geçirilmesi 
kaçınılmaz hal almıştır.

Somali ve Myanmar gibi yerlerde bir avuç 
pirince muhtaç insanlar varken, başka ül-
kelerdeki israf derecesine varan tüketim 
tutkusu içimizi acıtıyor. Suriye’de, açlıktan 
dolayı çaresiz kalan insanlar kedi köpek 
eti yemeye başlamışken, dünyanın başka 
ülkelerinde fazla yemekten kaynaklanan 
hastalıkların yaygınlaşması vicdanlarımızı 
kanatıyor.

Mısır halkı demokrasiyi korumak için ca-
nını ortaya koyarak darbecilere karşı onur 
mücadelesi verirken, devletlerin çoğunun 
bu mücadeleye sırtlarını dönmeleri küresel 
adaleti tahrip ediyor. Sermayenin küresel-
leştiği bir ortamda, refah, adalet, vicdan 
küreselleşmiyorsa, dünyanın geleceğinin 
bugünden iyi olacağını söylemek mümkün 
değildir. Farklı bir ekonomik modele, gele-
ceğe ilişkin olarak farklı ve insani kalkınma 
modellerine ihtiyaç duyduğumuz aşikârdır.

5’inci İzmir İktisat Kongresi’nin, Türkiye 
ekonomisi kadar, küresel ekonomiyi de ele 
alacak olmasını bu açıdan önemsediğimizi 
özellikle belirtmek istiyorum. Yapılacak bir-
birinden önemli oturumların, panellerin, 
konferansların; ele alınacak yerel, bölgesel, 
ulusal ve küresel konuların insanlığa hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.

5’inci İzmir İktisat Kongresi’nin, İzmir’imiz, 
ülkemiz ve insanlık için umutları çoğal-
masını diliyor, tekrar tüm katılımcılara 
başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selam-
l ı yo r u m .  M e v k i d a ş ı m  S ay ı n  Yü rk i 
Kataynen’in davetine icabetle, üç yıllık 
aradan sonra Finlandiya’ya ikinci ziyare-
timi gerçekleştirmiş bulunuyorum. Kap-
samlı bir program çerçevesinde, şahsıma 
ve heyetime gösterilen misafirperverlik-

ten ötürü Sayın Başbakana huzurunuzda 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Finlandiya, 1917 yılında bağımsızlığını 
ilan ettiğinde, Finlandiya’yı tanıyan ilk ül-
keler arasında Osmanlı İmparatorluğu da 
yer almıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ardından, yeni kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti ile Finlandiya arasında 1924 yılında 
Dostluk Anlaşması imzalanmıştı. Böylece, 

Başbakan Jyrki Katainen ile 
Ortak Basın Toplantısı

Finlandiya | 6 Kasım 2013 
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ülkelerimiz arasında tesis edilen ilişkiler, 
o tarihten itibaren güçlenerek devam etti. 

Önümüzdeki yıl, bu ilişkilerin 90’ıncı 
yıldönümünü kutlayacağız. Bu ilişkilerin, 
kuvvetli dostluk bağları, karşılıklı saygı 
ve işbirliği temelleri üzerinde ilerlemeye 
devam edeceğine yürekten inanıyorum. 
Bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın 
Parlamento Başkanı ile verimli görüşme-
ler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasın-
daki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi 
yönündeki ortak irademizi teyit ettik.

Değerli mevkidaşım Kataynen ile bugün 
yaptığımız görüşmede, ikili siyasi, ekono-
mik ve ticari ilişkilerimiz ve terörizmle 
mücadelede işbirliği gibi önemli konuları 
ayrıntılarıyla ele alma fırsatı bulduk. İki 
ülkeyi de ilgilendiren pek çok konuda, 
mevkidaşım Sayın Kataynen ile benzer 
görüşlerimiz olduğunu memnuniyetle 
müşahede ettim. Hiç şüphesiz, Türkiye 
ile Finlandiya arasında çok iyi düzeyde 
seyreden ilişkilerin önemli bir veçhesi de, 
doğal olarak, ekonomik ve ticari boyuttur. 

Ziyaretim vesilesiyle, ülkelerimiz arasın-
daki yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ticaret 
hacminin arttırılmasına yönelik ortak 
hedefimiz çerçevesinde, Ekonomi Bakanı-
mız Zafer Çağlayan ile Finlandiya Avrupa 
İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Alexan-
der Stubb’un himayelerinde Türk-Fin İş 
Forumu gerçekleştiriliyor.

Biz de, Sayın Başbakan Kataynen’le bir-
likte Forum’un kapanışını yapacağız. İş 
Forumu’nda bana eşlik eden Türk özel 

sektörünün önemli temsilcilerinin, Fin 
muhataplarıyla bir araya gelerek, sade-
ce ikili düzeyde değil, iki ülkenin özel 
avantajlarından yararlanılarak üçüncü 
ülkelerde ortak yatırım ve projeler gelişti-
receklerini umuyoruz.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki; 
geçtiğimiz yıl 200 bin Fin turist ülkemizi 
ziyaret etti. Bu rakamın daha da artma-
sının ikili işbirliğimize ve halklarımız 
arasında ortak anlayış tesisine olumlu 
etkilerde bulunacağına inanıyoruz. Bu 
noktada, Türkiye’nin sadece tatil amaçlı 
değil, kültür ve sağlık turizmi gibi alanlar-
da da son derece cazip imkan ve fırsatlar 
sunduğunu da vurgulamak isterim.

Değerli basın mensupları,

Başbakan Sayın Kataynen’le gerçekleştir-
diğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin 
yanısıra, güncel bölgesel ve küresel ge-
lişmeler hakkında da ayrıntılı görüş alış 
verişinde bulunduk. Şunu özellikle ifade 
etmek isterim: Ülkelerimiz arasındaki 
müstesna ilişkiler, uluslararası barış ça-
balarına somut sonuçlar getiren katkılar 
yapmamıza da vesile oluyor. Bu durum, 
bizi ayrıca mutlu ediyor.

Bunun en güncel örneği, 2010 yılında 
Finlandiya ile birlikte Birleşmiş Milletler 
bünyesinde, bir başka deyişle küresel öl-
çekte başlattığımız “Barış için Arabulucu-
luk” girişimidir. Bu girişim kapsamında 
öncülük ettiğimiz “Arabuluculuk Dostlar 
Grubu”, bugün tüm kıtalardan 37 ülke ve 
aralarında BM’nin de bulunduğu 8 ulus-
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lararası örgüt ile birlikte toplam 45 üyeli 
etkin bir “küresel barış platformu” haline 
gelmiştir. 

Son dönemde, özellikle bölgemizde şahit 
olduğumuz krizler, barış için arabulucu-
luğun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğu-
nu göstermektedir. Dolayısıyla, Türkiye 
ve Finlandiya olarak uluslararası toplum 
nezdinde giderek ön plana çıkan arabulu-
culuk kavramının kriz mahallerine yansı-
tılarak, çözüm yolunda somut ilerlemeler 
sağlanmasını samimiyetle arzu ediyoruz.

Sayın Kataynen ile görüşmemizde de-
ğindiğimiz bir başka önemli husus, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sü-
recindeki mevcut durumu ve Avrupa’da 
yaşanan ekonomik kriz kapsamındaki 
gelişmeler oldu. Dün (5 Kasım 2013) 
Brüksel’de yapılan Hükümetlerarası 
Zirve ile Bölgesel Politikalar ve Yapısal 
Araçların Koordinasyonu başlıklı 22’nci 
Fasıl resmen görüşmelere açıldı. Bu fas-
lın açılması tamamen siyasi engellerden 
kaynaklanan üç yıllık bir duraklamanın 
ardından gerçekleşti. 

Bizler yine de bu durumun, “geç ama 
memnuniyet verici” bir adım olduğunu 
düşünüyoruz. Bu kapsamda, Finlandiya 
Hükümeti’nin ülkemizin AB üyeliğine 
verdiği ilkeli ve kararlı destekten ötürü 
Sayın Kataynen’e huzurlarınızda tekrar 
teşekkür etmek isterim. 

Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretin ikili iş-
birliğimizin önümüzdeki dönemde daha 
da gelişmesine ve ülkelerimizin ortak de-

ğerler temelinde uluslararası platformda 
sürdürdüğü işbirliğinin güçlendirilmesi-
ne katkı sağlayacağına inanıyorum.

Teşekkür ederim.
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Sayın Başbakan Kataynen, sayın bakanlar, 
Türkiye ve Finlandiya iş camiasının değer-
li mensupları...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, İş 
Forumu’nun başarılı geçmesini, iki ülke 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Üç yıl sonra yeniden Finlandiya’da bulu-
nuyor olmaktan büyük mutluluk duydu-
ğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye ile Finlandiya arasındaki çok bo-
yutlu ilişkiler sağlam dostluk bağları, kar-
şılıklı saygı ve işbirliği temelleri üzerinde 
ilerliyor. İlişkilerimizi her alanda daha da 
ileriye taşımayı arzu ediyoruz. 

Son dönemde ülkelerimiz arasında artan 
karşılıklı üst düzey ziyaretler ile gerek 
resmî düzeyde, gerek iki ülke halkları ara-
sındaki ilişkilerde yaşanan yakınlaşmayı 

Türkiye-Finlandiya İş Forumu

Finlandiya | 6 Kasım 2013 
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memnuniyetle takip ediyoruz. Turizm ala-
nında ülkelerimiz arasında büyük bir po-
tansiyel mevcut. 2012 yılında yaklaşık 200 
bin Fin vatandaşını Türkiye’de ağırladık. 

2013 yılında, artan turist sayısı parale-
linde, bu düzeyin aşılmasını temenni 
ediyoruz. Finlandiya’da yerleşik, nispeten 
küçük ve genel olarak işveren konumunda 
bulunan Türk toplumunun da ülkeye en 
iyi şekilde entegre olduğunu öğrenmek 
bizi ayrıca mutlu ediyor.

Sayın Başbakan, değerli dostlarım,

Finlandiya ile ikili ticaret hacmimiz 2011 
yılında 1.6 milyar dolar, 2012’de ise biraz 
düşerek 1.4 milyar dolar olarak gerçekleş-
ti. Küresel ekonomik kriz ve Avro Bölge-
sindeki sıkıntılar, tabiatıyla ikili ekonomik 
performansımıza yansıyor. 

Buna rağmen ticaret hacmimizi yukarılara 
çekebilecek imkanlara sahip olduğumuzu 
düşünüyorum. Ekonomi Bakanımız Sayın 
Zafer Çağlayan ile Finlandiya Avrupa İşleri 
ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Stab’ın hima-
yesinde gerçekleştirilen bu İş Forumu’nu 
iyi değerlendirmeliyiz. Bu forumun, özel-
likle üçüncü ülkelerde işbirliği imkanları-
nın araştırılması bakımından önemli bir 
araç olduğuna inanıyorum. 

Bizler de, hükümetler olarak elbette bu 
yöndeki çabalarınızı destekleyecek, teşvik 
edeceğiz. Ama ticaret hacmini yükselte-
cek olanlar siz değerli işadamlarımızdır. 
Bu konuda sizlere güveniyor, destek ka-
rarımızı bir kez daha vurguluyorum. Bu 

vesileyle, önemli gördüğüm birkaç hususu 
sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye, küresel kriz karşısında göster-
diği sağlam ve dirençli duruş sayesinde, 
ekonomik ve sosyal gelişmesini yüksek 
bir tempoyla devam ettiriyor. Küresel kriz 
döneminde, Avrupa’dakiler dahil, birçok 
ülke IMF ile stand-by anlaşması yaparken, 
Türkiye olarak biz tam tersine IMF’ye olan 
borcumuzu tamamen kapattık. 

10 yıl önce IMF’ye borcumuz 23.5 milyar 
dolar seviyesindeyken, mayıs ayı itiba-
riyle bu borcumuzu tamamen sıfırlamış 
durumdayız. Elbette tüm bunları gerçek-
leştirirken, mali disiplinden ve para poli-
tikalarından taviz vermiyoruz. Türkiye’yi 
istikrarla, güvenle geleceğe taşıyor, sağlam 
adımlarla ilerliyoruz. 

Avrupa’daki vizyon sahibi lider dostları-
mız, Türkiye’nin bu istikrarlı büyüyüşünü 
görüyor ve ciddi anlamda da destek olu-
yorlar. Buna rağmen, Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizi maalesef arzu ettiğimiz hızda 
ilerletemiyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin 
AB’ye üyelik sürecinde Fin dostlarımızın 
en başından bu yana sergilediği ilkeli des-
teğe bir kez daha hepinizin huzurunda 
teşekkür etmek istiyorum. 

Avrupa Birliği içerisinde, Türkiye’nin 
bu büyümesini faydaya çevirmek yerine 
önüne engeller çıkarmayı tercih eden bir 
kesim olduğunu görüyoruz, biliyoruz. An-
cak, kimlerin gerçekte AB’ye yük olduğu 
ya da olmaya başladığı artık açıkça ortaya 
çıkmaya başladı. Biz önümüze çıkarılan 
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tüm yapay engellere rağmen yürüyüşü-
müze devam ediyoruz. Avrupa Birliği 
Türkiye’nin bu birikiminden istifade et-
mek isterse biz buna her zaman hazırız.

Sayın Başbakan, değerli katılımcılar,

Dinamik bir ekonomiye sahip olan Tür-
kiye, zengin tabii kaynakları, coğrafi ko-
numu ve eğitimli işgücüyle uluslararası 
yatırımcılara geniş imkanlar sunuyor. Tür-
kiye ekonomisinin gösterdiği ekonomik 
performans ülkemizdeki yatırım ortamını 
olumlu yönde etkiledi. Fin firmalarının ül-
kemize özellikle enerji, çevre, ormancılık 
ve bilişim teknolojileri alanlarında yatırım 
yapması, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
daha ileri bir noktaya ulaşmasına önemli 
katkıda bulunacaktır.

Gerek Ekonomi Bakanımız, gerek Yatırım 
Destek Ajansımız, Türkiye’de yapılacak 
yatırımlar noktasında her an size yardımcı 
olmaya hazırdır. Türkiye’de yapacağınız 
yatırımların, Balkanlar’a, özellikle de Asya 
ve Ortadoğu’ya erişimde sizlere çok büyük 
kolaylıklar sağlayacağını vurgulamak iste-
rim.

Değişen çehresiyle, büyüyen ekonomisi 
ve standartları yükselen demokrasisiyle, 
Türkiye sizin için büyük fırsatlar sunuyor 
ve bunları değerlendirmenizi umuyorum. 
Sözlerime son verirken, Başbakan Sayın 
Kataynen, Bakan Sayın Stab ve Finlandiya 
Ticaret ve Yatırımları Geliştirme Ajansı 
başta olmak üzere, bu forumun düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Şahsıma ve heyetimize gösterdiğiniz misa-
firperverlik için şükranlarımı sunuyorum. 
Bugün gerçekleştirdiğim temasların ülke-
lerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişki-
lerin gelişmesine vesile olacağı inancıyla 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler…

Değerli dostum Fredrik Reinfeldt’in dave-
tine icabetle İsveç’e ikinci resmî ziyaretimi 
gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bu vesiley-
le, Sayın Reinfeldt’e nazik daveti ve misa-
firperverliğinden dolayı huzurlarınızda 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

İsveç ile ilişkilerimiz, Osmanlı İmparator-
luğu dönemine, 17’nci yüzyıl başlarına 
kadar uzanıyor. Yine, 1737’de Ticaret 
Anlaşması ve 1739’da da “Barış, Birlik 
ve Dostluk İttifakı” imzalanmasıyla iliş-
kilerimiz süreklilik kazanmıştı. Nihayet, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ar-
dından 31 Mayıs 1924 yılında imzalanan 

Başbakan Fredrik Reinfeldt ile 
Ortak Basın Toplantısı

İsveç | 7 Kasım 2013 
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Dostluk Anlaşması ile, ilişkilerimiz çok 
daha sağlam bir temelde, hemen her alan-
da gelişerek devam etmiştir. 

Bugün, Sayın Reinfeldt ile ikili ilişkileri-
miz ve uluslararası gündemdeki önemli 
konular üzerinde kapsamlı görüş alışveri-
şinde bulunduk. Bugün ayrıca, Majesteleri 
Kral Karl 16’ncı Gustaf ile Riksdag Başkanı 
Per Vesterberg’i de ziyaret edeceğim. Aka-
binde, Türkiye-İsveç İş Forumu’na katıla-
cağım.

Evet… Değerli mevkidaşım Reinfeldt ile 
son derece yararlı bir görüşme gerçekleş-
tirdik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi yö-
nünde atılabilecek adımları ayrıntılı şe-
kilde ele aldık. Ayrıca, dünya gündeminde 
yer alan güncel uluslararası meseleler hak-
kında da görüş alışverişinde bulunduk; 
atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. 
Ülkelerimizi ilgilendiren birçok konuda 
Sayın Reinfeldt ile benzer yaklaşımlara 
sahip olduğumuzu müşahede etmekten 
memnuniyet duydum. 

Değerli basın mensupları…

Elbette, İsveç ile işbirliğimizin bir diğer 
önemli boyutu da ekonomik ve ticari iliş-
kilerimizdir. Biliyorsunuz, ziyaretim vesi-
lesiyle her iki ülkeden önemli özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla Türkiye-İsveç 
İş Forumu düzenleniyor. Türkiye ve İsveç, 
Avrupa’da da ciddi biçimde hissedilmiş 
olan son küresel krize rağmen, istikrarlı 
ekonomileriyle dikkat çeken iki ülke oldu.

Söz konusu Forum, bu anlamda, iki istik-
rarlı ekonomi olan Türkiye ve İsveç’in bu 
alandaki ilişkilerinin kapsamının genişle-
tilmesi ve daha da güçlendirilmesi yönün-
deki ortak irademiz doğrultusunda önemli 
bir adım olacaktır. Bu kapsamda, Türk ve 
İsveçli işadamlarının, ülkelerimizin sahip 
olduğu özel avantajlardan da yararlanarak 
üçüncü ülkelerde ortak yatırım ve projeler 
geliştirmeye dönük konuları ele almaları 
önem arz ediyor. 

Başbakan Reinfeldt ile yaptığımız görüş-
mede de bu hususun önemi konusunda 
mutabık kaldığımızı memnuniyetle ifade 
etmek isterim. Bu noktada ülkelerimiz 
arasındaki beşeri münasebetlerin de her 
geçen yıl gelişmekte olduğunun altını 
çizmek istiyorum. 2012 yılında yaklaşık 
620.000 İsveçli turisti ülkemizde ağırla-
dık… Bu sayının her gün daha da artma-
sının halklarımızın birbirlerini daha iyi 
tanımaları ve genel anlamda işbirliğimizin 
genişlemesi yönünde önemli katkısı olaca-
ğına inanıyoruz.

Değerli basın mensupları…

İsveç’le kökleri yüzyıllar öncesine uzanan 
ilişkilerimizin günümüzde sadece ikili iliş-
kilerimizde değil, uluslararası platformda 
da önemli yansımaları olduğunu mem-
nuniyetle izliyoruz. Nitekim tüm dünyayı 
ilgilendiren çeşitli bölgesel ve küresel 
meselelerin çözümüne somut katkılarda 
bulunmak amacıyla Türkiye, İsveç ve Bre-
zilya Dışişleri Bakanları arasında Ocak 
2013’te başlatılan “Barış İnşasında Üçlü 
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Dayanışma” mekanizması bunun önemli 
örneklerinden biridir. 

Bu ortak anlayışın da ışığında, değerli dos-
tum Başbakan Reinfeldt ile görüşmemizde 
çeşitli bölgesel ve küresel gelişmelerin 
dışında Avrupa Birliği’nin uluslararası 
platformdaki konumunun güçlendirilme-
si; buna paralel olarak ülkemizin AB üyelik 
sürecindeki son gelişmeleri de ele aldık. 
Bu vesileyle, İsveç’in AB’ye katılım süreci-
mize başından beri verdiği kararlı ve ilkeli 
destekten dolayı bir kez daha teşekkür 
etmek isterim. 

Ziyaretim vesilesiyle, İsveç’te yaşayan 
Türk toplumuna da değinmek isterim. 
İsveç’te yaşayan ve sayısı 100.000’i aşan 
Türk toplumu, ülkelerimiz arasındaki bağı 
kuvvetlendiren güçlü bir köprüdür. Türk 
toplumunun, yaşadıkları ülkedeki hayatın 
her alanına olumlu ve güçlü katkılar sağla-
makta olduğunu büyük bir memnuniyetle 
izliyoruz. 

İnanıyorum ki bu ziyaretim, Türkiye ile 
İsveç arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin 
daha da ileriye götürülmesine de değerli 
katkılar sağlayacaktır.

Teşekkür ederim.
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Sayın Bakanlar, Türkiye ve İsveç iş çevrele-
rinin kıymetli temsilcileri...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Tür-
kiye-İsveç İş Forumu’nun her iki ülke için 
de hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
İsveç Başbakanı Dostum Sayın Reinfeldt’in 
davetine icabetle gerçekleştirdiğim resmî 
ziyaret vesilesiyle bu önemli toplantıda 
sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet 
duyuyorum. Ziyaretim sırasında İsveç’te 
heyetime gösterilen ilgiden dolayı herkese 
teşekkür ediyorum. 

Bugün Başbakan Sayın Reinfeldt’le Tür-
kiye-İsveç ilişkilerinin çeşitli boyutlarını 
kapsamlı biçimde ele aldık ve verimli 
görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke üst 
yönetimleri olarak son yıllarda ekonomik 
ve ticari ilişkilerimizde kaydedilen geliş-
meleri memnuniyetle tespit ettik. 

Bununla birlikte, ekonomik ilişkilerde var 
olan seviyeyi yeterli bulmadığımızı özel-
likle ifade etmek durumundayım. İlgili 
bakanlıklarımız ve özel sektörümüzün çatı 
kuruluşları bu doğrultudaki çalışmalarını 
aralıksız biçimde sürdürecekler. 

Değerli dostlar...

Türkiye-İsveç ticari ilişkilerine bakıl-
dığında, bir rekabet ilişkisi değil, bir 
tamamlayıcılık ilişkisi görmek mümkün. 
2012 yılında 3.3 milyar dolar seviyesine 
ulaşan Türkiye-İsveç ikili ticaret hac-
mi, 2013 yılının ilk 7 ayı itibariyle 1.9 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
İsveç’in Ericsson, Atlas Copco, Volvo ve 
Scania gibi büyük ölçekli firmalarının 
Türkiye’de çok uzun süredir faal olduk-
larını biliyoruz. 

Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle İsveç’in 
ülkemizdeki doğrudan sermaye yatırım-
larının toplamı 65 milyon doları aştı. 
2012 yılında 600 binin üzerinde İsveçli 
dostumuz ülkemizi turist olarak ziyaret 
etti. Son dönemde Türkiye’nin, İsveçli-
lerin birinci turizm destinasyonu haline 
gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. 

Ülkelerimiz arasında var olan yüzyıllara 
dayalı dostluğa paralel bir seyir izleyen 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizde, haya-
ta geçirilmeyi bekleyen büyük potansiyel 
bulunduğuna inanıyorum. 

Türkiye-İsveç İş Forumu

İsveç | 7 Kasım 2013 
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Bu potansiyelin burada bulunan seçkin 
işadamları tarafından gerçeğe dönüştürü-
leceğini ümit ediyorum. 

Sağlık, yenilenebilir enerji, ulaştırma ve 
inşaat gibi, insanlarımızın gündelik haya-
tını ilgilendiren önemli sektörler işbirliği 
alanlarımızı oluşturuyor. Bunların yanı 
sıra geleceğimizi şekillendirecek çevre, 
bilişim ve uzay teknolojileri gibi alanlarda 
da iki ülke arasında yeni ortaklıklar gelişti-
rilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Günümüzde küreselleşme olgusunun 
şekillendirdiği uluslararası ortamda mesa-
feler artık anlamsız hale geldi. En basit bir 
ürünün parçalarının bile farklı ülkelerde 
üretildiği bir dönemdeyiz. Bu ortamda, 
Avrupa’da ve dünyada yaşanan ekonomik 
sıkıntıların, çeşitli korumacı tedbirlere yol 
açmasına, toplumlar ve ülkeler arasındaki 
ilişkileri olumsuz yönde etkilemesine izin 
verilmemeli.

İsveç’in, son dönemde Avrupa Birliği’nde 
yaşanan mali sıkıntılara dair tartışmalar-
da takındığı vizyoner tavrı takdirle izliyo-
ruz. Türkiye ve İsveç, zorlu uluslararası 
şartlara rağmen, ekonomik istikrarlarını 
ve büyüme trendlerini korumayı başaran 
iki ülkedir. İkili ekonomik ilişkilerimizde 
sahip olduğumuz potansiyeli, muhtemel 
ortak girişimler ve yatırımlarla farklı coğ-
rafyalarda da değerlendirmemiz gerektiği-
ne inanıyorum. İsveçli dostlarımızın, bil-
hassa yeni yatırım kararlarını vermeden 
önce ülkemizdeki yeni teşvik sistemine 
göz atmalarında yarar görüyorum. 

Bu yeni sistemi uygulamaya koymamızın 
üzerinden 9 ay geçti. Bu 9 aylık dönemde, 
ülkemize 20 milyar Avro düzeyinde bir 
yatırım başvurusu oldu. Bunun yanı sıra, 
İstanbul’dan 3 saatlik uçuş ile yaklaşık 1.5 
milyarlık bir pazara erişim imkanı bulun-
duğunu hatırlatmak istiyorum. 

Ülkemizde faaliyet gösteren İsveç fir-
maları bu imkanları yakından biliyor ve 
faydalanıyorlar. İsveçli dostlarımızı, sağ-
lam altyapısıyla bölgemizde ve dünyada 
yükselen bir değer haline gelen Türkiye 
ekonomisinin bir parçası olmaya çağırı-
yorum. Türk işadamlarımızı da Avrupa 
Birliği’nde istikrarlı bir konuma sahip 
bulunan İsveç ekonomisine dahil olmaya 
davet ediyorum. 

Bugün bir araya gelerek temellerini attığı-
nız yeni işbirliği ve ortaklıkların iş çevre-
lerimize ve halklarımıza hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler…

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor; 
dost ve müttefik Polonya’ya 4.5 yıl aradan 
sonra ikinci ziyaretimi gerçekleştirmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Aynı şekilde, bu ziyaret 

vesilesiyle, değerli mevkidaşım Sayın Tusk 
ile yeniden bir araya gelmiş olmaktan duy-
duğum memnuniyeti de belirtmek isterim.

Bu vesileyle, Sayın Başbakan’a, nazik dave-
ti ve hem heyetime, hem de şahsıma gös-
terdiği konukseverlik için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Polonya, Türk halkı nezdinde 

Başbakan Donald Tusk ile Ortak 
Basın Toplantısı

Polonya | 8 Kasım 2013 
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çok özel bir yere sahiptir. Polonyalıların da 
ülkemize samimi ve dostane hisler besledi-
ğini biliyoruz. 

Ziyaretim, Türkiye-Polonya Dostluk 
Anlaşması’nın imzalanmasının 90’ıncı 
yıldönümüne tekabül etmesi bakımından 
ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca, 2014 yılı 
ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkile-
rin kuruluşunun 600’üncü yıldönümüne 
tekabül ediyor. 600 yıl kesintisiz diploma-
tik ilişki, dünya veya Avrupa tarihinde az 
rastlanan bir dostluğa işarettir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 
Türkiye ile Polonya’nın ikili ilişkileri ve 
uluslararası platformlardaki işbirliği çok 
iyi düzeydedir. Ülkelerimiz NATO müttefi-
ki olmanın getirdiği anlayış birliği içinde, 
hem uluslararası, hem bölgesel barış ve 
istikrara somut katkılarda bulunuyorlar.

Sayın Tusk ile bugün yaptığımız görüşme-
ler, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin dos-
tane niteliğini yansıtır şekilde, son derece 
verimli geçti. İkili, bölgesel ve uluslararası 
gündemde yer alan konularda görüş ve bil-
gi alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda, 
ilişkilerimizi her alanda hızla geliştirme, 
işbirliğimizi daha da arttırma iradesini bir 
kez daha ortaya koyduk.

Bu vesileyle, Polonya’nın ülkemizin AB 
üyeliğine verdiği desteği şükranla karşı-
ladığımızı ve AB müzakere sürecimizde 
Polonya’nın işbirliğine ve deneyimlerine 
önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Sa-
yın Tusk’a ülkemizin AB ile gündeminde 

bulunan konularda desteğini beklediğimi-
zi ilettim.

Değerli basın mensupları…

Polonya ile siyasi alandaki işbirliğimize 
paralel olarak ekonomik ve ticari ilişkile-
rimiz de sürekli gelişiyor. 2012 yılında, 
Türkiye-Polonya ikili ticaret hacmi 5 
milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Esasen 
ülkelerimizin potansiyeli bu seviyelerden 
çok daha fazlasına imkan veriyor. Bu yön-
de el birliğiyle çalışarak hedeflediğimiz 7 
milyar dolar seviyesine ulaşabileceğimize 
inanıyorum. 

Öte yandan, her yıl yarım milyona yakın 
Polonyalının tatil için ülkemizi tercih 
etmesinden memnuniyet duyduğumuzu 
da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Şu 
anda, iki bine yakın öğrencimiz değişim 
programları çerçevesinde Polonya üniver-
sitelerinde eğitim görüyor. Benzer şekilde 
birçok Polonyalı öğrencinin ülkemizde öğ-
renim görmesi de bizleri memnun ediyor. 
Ülkelerimiz ve insanlarımız arasındaki 
sıcak dostluk hisleri böylece daha da peki-
şiyor, daha da güçleniyor.

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Türkiye ile Polonya arasındaki 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi için ger-
çekten büyük bir potansiyel bulunuyor. 
Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artması 
bu yöndeki ortak gayretlerimize güçlü 
bir zemin sağlıyor. 600’üncü yıldönümü 
münasebetiyle, önümüzdeki sene, her iki 
ülkede de kapsamlı kutlama etkinlikleri 
gerçekleştirilecek.
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Bu etkinliklerin, potansiyelimizi açığa 
çıkaracağına, ilişkilerimizi daha da gelişti-
receğine, ilişkilerimize katkı sağlayacağına 
inanıyorum. Bugün ayrıca Cumhurbaş-
kanı Sayın Komorowski, Meclis Başkanı 
Sayın Kopaç ve Senato Başkanı Sayın 
Boruseviç’le de bir araya gelecek olmaktan 
memnuniyet duyuyorum. Ayrıca, iştirak 
edeceğim Türk-Polonya İş Forumunun iş 
çevrelerimiz bakımından değerli bir temas 
imkanı sağlayacağına inanıyorum.

Ziyaretimin, her alanda gelişmekte olan 
ikili ilişkilerimize ve güçlenmekte olan 
işbirliğimize yeni bir ivme kazandırmasını 
diliyorum. Bu vesileyle, Polonya halkının 
üç gün sonra kutlayacağı 11 Kasım Bağım-
sızlık Günü’nü tebrik ediyorum. Teşekkür 
ederim.
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Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, de-
ğerli basın mensupları, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Öncelikle, değerli kardeşim Cumhur-
başkanı Sayın İlham Aliyev’i, kıymetli 

konuklarımızı ve basın mensuplarını en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bilindiği 
üzere, Sayın Aliyev, 9 Ekim 2013 tarihinde 
gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde Cumhurbaşkanlığı görevine büyük 
bir çoğunlukla üçüncü kez seçildi.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği 

Konseyi’nin (YDSK) Üçüncü 
Toplantısı Sonrası Ortak Basın 

Açıklaması

Ankara | 13 Kasım 2013 
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Bu vesileyle, Kardeşim Sayın Aliyev’i hepi-
nizin huzurlarında bir kez daha yürekten 
tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, seçimlerin 
akabinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da-
vetine icabetle ilk resmî yurtdışı ziyaretini 
ülkemize gerçekleştirdi. Bundan dolayı da 
ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek istiyorum.

Değerli kardeşim Sayın Aliyev ile birlikte, 
bu ziyaret vesilesiyle, “Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi”nin üçüncü top-
lantısını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile baş başa 
görüşmemizde, her zaman olduğu gibi, 
son derece kapsamlı ve samimi görüş tea-
tisinde bulunduk; ikili ilişkilerimizi daha 
da geliştirmek noktasındaki kararlılığımızı 
vurguladık.

Türkiye ve Azerbaycan olarak, Kafkasya’da 
barış, istikrar ve refahın temini bakımın-
dan, ikili ve bölgesel konularda sıkı bir da-
yanışma içindeyiz. Bu çerçevede, önümüz-
deki dönemde, gerek ikili ilişkilerimizde, 
gerek çok taraflı platformlarda atılabilecek 
adımlar hususunda fikir alışverişinde bu-
lunduk. 

Tabiatıyla, görüşmemizin önemli bir bö-
lümünde hepimizi yakından ilgilendiren 
Yukarı Karabağ meselesini ele aldık. Sayın 
Cumhurbaşkanı, Yukarı Karabağ sorunu-
nun çözümü müzakerelerinde gelinen 
aşama hakkında düşünce ve gözlemlerini 
bizimle paylaştı. 

Şu hususu, altını çizerek söylüyorum: Yuka-
rı Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan top-
rakları konusu, bizim en önemli dış politika 
gündem maddelerimiz arasında yer almak-
tadır. Bu sorunun, Azerbaycan’ın toprak bü-
tünlüğü içinde, barışçıl yollardan, diyalogla 
çözülmesi noktasında, Azerbaycan’a olan 
koşulsuz desteğimiz aynen devam edecek-
tir. Yukarı Karabağ sorunu bölgede kalıcı ve 
kapsamlı barışın, dolayısıyla tam anlamıyla 
normalleşmenin önündeki en büyük engel-
dir. Bu nedenle, sorunun çözümü yolunda 
bir an evvel mesafe kaydedilmesine büyük 
önem atfediyoruz. 

İnanıyoruz ki bu hususta bölgesel işbirliği-
ni öne çıkaran bir vizyon benimsenebilirse, 
ibre, çözüm yönünde harekete geçirilebile-
cektir. Minsk Grubu’nun aslî ve sorumlu bir 
üyesi olarak, bizler, çözüm sürecine katkı 
sağlamaya her zaman hazırız.

Değerli arkadaşlar…

Büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim 
ki, Azerbaycan’la siyasi ilişkilerimiz mü-
kemmel seviyede seyretmektedir. Sayın 
Aliyev’le olan görüşmemizde, ticari ilişki-
lerimizi de geliştirmek için alınabilecek 
tedbirler, atılabilecek adımlar konusunda 
görüş alışverişinde bulunduk. 

Öte yandan Avrasya’nın geleceği adına bü-
yük ehemmiyet arz eden enerji yatırımları 
üzerindeki çalışmalarımız, tabiri caizse, 
tam gaz devam ediyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum 
Doğalgaz Boru Hattı gibi iki dev projeye 
ilave olarak, bir başka enerji projesi olan 



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı da 
gündemimizde önemli bir yer tutuyor.

Azerbaycan doğal gazının ülkemiz üze-
rinden Avrupa’ya taşınmasına imkan 
tanıyacak Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı projesi hem ülkelerimiz, hem bölge-
miz, hem de Avrupa açısından son derece 
stratejik bir öneme sahip… TANAP ile Gü-
ney Gaz Koridoru’nun hayata geçirilmesi 
konusunda Türkiye ve Azerbaycan olarak 
ne kadar ciddi olduğumuzu gösterdik. Bu 
projenin uygulamaya alınmasıyla, Türkiye 
ve Azerbaycan’ın Avrupa enerji arz güvenli-
ğinde 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 
ediyor. Biliyorsunuz, 29 Ekim’de, Cumhu-
riyetimizin 90’ıncı kuruluş yıldönümünde, 
Cumhuriyetimizin en önemli, en büyük 
projelerinden birinin, Marmaray’ın açılışı-
nı gerçekleştirdik.

Marmaray ile birlikte düşünüldüğünde, 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, Batı 
Avrupa’dan çıkan bir trenin kesintisiz ola-
rak Hazar Kıyılarına, oradan da Aktau ve 
Türkmenbaşı limanları üzerinden Pekin’e 
ulaşmasını mümkün kılacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile bugünkü 
görüşmelerimizde ayrıca, Azerbaycan ile fi-

ziki bağlantımızı oluşturan, tarihsel olarak 
da gönül bağımız bulunan Nahçıvan’ın ve 
orada yaşayan kardeşlerimizin refah içinde 
bir hayat sürmelerinin önemine de işaret et-
tik. Öte yandan, YDSK Toplantısı’na iştirak 
eden Bakanlarımız da Azerbaycanlı mua-
dilleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiler. 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, 
dost ve kardeş Azerbaycan ile sahip olduğu-
muz istisnai nitelikteki ilişkilerin daha ileri 
safhalara taşınmasını, hemen her alanda 
derinleştirilmesini amaçlayan temel bir 
mekanizma işlevi görüyor. Konsey toplan-
tısı vesilesiyle imzaladığımız anlaşma ve 
protokollerle işbirliğimize yeni boyutlar 
ilave edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin bu üçüncü toplantısı-
nın hayırlı olmasını diliyor, hepinizi içten-
likle selamlıyorum.
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Sayın Devlet Başkanı, sayın bakanlar, de-
ğerli basın mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Kıymetli dostum Rusya Federasyonu Dev-
let Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin 
ve değerli çalışma arkadaşlarıyla bu defa 
“Kuzey Başkenti” St. Petersburg’da bir araya 

gelmekten büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum.

Peşinen, şunu da memnuniyetle vurgula-
makta yarar görüyorum: Türkiye-Rusya 
ilişkilerinde her alanda büyük ilerlemeler 
yaşanıyor. Bu atılımın gerektirdiği ku-
rumsallaşma ihtiyacına binaen 2010 yı-

Türkiye-Rusya Üst Düzey 
İşbirliği Konseyi Dördüncü 
Toplantısı Sonrası Rusya 

Federasyonu Devlet Başkanı 
Putin ile Ortak Basın Açıklaması

Rusya | 22 Kasım 2013 
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lında kurduğumuz Üst Düzey İşbirliği 
Konseyi’nin bugün dördüncü toplantısını 
gerçekleştirdik. 

Bu çerçevede, ikili ilişkilerimizin tüm alan-
larında bir yıl önceki Konsey toplantımız-
dan bu yana neler yapıldığını, ne gibi ilave 
işbirliği perspektiflerine sahip olduğumuzu 
kapsamlı şekilde değerlendirdik. Çok bo-
yutlu, güçlendirilmiş ortaklığımızın nasıl 
derinleştirilebileceğine dair fikir teatisinde 
bulunduk.

Rusya Federasyonu, 35 milyar dolara yakın 
ticaret hacmimizle halen ülkemizin ikinci 
büyük ticaret ortağı durumundadır. Bu iti-
barla bugün ikili işbirliğimizin lokomotifi 
konumundaki iktisadî işbirliğimize özel 
olarak eğildik, mevcut ticaret rakamını 
daha da yukarı çekme imkanlarını görüş-
tük.

Şunu hemen eklemek isterim ki; Rusya Fe-
derasyonu ile ekonomik işbirliğimiz sadece 
ticaretle sınırlı değil... Karşılıklı yatırımlar 
10’ar milyar doları aşmış durumda ve 
her geçen gün daha da artıyor.Bu miktarı 
yükseltmek gerektiği hususunda da Rus 
dostlarımızla hemfikiriz. Türk müteahhitle-
rinin Rusya’da ortaklaşa iftihar edeceğimiz 
projelere imza atmaya devam ettiklerini 
görmekten de ayrıca memnunum. 

Bilhassa Soçi Olimpiyatları kapsamındaki 
hazırlıklara ve St. Petersburg havaalanının 
şehrin görkemini daha iyi yansıtacak şekil-
de yenilenmesine dönük çalışmalara Türk 
şirketlerince sağlanan katkı, bizleri ziya-

desiyle memnun etmiştir. Görüşmemizde 
turizm konusunu da ele aldık. 

Rusya, bu yıl sonu itibariyle, ülkemize 4 mil-
yon turist gönderdi. Bu vesileyle, Rusya’dan 
gelen konuklarımıza sağladığımız imkanla-
rı daha da iyileştirme arzumuzu ifade ettik. 
Elbette işbirliğimiz sadece Rusya’da değil, 
Türkiye’de de önemli adımları beraberinde 
getiriyor. 

Türkiye-Rusya işbirliğinin geldiği noktanın 
belki de en iyi örneklerinden biri 20 milyar 
dolarlık dev Akkuyu nükleer enerji santrali 
projemizdir. Bu projemize ilişkin çalışma-
lar kesintisiz ilerliyor. Rus Sberbank’ın 
Türk bankacılık sektörüne girişi de esasen 
iktisadî işbirliğimiz bağlamında önemli bir 
gelişme teşkil etmiştir. Haliyle, ikili planda, 
ekonomik konuların yanı sıra kültürel ve 
beşeri durumları da gözden geçirdik. 

Bakanlarımız ve diğer arkadaşlarımız, 
görev alanlarına giren konularda önümüz-
deki dönemde hayata geçirilecek projeleri 
takdim ettiler. Karşılıklı kültür merkezleri 
ihdası, Toplumsal Forum’un faaliyetlerine 
hız verilmesi gibi, beşeri münasebetlerimiz 
açısından istisnai önem arzeden başlıklar 
üzerinde de özellikle durduk.

Değerli dostum, saygıdeğer katılımcılar…

Konsey toplantısında, ekonomik ilişkileri-
mizin, beşeri münasebetlerimizin yanı sıra, 
elbette, bölgesel ve uluslararası konuları da 
ele aldık. Tahmin edeceğiniz gibi bu başlık-
ta önceliği Suriye’deki trajediye son veril-
mesine dönük çabalara verdik. Suriye’de 
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herkes gibi Türkiye ve Rusya’nın da paylaş-
tığı ortak hedefler var. 

Çatışmaların biran önce durması, halkın 
hür iradesini ortaya koyacağı bir ortamın 
sağlanması, meşru taleplerinin karşılanma-
sı, barış ve istikrarın tesisi gibi noktalarda 
hemfikiriz. Cenevre-2 konferansı dahil, bu 
sözünü ettiğim hedeflere ulaşmak üzere 
atılacak müşterek adımlarda yakın işbirliği 
ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılığı-
mızı bugün bir kez daha teyit ettik.

Dışişleri bakanlarımıza da ortak gayretleri-
mizi yoğunlaştırma talimatı verdik. İlave-
ten, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi 
başta olmak üzere, paylaştığımız geniş Av-
rasya coğrafyasında ve ötesinde Türkiye-
Rusya işbirliğinin güçlendirilmesi imkanla-
rını ele aldık. Mevcut işbirliğinin bir huzur, 
refah ve istikrar eksenine dönüştürülmesi 
perspektiflerini değerlendirdik. 

Bu bakış ve yaklaşım, esasen ortaklaşa 
sahip olduğumuzu düşündüğüm stratejik 
vizyonun doğal bir neticesidir. Türkiye-Rus-
ya işbirliğinin barındırdığı bu potansiyeli 
uluslararası planda daha etkin kullanmak 
için istişarelerimizi yoğunlaştırmak husu-
sunda mutabık kaldık.

Bu toplantı vesilesiyle, bana ve heyetime 
gösterilen konukseverlik için de ayrıca 
memnuniyetimi ifade ediyor, teşekkürleri-
mi sunuyorum. Son olarak, Türkiye-Rusya 
işbirliğini halklarımızın müşterek çıkarları 
doğrultusunda daha da ileri götürme karar-
lılığımızı bir kez daha yineliyor; hepinizi 
içtenlikle selamlıyorum.
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Avrupa Birliği’nin İçişlerinden Sorumlu 
Komiseri Sayın Malström, sayın bakanlar, 
değerli milletvekilleri, saygıdeğer büyükel-
çiler, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, bu an-
lamlı toplantı vesilesiyle ülkemizde bulu-

nan Komiser Bayan Malström ve heyetine 
hoş geldiniz diyorum.

Bugün, yani 16 Aralık 2013 tarihi, Türki-
ye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde gerçek 
anlamda bir milat özelliği taşıyor. Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimizde, 3 Kasım 2002 

AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu 
ve Geri Kabul Anlaşmasının 

İmza Töreni

Ankara | 16 Aralık 2013 
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tarihi bir milattı. Hükümetimizin işbaşına 
gelmesiyle yeni bir süreç başlamıştı.

17 Aralık 2004 ve 3 Ekim 2005 tarihleri, 
aynı şekilde ilişkilerimizde çok önemli 
dönüm noktalarını teşkil etti. İşte bugün 
de, tıpkı bu tarihler gibi, hem bir milat 
olma özelliğini taşıyor, hem de Türkiye 
Avrupa Birliği ilişkilerinde artık yeni bir 
süreç başlıyor. Evet, bugün Avrupa Birliği 
ile attığımız karşılıklı imzalarla, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına artık vizesiz 
Avrupa’nın kapıları açılıyor.

Uzun bir mücadelenin, kararlı bir mü-
cadele ve müzakere sürecinin ardından, 
Türkiye’nin hassasiyetlerini de dikkate 
alan bir yol haritası üzerinde mutabık 
kalındı. Türkiye, daha önce verdiği söze 
riayet ederek, Geri Kabul Anlaşması’nı 
imzaladı. 3-3.5 yıllık bir sürecin sonunda 
da, artık vatandaşlarımıza tam anlamıyla 
vizesiz Avrupa seyahati başlamış olacak.

Öncelikle, bu yeni sürecin, Türkiye ve 
Avrupa Birliği için hayırlı olmasını dili-
yorum. Dışişleri Bakanlığı’mıza, İçişleri 
Bakanlığı’mıza, Avrupa Birliği Bakanlı-
ğı’mıza bu güzel neticeden dolayı teşekkür 
ediyorum. Sürece katkısı olan diğer Ba-
kanlıklarımızı, kurumlarımızı, özellikle iş 
dünyamızı, sivil toplum örgütlerimizi ve 
yurt dışındaki vatandaşlarımızı tebrik edi-
yorum. Elbette, Avrupa Birliği’ne, Bayan 
Malström nezdinde özellikle şükranlarımı 
ifade ediyorum. 

Burada şu hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum… Avrupa Birliği’nde, sanki 

vizeler kalkarsa, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları Avrupa’ya akın edecekmiş 
gibi bir hava oluşturuluyor. Avrupa Birliği 
ülkelerine vize uygulaması, dikkatinizi çe-
kiyorum, 12 Eylül 1980 sonrasında, darbe 
rejiminin, Türkiye’den çıkışları önlemek 
amacıyla talep ettiği bir uygulamaydı.

Özellikle ülkemizdeki aydın ve sanatçıla-
rın, 12 Eylül’ün baskısından, hukuksuz-
luklarından kaçmasını önlemek için vize 
engeli konulmuştu. Şu anda, Türkiye’de, 
gerek özgürlükler, gerek ekonomik anlam-
da, böyle bir kaçışı gerektirecek durum 
kalmadı. Özellikle son 11 yıl içinde yaptığı-
mız reformlarla, ekonomide sağladığımız 
başarılarla, Türkiye, kaçılan bir ülke değil, 
dönülen, ya da gelinen bir ülke oldu.

12 Eylül döneminde ülkesini terk etmek 
zorunda kalan sanatçılarımız ve düşünür-
ler, artık tek tek ülkelerine dönüyorlar. 
1990’larda ve 2000’li yıllarda, maalesef 
gençlerimiz, başörtüsü engeli ya da katsayı 
engeli nedeniyle Türkiye’den gitmek isti-
yorlardı, artık bunu da ortadan kaldırdık. 
Öğrencilerimiz, kendi ülkelerinde, hatta 
kendi şehirlerinde üniversitelerde özgürce 
okuyabiliyor; hatta yurtdışından çok sayı-
da yabancı öğrenci artık Türkiye üniversi-
telerini tercih ediyorlar.

Bu arada, Türkiye’deki ekonomik büyü-
menin etkisiyle, artık çok daha az insan 
ekmek parası kazanmak için yurtdışına 
çıkmayı, gurbete gitmeyi bir seçenek 
olarak görüyor. 11 yılda 7 milyona yakın 
kişiye istihdam ürettik. Küresel ekonomik 
krizde, bazı Avrupa Birliği ülkeleri rekor 
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seviyede işsizlik oranlarını görürken, 6 
milyon insan işsiz kalırken, biz rekor se-
viyede düşük işsizlik rakamlarına ulaştık.

Türkiye, artık iş göçü veren değil, yurt-
dışından bu anlamda göç alan bir ülke. 
Bütün bunlara ek olarak, Türkiye’de son 
11 yılda seyahat kültürünün çok çok yay-
gınlaştığını, seyahat özgürlüğü önündeki 
tek engel olan ekonomik bariyerlerin de 
artık aşıldığını eklemek durumundayım. 
2003 yılında 103 ülkeye uçan Türk Hava 
Yolları, şu anda 236 noktaya uçuş yapıyor. 
10 yılda 10 milyondan fazla vatandaşımız 
ilk kez uçağa bindi.

2003’te 34.5 milyon kişi olan toplam yolcu 
sayısı, 2012 sonunda 131 milyona ulaştı, 
bu yılın sonunda da 152 milyonu aşması 
bekleniyor. Bu sayının yarısı, yani yakla-
şık 75 milyon kişilik kısmı, yurtdışı uçuş 
yapanlardan oluşuyor. Şunu çok büyük bir 
memnuniyetle, ayrıca gururla ifade etme-
liyim ki, Türkiye’den yurtdışına gidenler, 
eskisi gibi, baskılardan kaçmak, iş bula-
bilmek, yasaklardan kurtulup üniversite 
okuyabilmek için değil; iş kurmak, yatırım 
yapmak, özellikle de dünya üzerindeki 
mazlum, mağdur halklara yardım yapmak 
için yurtdışına gidiyorlar. Biz de bu sü-
reçleri kolaylaştırmak, işadamlarımızın, 
yatırımcı ve ihracatçılarımızın, yardım 
kuruluşlarımızın yurtdışına daha kolay gi-
debilmelerini sağlamak için her seviyede 
yol açıcı bir politika izliyoruz.

Bakınız… 2002’de, vatandaşlarımız 42 
ülkeye vizesiz seyahat edebiliyordu; biz 
şu anda bunu 69’a çıkardık. İşte, en son 

Rusya ile vizeleri kaldırdık… Hiçbir sorun 
yaşamadık ve yaşamıyoruz. Avrupa Birliği 
ile vizeler kalktığında da, hiç kimsenin 
endişesi olmasın, ne Türkiye, ne Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler bundan en küçük bir 
sorun yaşamayacaklar. Tam tersine, vize-
ler kalktığında, işadamlarımız, sanatçıla-
rımız, sporcularımız, sivil toplum örgütü 
mensuplarımız daha rahat seyahat edecek-
ler ve bu da Avrupa Birliği’ne çok önemli 
katkılar sağlayacak.

Şunu da burada ifade etmeliyim… Türkiye 
ile Avrupa Birliği arasındaki vize engeli, 
hiç kuşkusuz, çok daha önce kaldırılmış ol-
malıydı. Türkiye, Avrupa Birliği’ne aday ve 
müzakere eden bir ülke olarak, diğer aday-
lar gibi bu imkandan yararlandırılmalıydı. 
Bu konudaki görüşlerimizi AB liderleriyle 
yaptığımız tüm temaslarımızda dile getiri-
yoruz. Muhataplarımız da, ülkemizin her 
alanda kaydettiği gelişmenin ve ekonomik 
gücünün AB kamuoyu üzerinde olumlu 
tesirler oluşturduğunu ifade ediyorlar.

Buna rağmen, bugüne kadar vizelerin 
kalkmamış olması, açıkçası, Türkiye’den 
çok Avrupa Birliği’ne zarar veren, maliyet 
yükleyen bir süreç olmuştur. Biz, 3.5 yılın 
da çok uzun olduğuna inanıyoruz. Üç bu-
çuk yıl olarak tahmin edilen Vize Diyaloğu 
sürecinin imkânlar ölçüsünde daha kısa 
zamanda tamamlanması için her iki tara-
fın da elinden gelen gayreti göstermesini 
istiyoruz. 

Hükümet olarak biz üzerimize düşen 
görevi yapacağız. Komisyon’dan, Avru-
pa Parlamentosu’ndan ve Avrupa Birliği 
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Konseyi’nden de bu konuda destek bekli-
yoruz. Geri Kabul Antlaşması konusunda 
da Türkiye, üzerine düşen yükümlülükleri 
hakkıyla yerine getirecektir. Biz, Türki-
ye olarak, düzensiz göçle kararlı şekilde 
mücadele ediyoruz. Başta komşularımız 
Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere, 
Avrupa Birliği ülkeleriyle bu konuda yakın 
işbirliği halindeyiz.

Önemli bir reform niteliği taşıyan Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gibi 
düzenlemeleri de tek tek hayata geçiriyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde, vatandaşla-
rımıza en kısa süre içerisinde vize muafi-
yeti sağlanabilmesini teminen, Geri Kabul 
Anlaşması’nın uygulanmasına ilişkin sü-
reç kararlılıkla sürdürülecektir. 

Sayın Malmström, değerli konuklar...

Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, hepinizin 
malumu olduğu üzere, bir süredir ivme 
kaybına uğramıştı. Bu ivme kaybının, 
Türkiye tarafından kaynaklanmadığını 
sizler de çok iyi biliyor ve eminim ki takdir 
ediyorsunuz. Son dönemde, 22’inci faslın 
müzakerelere açılması, ardından bugün 
attığımız imzalar, müzakere sürecine yeni 
bir heyecan getirdi.

Şimdi, ocak ayındaki bir dizi temasla, Av-
rupa Birliği sürecimize daha fazla ivme 
ve daha fazla heyecan kazandıracağız. 21 
Ocak’ta Brüksel’e bir resmî ziyaret ger-
çekleştiriyoruz. Bu ziyarette, AB Konseyi 
Başkanı, AB Komisyonu Başkanı ve Avru-
pa Parlamentosu Başkanı’yla görüşmele-
rimiz olacak. 27-28 Ocak tarihlerinde de 

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande 
Türkiye’ye bir ziyarette bulunacak. İnanı-
yorum ki bu trafik, yeni ziyaret ve temas-
larla devam edecek ve 2014 yılı Türkiye 
Avrupa Birliği ilişkileri açısından inşallah 
farklı bir yıl olacak.

Bölgemizde yaşanan siyasi ve ekonomik 
krizlerin, Türkiye’nin bölgesel ve küresel 
önemini teyit ettiğini burada özellikle 
hatırlatmak isterim. Küresel Finans 
Krizi’nde, Türkiye ekonomisi son derece 
sağlam, dayanıklı, dirençli bir duruş ser-
giledi. Türkiye ekonomisinin ilk 9 aylık 
büyüme ortalaması yüzde 4 olarak ger-
çekleşti ki, bunun, Avrupa Birliği ortala-
masının üzerinde olduğunu hatırlatmak 
isterim.

Uluslararası Para Fonu’yla ilişkilerimiz, 
14 Mayıs’ta ödediğimiz son dilim borç 
ile farklı bir boyut kazandı. Şu anda 
Türkiye’nin IMF’ye borcu bulunmuyor, 
hatta Türkiye IMF’ye 5 milyar dolar borç 
vermek için de hazır bekliyor. Öte yan-
dan, bölgemizdeki siyasi çalkantılar kar-
şısında da son derece net, ilkeli bir tavır 
belirliyoruz. Mısır’da çok güçlü şekilde 
demokrasiyi savunduk. Sandık yoluyla 
gelmiş bir yönetimin, ancak ve ancak 
sandık yoluyla gidebileceğini vurguladık 
ve askerî darbeyi şiddetle kınadık, eleş-
tirdik.

Suriye meselesine aynı şekilde tamamen 
insani nazarla bakıyoruz. 150 binden 
fazla masum insanın hayatını kaybettiği 
Suriye’de, şu anda her gün onar onar 
çocuklar ölüyor. Üstelik çocuklar, artık 



Recep Tayyip ERDOĞAN

260

kurşunlardan, bombalardan dolayı değil, 
açlık ve soğuktan dolayı hayatlarını kay-
bediyor. Filistin’de, Gazze’de, insanı dram 
her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. 
Ambargo altında zor günler geçiren Gaz-
ze, şu anda bir de sel baskınlarına karşı 
ayakta durma mücadelesi veriyor.

Myanmar ’dan Afganistan’a , Irak’tan 
Somali’ye kadar, her ülkede, her coğrafya-
da, Türkiye olarak sadece hakkı, hukuku, 
adaleti ve vicdanı savunuyoruz. Avrupa 
Birliği, bu saydığım meselelerde suskun 
ya da etkisiz kalmayı tercih ederken, 
Türkiye bu meselelerde evrensel insani 
değerleri en güçlü şekilde savunuyor.

Sadece son dönemde yaşanan olaylar bile, 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye olan ihti-
yacını net şekilde ispat etmiştir. Türkiye, 
Avrupa Birliği’nin ekonomisine, birlikte 
yaşama kültürüne, siyasetine, özellikle 
de dış politikasına çok çok önemli kat-
kılar sağlayacak bir ülkedir. Yaşanan acı 
hadiselerden dersler çıkarılarak, Avrupa 
Birliği içinde Türkiye hakkındaki tartış-
maların, özellikle de önyargıların ve en-
gellemelerin tekrar gözden geçirilmesi en 
büyük arzumuz.

Avrupa Birliği içindeki tüm dostlarımız-
dan bu çabayı, bu gayreti bekliyoruz. Ben 
bugünün, 16 Aralık tarihinin, attığımız 
bu imzaların, Türkiye Avrupa Birliği iliş-
kilerinde bir milat olduğuna yürekten 
inanıyorum. Atılan bu adımların, Ocak 
ayında yapılacak ziyaretlerin, Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasında yeni bir süreci 
başlatmasını arzu ediyorum.

Vizesiz Avrupa ve Geri Kabul Antlaşması 
Mutabakatı’nın hayırlara vesile olmasını 
diliyor; bir kez daha katkı sağlayanlara 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Pakistan ve Türkiye iş dünyasının değerli 
temsilcileri, değerli kardeşlerim, hanıme-
fendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye-Pakistan İş Forumu’nun hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum. Şahsıma ve 
heyetimize geldiğimiz andan itibaren gös-
terilen hüsnükabulden dolayı bütün Pakis-
tanlı yetkililer ile dost ve kardeş Pakistan 
halkına teşekkür ediyorum. 

Konuşmamın hemen başında şunu sami-
miyetle ifade etmek isterim ki, bizim için 
Pakistan uzak bir ülke değildir, herhangi 
bir ülke asla değildir. Siyasetten, diplo-
masiden, ekonomiden, uluslararası güç 
dengelerinden bağımsız olarak biz Pakis-
tan halkını daima öz kardeşimiz olarak 
gördük, böyle hissettik, böyle davrandık.

Pakistan halkının da bizim için aynı duy-
guları beslediğini biliyoruz. Onun için bu-

Türkiye-Pakistan İş Forumu

Pakistan | 23 Aralık 2013 
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rada, Pakistan’da kendimizi evimizde gibi 
hissediyoruz. Türkiye olarak, Pakistan ile 
ortak geçmişimizden, dostluk ve kardeşlik 
bağlarımıza değer veriyoruz. Aynı gururu 
Pakistan halkının da duyduğunu memnu-
niyetle müşahede ediyorum.

Halklarımız arasındaki bu karşılıklı gönül 
bağı, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin de 
temelini teşkil ediyor. Pakistan’la çok es-
kiden beri mevcut olan dostane ilişkileri-
mizi, 2009 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi’ni tesis etmek suretiyle yeni bir 
safhaya taşıdık. Siyasi, ekonomik ve kültü-
rel boyutlar başta olmak üzere, her alanda 
ilişkileri en üst düzeye taşımaya yardımcı 
olan bu mekanizma mükemmel bir şekilde 
işlemektedir. 

Sayın Navaz Şerif ’in 16-19 Eylül 2013 
tarihlerinde Konseyin Üçüncü Toplantısı 
vesilesiyle ülkemize gerçekleştirdiği ziya-
ret sırasında imzalanan anlaşmalar, işte bu 
mekanizmanın sonuçlarıdır. Önümüzdeki 
dönemde bu ilişkileri çok daha ileriye ta-
şıyarak, aramızdaki kardeşlik duygularını 
layıkıyla temsil edecek bir seviyeye ulaştır-
mayı hedefliyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

Türkiye, genç ve yetişmiş işgücü, sıkı mali 
disiplini, rekabetçi yatırımcıları ve güç-
lenen altyapısıyla Avrupa’nın 6’ncı, dün-
yanın 17’nci büyük ekonomisi durumun-
dadır. Küresel ekonomik krize rağmen, 
Türk ekonomisi yüksek performansını ve 
istikrarını sürdürüyor. 2013 yılının ilk 3 
çeyreğinde yüzde 4 düzeyinde bir büyüme 

oranına ulaşarak, bu durumu bir kez daha 
teyit ettik. 

Bu başarıda, özel sektörümüzün ve mü-
teşebbislerimizin büyük payı bulunuyor. 
Biz bu başarıyı dost ve kardeş Pakistan’la 
paylaşmak istiyoruz. İleri düzeydeki siyasi 
ilişkilerimizin, ikili ticari ilişkilerimiz baş-
ta olmak üzere, diğer alanlara da yansıma-
sı gerekiyor. Bu anlayışla hükümet olarak, 
müteşebbislerimizi Pakistan’a yatırım yap-
maları, ticari ilişkilerini geliştirmeleri için 
teşvik ediyoruz. 

Pakistan’a beraberimizde kalabalık bir 
işadamları heyetiyle gelmemizin sebebi 
de budur. Ekonomik alanda kurulan yakın 
işbirliğinin her iki ülkenin yararına olacak 
şekilde derinleştirilmesi konusunda iki 
tarafta da güçlü bir siyasi iradenin var ol-
duğunu görüyoruz.

Ziyaretimizin ve buradaki görüşmelerimi-
zin ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş-
birliğinin geliştirilmesine önemli katkıları 
olacağına inanıyorum. İkili ticari ve eko-
nomik ilişkilerimizin mevcut durumunu 
yeterli bulmuyoruz. Ülkemizin Pakistan’la 
ikili ticaret hacmi 2012 yılında 831 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 2013 yılının ilk 
9 ayı itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 597 
milyon dolar olarak kaydedildi. 

Önümüzdeki dönemde, ürün çeşitlili-
ğini de sağlayarak, ticaret hacmimizi 
artırmak için çaba göstermeliyiz. Enerji, 
hidroelektrik, müteahhitlik, demir-çelik, 
turizm, tarım-gıda ve madencilik alan-
ları olmak üzere, pek çok alanda birlikte 
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çalışabileceğimize inanıyorum. Büyük 
ölçekli projelerdeki işbirliğimiz yanında, 
KOBİ’lerimizin ülkenizdeki yatırımlarını 
artırmaları için kendilerine destek olmaya 
devam edeceğiz.

Ekonomik ilişkilerimizin hukuki altyapı-
sını güçlendirmeye de önem veriyoruz. 
Bunun için aramızdaki ekonomik anlaş-
maların sayılarını artırmamız gerekiyor. 
Bilhassa ülkelerimiz arasında Tercihli 
Ticaret Anlaşması müzakerelerinin müm-
kün olan en kısa sürede sonuçlandırılma-
sını arzu ediyoruz.

Karşılıklı ziyaretler, fuarlar, teknik yar-
dımlar, burslar ile ilişkilerimizin sürekli 
ilerliyor olması, gelecek için bizi ümitlen-
diriyor. Bu faaliyetlerin her iki taraf için 
de yararlı sonuçlar vermesini diliyorum. 
Bugüne kadar yapılanları iyi bir başlangıç, 
ancak yapabileceklerimizin yanında de-
nizde bir su damlası olarak görüyorum. Bu 
konuda en önemli görevin siz iş adamları-
mıza, müteşebbislerimize düştüğünü bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye-
Pakistan İş Forumu’nun her iki taraf için 
de verimli geçmesini ve hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Bu organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Başbakan, değerli basın mensup-
ları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi saygıyla, en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, 
değerli dostum Başbakan ŞİNZO ABE’nin 
davetine icabetle, Japonya’ya resmi bir 

ziyaret gerçekleştirmekten büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 90’ıncı 
yıldönümüne denk gelen 2014 yılının ilk 
yurtdışı ziyaretini Japonya’ya yapmış bu-
lunuyorum. Bu vesileyle, hepinizin yeni yı-

Başbakan Şinzo Abe ile 
Anlaşmaların İmzalanması ve 

Ortak Basın Açıklaması

Tokyo, Japonya | 7 Ocak 2014 
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lını tebrik ediyor, 2014 yılının tüm Japon 
halkına, Türkiye ve Japonya ilişkileri için 
hayırlı bir yıl olmasını diliyorum.

Buraya, oldukça geniş bir heyetle geldim. 
Beraberimde Başbakan Yardımcımız, Ba-
kanlarımız, milletvekillerimiz, bürokrat-
larımız, işadamlarımız ve basın mensupla-
rımız var. Bu vesileyle, ziyaretim sırasında 
şahsıma ve heyetime gösterilmekte olan 
konukseverlik için başta Başbakan Sayın 
ABE olmak üzere tüm Japon makamlarına 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Hatırlanacağı üzere, Sayın ABE, geçtiğimiz 
Ekim ayında, Marmaray Projesi’nin Açılış 
Töreni’ne katılmak üzere Türkiye’yi ziya-
ret etmişti. Sayın ABE, o ziyaretten kısa 
bir süre önce, Mayıs ayında da yine bir 
resmi ziyaret kapsamında ülkemizi ziyaret 
etmişti. Bu üst düzey ziyaretler, hiç kuşku-
suz, Türkiye-Japonya ilişkilerinin ulaştığı 
seviyenin açık bir göstergesidir. Bu neden-
le kendisine sizlerin huzurunda bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli katılımcılar…

Bugün gerçekleştirdiğimiz temaslarımız-
da, ikili ilişkilerimizin daha da ileriye 
götürülmesi konusunda mevcut siyasi 
irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. İkili 
ilişkilerimizin tüm veçhelerini ele aldık, 
başta ekonomik alan olmak üzere daha 
kapsamlı işbirliği imkânları üzerinde dur-
duk. Ayrıca uluslararası gündemdeki baş-
lıca konular hakkında da görüş teatisinde 
bulunduk.

Başbakan Sayın ABE’nin 2013 Mayıs ayın-
da ülkemizi ziyareti vesilesiyle “Stratejik 
İşbirliği Kurulmasına İlişkin Ortak Bildir-
ge” kabul edilmişti. Memnuniyetle ifade 
etmeliyim ki, söz konusu Bildirge, ikili iliş-
kilerimizin güç kazanması bakımından bir 
dönüm noktası olmuştur. Böylece stratejik 
ortaklar olarak, karşılıklı siyasi güven ve 
halklarımızın yararı esasına dayanan uzun 
vadeli işbirliğimizin güçlenmesi ortak he-
defimiz haline geldi.

Japonya, ülkemizin bölgedeki üçüncü 
büyük ticaret ortağıdır. Ticaret hacmimiz 
2012 sonunda 3,9 milyar Dolara ulaştı. 
2013 Ocak-Ekim döneminde ise 3,15 mil-
yar Dolar oldu. Biliyoruz ki, bu rakamlar, 
iki ülkenin gerçek potansiyelinin çok çok 
gerisinde… Onun için bizler, bir yandan 
ticaret hacmimizin artırılması yolundaki 
hedefimizi gerçekleştirirken, diğer yandan 
ticaret dengesinin de gözetilmesi için bir-
likte çaba göstereceğiz.

Sayın ABE ile görüşmelerimizde, büyük 
önem atfettiğimiz Ekonomik Ortaklık 
Anlaşması’nın (Serbest Ticaret Anlaşması) 
müzakerelerinin bu yıl içinde başlatılma-
sını kararlaştırdık. Müzakerelerin hızlı bir 
şekilde tamamlanması için çalışacağız. Bu 
sürecin ekonomilerimiz için hayırlı olma-
sını diliyorum. 

Biraz önce de, Türkiye ile Japonya arasın-
da işbirliğinin ahdi zemininin tamamlan-
masına katkıda bulunacak bazı işbirliği 
belgeleri imzalandı. İmzalanan bu anlaş-
malar, hiç kuşkusuz işbirliğimizin daha da 
güçlenmesini beraberinde getirecektir. 
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Değerli katılımcılar… Değerli basın men-
supları…

Ziyaretim çerçevesinde, Başbakan Sayın 
Abe ile gerçekleştirdiğim görüşmelerin 
dışında bazı programlara da katıldım. Bu 
kapsamda, Türk-Japon Üst Düzey Yöneti-
ciler Forumu’nda ve Nikkei Gazetesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen Konferans’ta 
konuşmalar yaptım. Bu vesileyle, heyet 
mensuplarımız da muhataplarıyla bir ara-
ya gelerek ortak projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulundular.

Yarın, yani 8 Ocak’ta, TÜRKSAT 4A uy-
dusunun teslim törenine katılacağım. 
TÜRKSAT 4A uydusu, ülkelerimizin uzay 
alanında yaptıkları işbirliğinin anlamlı bir 
sembolü olacaktır. Yarın ayrıca, İmparator 
Majesteleri AKİHİTO tarafından kabul 
edileceğim. Öğleden sonra ise Japonya’dan 
ayrılacağım. 

Biliyorsunuz, 2014 yılı, ülkelerimiz ara-
sında diplomatik ilişkilerin tesisinin 
90’ıncı yıldönümü… Öte yandan, 2015 
yılı da ikili ilişkilerimiz açısından ayrı bir 
önem taşıyor. 2015 de, Ertuğrul Firkatey-
ni Faciası’nın 125’inci Anma yıldönümü... 
İnanıyorum ki, her iki yıldönümüne 
ilişkin düzenlenecek olan faaliyetler, 
toplumlarımızı daha da kaynaştıracak, 
paylaştığımız kültürel değerlerin daha 
da ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bu 
vesileyle, sizlerin ve dost Japon halkının 
yeni yılını bir kez daha tebrik ediyor; dip-
lomatik ilişkilerimizin tesisinin 90’ıncı 
yıldönümünü kutluyor, hepinize teşek-
kürlerimi sunuyorum.
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Keidanren Başkanı Sayın Yonekura, Sa-
yın Başkan Yardımcıları, Keidanren üyesi 
firmaların ve Türk iş dünyasının değerli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, yakla-
şık 10 yıl aradan sonra Japonya’ya yapmış 
olduğum bu ziyarette şahsıma ve heyetime 
gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür 
ediyorum. Japon iş dünyasının en büyük 
çatı kuruluşu olan Keidanren’de sizlerle 

yeniden birlikte olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum. Bu vesileyle, yeni idrak ettiğimiz 
2014 senesinin Türk ve Japon iş dünyası 
açısından verimli ve başarılı bir yıl olması-
nı temenni ediyorum. 

Geride bıraktığımız 2013 yılında, Türk-
Japon ilişkilerinin stratejik ortaklık düze-
yine taşınması konusunda değerli dostum 
Başbakan Sayın Abe’yle birlikte çok önem-

Japon ve Türk İş Adamları 
Toplantısı

Tokyo, Japonya | 7 Ocak 2014 



Recep Tayyip ERDOĞAN

268

li bir karar aldık. Türkiye ve Japonya ara-
sında diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 
90’ıncı yıldönümü olan 2014’ün, stratejik 
ortaklığımızın bilfiil hayata geçirilmesi 
istikametinde yeni adımlar atacağımız bir 
yıl olacağına inanıyorum.

Bugün Başbakan Sayın Abe’ye yapacağı-
mız görüşmede, ikili ilişkilerimizi, strate-
jik ortaklık iradesi zemininde, her alanda 
geliştirmek, çeşitlendirmek ve derinleştir-
mek amacıyla atacağımız somut adımları 
karara bağlayacağız. 2014, stratejik ortak-
lığımızın temel yapı taşlarından birisini 
oluşturacak Türkiye-Japonya Ekonomik 
Ortaklık Anlaşması süreci açısından da 
önemli bir yıl olacaktır. Buna yönelik res-
mi müzakerelerde 2014 yılı içinde süratle 
mesafe almak istiyoruz.

Keidanren tarafından bu konuda son ola-
rak 17 Aralık’ta yapılan açıklamayı isabetli 
buluyoruz. Biz de, Türkiye ve Japonya 
arasında tesis edilecek kapsamlı bir Eko-
nomik Ortaklık Anlaşmasının, karşılıklı 
ticaret ve yatırımların artmasına büyük 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Yine mutabık kaldığımız üzere, bu an-
laşma, ülkelerimizin küresel stratejileri-
nin oluşturulması ve hayata geçirilmesi 
açısından da kilit öneme sahiptir. Gerek 
Türkiye’nin, gerek Japonya’nın hâlihazırda 
sahip olduğu ticaret ağları, Ortaklık An-
laşmasıyla birlikte daha da güçlenecek 
ve birbirini destekler hale gelecektir. Bu 
vesileyle, Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
sürecine en başından beri verdiği kuvvetli 

destek için Keidanren’e teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Türk ve Japon iş dünyasının değerli tem-
silcileri,

Türkiye son 11 yıldır çok köklü bir siyasi, 
sosyal ve ekonomik dönüşüm süreci yaşı-
yor. Ekonomik anlamda gerçekten iyi bir 
performans sergilediğimiz bu dönemde, 
ekonomi politikalarımızın merkezine is-
tikrar, güven ve öngörülebilirlik unsurları-
nı yerleştirdik. Bunun olumlu sonuçlarını 
ise, küresel kriz döneminde dahi ekonomik 
büyümemizi sürdürerek aldık. 2009-2013 
döneminde ABD ve AB’de milyonlarca kişi 
işini kaybederken, biz Türkiye’de toplam 6 
milyon vatandaşımıza istihdam sağladık. 
Son 17 çeyrektir kesintisiz devam eden 
ekonomik büyümemizin sürdürülebilir-
liğine önem verdik ve vermeye devam 
ediyoruz. 

Temel stratejimiz, kamu kesiminden ziya-
de özel sektör ağırlıklı, tüketime değil ya-
tırıma dayanan, dış kaynak yerine ülkenin 
kendi tasarruflarıyla finanse edilmiş bir 
büyüme yapısına sahip olmaktır. Önümüz-
deki dönemde küresel konjonktürün, özel-
likle gelişmekte olan ülkeler için daha da 
zorlayıcı olacağının farkındayız. Bu süreç-
te amacımız, bir yandan iç ve dış dengeyi 
sağlam tutmak, diğer yandan da büyüme 
ve istihdamdaki artışı sürdürmektir. 

Bu çerçevede, büyümenin 2014 yılında 
yüzde 4 düzeyinde, 2015 ve 2016 yılların-
da ise yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesini 
öngörüyoruz. Cari işlemler açığını, 2016 
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yılında gayri safi yurtiçi hasılamızın yüz-
de 5,5’ine düşürmeyi hedefliyoruz. Aynı 
şekilde yapısal reform çalışmalarımızı da 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda, 
enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, ihra-
cat kapasitemizin artırılması, üretimde ve 
ihracatta yüksek katma değerli ürünlere 
yönelinmesi, eğitim kalitesinin artırılması 
başta olmak üzere pek çok alanda politika 
geliştiriyor ve bunları kararlı bir şekilde 
uyguluyoruz. 

Enerjide dışa bağımlılığını azaltmak 
için yürüttüğümüz projelerden biri de 
Japonya’yla birlikte hayata geçirmeyi plan-
ladığımız Sinop Nükleer Enerji Santrali 
Projesi’dir. Bu proje, uzun vadeye yayılan 
kapsamlı bir işbirliğini de beraberinde 
getirecektir. Nükleer Santral Projesinin 
hayata geçebilmesinin temel şartlarından 
birinin de insan kaynaklarına yapılacak 
yatırım olduğunu biliyoruz. Bu doğrultu-
da, Başbakan Sayın Abe’yle birlikte baş-
lattığımız Türkiye-Japonya Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesi projesine verdiğimiz 
önemi özellikle vurgulamak istiyorum. Bu 
projenin, önümüzdeki yıllarda, ülkeleri-
miz arasında ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda yeni işbirliği imkânlarının da 
kapısını aralayacağına inanıyorum. Japon 
iş dünyasının ve özellikle Keidanren’in de 
bu önemli projeye sahip çıkmasını ve des-
teklemesini bekliyorum. 

Değerli dostlar…

Geçtiğimiz 11 yılda ortaya koyduğumuz 
başarılı performans yanında, önümüzdeki 
dönem için de, kendimize, 2023 yılını esas 

aldığımız çok önemli hedefler belirledik. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünü idrak edeceğimiz 2023 yılı 
için oluşturduğumuz vizyonda, ihracatı-
mızı 500 milyar doların, kişi başına milli 
geliri ise 25 bin doların üzerine taşımayı 
hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için 
ulaştırma alanında 110 milyar dolar, ener-
ji alanında 130 milyar dolarlık yatırım 
planlıyoruz. 

Küresel kriz sonrasında Türk ekonomisi 
süratle toparlanırken, kamu maliyesindeki 
sağlam duruş sonucunda, ülkemizin kredi 
notu yatırım yapılabilir ülke seviyesine 
yükseltilmiş bulunuyor. Son olarak, Japon 
Kredi Derecelendirme Kuruluşu da geç-
tiğimiz yıl Mayıs ayında kredi notumuzu 
aynı düzeye çıkarttı. Başarılı bir çizgide 
ilerleyen kalkınma sürecimizde, ülke-
mizde faaliyet gösteren ve yatırım yapan 
Japon firmalarının her geçen gün artıyor 
olmasından mutluluk duyuyoruz. 

Türkiye için stratejik önem taşıyan altyapı 
projelerinde, Japon dostlarımızla birlikte 
çalışmaktan son derece memnunuz. Ül-
kemizin önümüzdeki dönemde tamam-
laması gereken proje portföyünü dikkate 
aldığımızda, Japonya’yla işbirliğimizin 
gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz. 
Diğer yandan, Türkiye ve Japonya arasın-
daki işbirliği potansiyeli, sadece ülkemiz-
deki stratejik altyapı projeleriyle sınırlan-
dırılamayacak kadar geniştir. Türkiye ve 
Japonya’nın, üçüncü ülkelerde de geniş 
çaplı işbirliğine gitmesi gerekiyor. 
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Ancak, mevcut durumda Türkiye ve 
Japonya arasındaki ticari ilişkiler, ger-
çek potansiyelinin maalesef çok altında 
seyrediyor. Japonya dünyanın en büyük 
üçüncü ekonomisi iken Türkiye’de dünya-
nın en büyük on altıncı ekonomisi duru-
mundadır. Her iki ülke de G-20 üyesidir. 
Japonya’nın dış ticaret hacmi yaklaşık 1,7 
trilyon dolar, Türkiye’nin dış ticaret hacmi 
ise yaklaşık 450 milyar dolardır. Toplam 
2,2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine kar-
şılık gelen bu büyüklük karşısında, Türki-
ye ve Japonya’nın ortak ticaret hacimleri 
ise 4 milyar doların altındadır

Bu rakamlar, ekonomik ilişkilerimizdeki 
potansiyelin tam olarak kullanılamadığı-
nın en somut göstergesidir. İkili ticaretimi-
zin Türkiye aleyhine ciddi bir dengesizlik 
içermesi ise, ayrıca ele alınması ve düzeltil-
mesi gereken bir husustur. Güney Kore ve 
diğer yükselen ekonomilerle olan ticareti-
mizin çok gerisinde kalan Türkiye-Japon-
ya ikili ticaretini, stratejik ortaklığımıza 
yaraşır bir düzeye taşınması bizlerin ortak 
hedefi olmalıdır. Ülkelerimiz arasındaki 
karşılıklı yatırım, ticaret ve iş ilişkilerinin 
derinleştirilmesi, küresel ekonomi için de 
son derece faydalı sonuçlar doğuracaktır. 

Bu vesileyle, Japon işadamları ve yatırımcı-
larına şu hususu bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum. Türkiye 10 bin doları aşan kişi 
başı milli geliri ve güçlü tüketim eğilimleri 
olan bir ülkedir. Neredeyse yarısı 35 yaşın 
altındaki 76 milyonluk nüfusu, 800 milyar 
doları aşan gayrı safi milli hasılası ile ülke-
miz çok cazip bir pazar durumundadır. 

Türkiye’ye yatırım ve ülkemizle ticaret 
yapmayı arzulayan Japon işadamlarının, 
tüm bunlara ilave olarak dikkate alma-
ları gereken bir husus daha var. Bu da, 
Türkiye’nin üç saatlik bir uçuş mesafesin-
de yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir dış ticaret 
pazarına, yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfusa 
ve yine yaklaşık 24 trilyon dolarlık bir 
gayrı safi milli hasılaya sahip bir coğraf-
yanın giriş kapısı olmasıdır. Evet, Türkiye, 
bu muazzam coğrafyanın anahtarıdır; bu 
bölgeye yapılacak yatırımlar açısından en 
güçlü, en güvenilir, en sağlam sıçrama tah-
tasıdır. Japon dostlarımızdan bu önemli 
hususu mutlaka dikkate almalarını rica 
ediyorum. 

Bu düşüncelerle, bugün burada sizlerle 
biraraya gelme imkanı sağladıkları için, 
başta Başkan Sayın Yonekura olmak üze-
re, Keidanren yönetimine şükranlarımı 
sunuyorum. 2014 yılının ülkelerimiz, 
halklarımız, ekonomilerimiz ve karşılıklı 
iş ilişkilerimiz açısından hayırlı, verimli ve 
başarılı bir yıl olmasını gönülden temenni 
ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Japon iş ve finans dünyasının kıymetli 
temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyor; bu güzel buluşmayı 
sağlayan NİKKEİ’ye; Başkan Sayın TSU-
NENO KİTA’ya, tüm değerli katılımcılara 
teşekkürlerimi sunuyorum. 10 yıl aradan 
sonra tekrar Japonya’da bulunmaktan do-
layı büyük memnuniyet duyduğumu belir-

tiyor, İmparator Sayın AKİHİTO’ya, değerli 
mevkidaşım Başbakan Sayın ABE’ye ve tüm 
Japon halkına, sıcak misfafirperverlikleri 
için gönülden teşekkür ediyorum.

Japonya’ya bu ziyaretimizi, oldukça geniş 
katılımlı bir heyetle gerçekleştiriyoruz. Res-
mi heyetimizde bulunan Bakan ve millet-
vekili arkadaşlarımızın yanısıra, çok sayıda 

Nikkei Ekonomi Gazetesi 
Evsahipliğinde Düzenlenen 

Konferans

Tokyo, Japonya | 7 Ocak 2014 
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işadamımızla da 2 gün boyunca Japonya’da 
son derece önemli görüşmeler yapacağız. 
Bu yıl, yani 2014’te, Türkiye ile Japonya ara-
sında diplomatik ilişkilerin başlamasının 
90’ıncı yıldönümünü idrak ediyoruz. 

Elbette, iki ülke halklarının birbiriyle tema-
sı ve irtibatı 90 yıllık bir geçmişten ibaret 
değil. Öncelikle burada, çok az bilinen, ama 
bu alanda çalışan tüm akademisyenlerin 
kabul ettiği bilimsel bir gerçeği hatırlatmak 
isterim. Türk ve Japon halkları, dillerinin 
aynı aileden, aynı dil kökünden gelmesi 
hasebiyle, birbiriyle akraba iki halktır. As-
lında, iki ülke halklarının birbirine sıcak 
ilgisinin altında, tarihin çok eski dönem-
lerine giden bu akrabalığın bulunduğuna 
inanıyorum. 

Türkiye ile Japonya’nın yakın tarihte ol-
dukça önemli kesişmeleri de oldu. 124 yıl 
önce, bir Türk fırkateyni olan Ertuğrul’un 
Japonya açıklarında batması, Japon dost-
larımızın da gemicilerimizi kurtarmak için 
gösterdikleri çaba, kadim dostluğumuza 
güç kazandırdı. Türkiye ile Japonya’nın 
şiddetli depremlere maruz kalan ülkeler 
olması da yine bizi birbirimize yakınlaştı-
ran, dayanışmamızı artıran bir etken oldu. 
Türkiye’de, Van şehrimizde yaşanan dep-
rem sonrasında Japonya’nın desteklerine 
minnettar olduğumuzu tekrar hatırlatmak 
isterim. Ayrıca, Van’daki depremde haya-
tını kaybeden Japon dostumuz ATSUŞİ 
MİYAZAKİ’yi de anavatanında tekrar min-
netle yadediyorum.

Geçtiğimiz yıl, yani 2013 yılı, Türkiye Ja-
ponya ilişkileri açısından önemli bir yıl 

oldu. Başbakan Sayın Abe’yi yıl içinde 2 kez 
ülkemizde ağırladık. Mayıs ayındaki ilk zi-
yaretinde, Sayın Abe ile ilişkilerimizi strate-
jik ortaklık düzeyine yükselttik, bölgesel ve 
küresel konuları etraflıca değerlendirdik ve 
en önemlisi, Türkiye’de kurulacak nükleer 
santrali Japonya’nın inşa etmesi için tarihi 
nitelikteki anlaşmaları imzaladık. Yine, 
Ekim ayında, 29 Ekim tarihinde Değerli 
dostum Abe’yi bir kez daha ülkemizde ağır-
ladık. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 90’ıncı yıldönümüydü. Bu 
önemli yıldönümünde, İstanbul’da yapı-
mını tamamladığımız, Asrın Projesi olarak 
nitelendirdiğimiz MARMARAY’ın açılışını 
Sayın Abe ile birlikte yaptık.

Bundan 153 yıl önce, başta Sultan Abdül-
hamit olmak üzere Osmanlı Sultanları, 
İstanbul Boğazı’nın altına bir tüp geçit inşa 
etmeyi hayal etmiş ve bunun çizimlerini 
dahi yaptırmışlardı. 153 yıllık bu büyük 
rüyayı Japon dostlarımızın desteği ile ger-
çeğe dönüştürdük. 2 ayı geçkin bir süredir 
MARMARAY adını verdiğimiz raylı tüp 
geçit başarıyla hizmet veriyor ve milyonlar-
ca İstanbullu bu büyük hizmetten istifade 
ediyor. Bu vesileyle bir kez daha Sayın 
Başbakan Abe’ye ve Marmaray’ın inşasına 
katkıda bulunan değerli Japon dostlarımı-
za teşekkür ediyorum. Türkiye’deki ulaşım 
altyapısının geliştirilmesi kapsamında, en 
az Marmaray kadar önem taşıyan ve yine 
Japon firmaları tarafından inşa edilen, dün-
yanın dördüncü uzun asma köprüsü olacak 
İzmit Köprü Geçiş Projesi’ni de burada zik-
retmek istiyorum.
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Japon firmalarıyla ortaklaşa yürüttüğü-
müz TURKSAT uydu projemize de büyük 
önem veriyoruz. Proje kapsamında inşa 
edilmekte olan iki uydumuzdan ilkinin 
üretimi tamamlandı. Fırlatma mahalline 
sevk edilmeden hemen önce, yarın sabah 
uydumuzu bizzat görme fırsatı bulacağım. 
Benzeri büyük küresel projelerde Japonya 
ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve 
umuyorum ki daha büyük projeleri de hep 
birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye-Japon-
ya Ekonomik Ortaklık Anlaşması süreci, 
kuşkusuz, bu süreçteki en temel bileşenler-
den biri olacaktır. 

Değerli dostlarım, çok değerli katılımcı-
lar...

10 Yıl önce, 2004 yılının Nisan ayında 
Japonya’yı ziyaret ettiğimde, Hükümeti-
miz Türkiye’de sadece 1 yılını doldurmuş-
tu. 2001 yılında yaşanan ağır bir ekono-
mik krizin yaralarını hızla sarıyor, Türkiye 
ekonomisini düze çıkarmak, ekonomide 
istikrarlı büyümeyi tesis etmek için yoğun 
bir gayret sarf ediyorduk. 11 yıllık iktidarı-
mız boyunca da, ekonomide gerçekten çok 
büyük, dünyanın da çok yakından izlediği 
başarılar elde ettik. Türkiye ekonomisi her 
yıl ortalama yüzde 5 oranında büyüme 
kaydetti, milli gelirimiz 230 milyar do-
lardan 2012 sonunda 786 milyar dolara 
ulaştı, yani 3 kattan fazla arttı. 2013 yılının 
ilk üç çeyreğinde Türkiye yüksek oranda 
büyümeye devam etti. Küresel finans kri-
zine rağmen, Türkiye ekonomisinin ilk 9 
aylık büyüme oranı yüzde 4 oldu ve milli 
gelirimiz 800 milyar doların üzerine çıktı.

Ekonomi büyürken, aynı anda enflasyonu 
aşağılara çekmek gibi önemli bir başarıyı 
da elde ettik. İstikrarsız dönemlerde çift ha-
nelerde olan, bizim devraldığımızda yüzde 
30 seviyesinde olan enflasyonu yüzde 7 ora-
nına kadar indirdik. Enflasyonun kontrol 
altına alınması sayesinde, Türk Lirası’ndan 
6 sıfır attık. Son derece başarılı bir operas-
yon yaparak, hiç bir soruna yol açmadan, 
paradan sıfır atma işlemini gerçekleştirdik 
ve halkımız yeni duruma çok hızlı şekilde 
uyum sağladı. Faizlerde aynı şekilde önemli 
oranlarda düşüş gerçekleşti. Yüzde 63 olan 
borçlanma faizlerini yüzde 6 seviyelerine 
kadar çektik. Kamu net borç stokunun milli 
gelire oranı yüzde 74 iken, bu oranı şu anda 
yüzde 35’e kadar çektik. İhracatımız yine 
bu dönemde çok ciddi artış kaydetti. 36 
milyar dolardan devraldığımız ihracatımız 
şu anda 150 milyar doları aşmış durumda. 

Bu süreçte Türkiye’nin 130 milyar dolar 
uluslararası yatırım çektiğini de özellikle 
vurgulamak isterim. Bizden önceki dönem-
de bazı istisnalar dışında 1 milyar doları 
geçmeyen yıllık uluslararası yatırım, bizim 
dönemimizde yıllık ortalama 10 milyar 
doların üzerine çıktı. Türkiye’nin yurtdışın-
daki yatırımları da hızla artarken, müteah-
hitlik sektöründe çok önemli başarılar elde 
edilirken, uluslararası yardımlar noktasın-
da da 3,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşıldı.

Burada IMF ile ilişkilerimize özellikle 
değinmek isterim: Biz 11 yıl önce göreve 
geldiğimizde Türkiye’nin IMF’e 23,5 milyar 
dolar borcu vardı. Bu borcu, Mayıs ayında 
tamamen ödedik ve kapattık. Küresel fi-
nans krizine rağmen IMF ile yeni bir Stand 
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By anlaşması yapmadık. Ayrıca, IMF’e 5 
milyar dolarlık bir kredi açtık ve ihtiyaç ol-
duğunda IMF ülkemizden borç alabilecek. 

Tabii, ekonomide rakamlar son derece 
olumlu seyrederken, bu kazanımları kalıcı 
hale getirmek için de çok önemli reformlar 
gerçekleştirdik. Bankacılık ve finans sektö-
ründe önemli adımlar attık. Mali disiplin 
ve para politikaları konusunda son derece 
hassas olduk. Geldiğimiz noktada, Türkiye, 
dünyanın en hızlı ve istikrar içinde büyü-
yen ülkelerinden biri oldu. 2023 yılı ülke ve 
millet olarak bizim için son derece önemli. 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümü olan 2023’te, milli gelirimizi 2 
trilyon dolara, ihracatımızı 500 milyar do-
lara ve dış ticaret hacmini 1 trilyon dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz. Kişi başına milli 
gelirin 25 bin dolara yükseleceğini tahmin 
ettiğimiz Türkiye, sadece 9 yıl sonra, inşal-
lah dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri 
konumuna yükselecek.

Biz, bu büyük hedefi ulaşılabilir görüyor, 
şimdiden bu büyük hedef doğrultusunda 
tasarımlarımızı yapıyoruz. Açıkçası, Japon 
dostlarımızın, Japon yatırımcıların da, bu 
büyük vizyonda yer almalarını çok önem-
siyoruz. Gerek büyük projelerde, gerek 
doğrudan yatırımlarda, Japon firmalarının 
Türkiye’nin sunduğu fırsatlardan istifa-
de etmelerini bekliyoruz. Türkiye, hem 
Ortadoğu’ya, hem Balkanlar ve Avrupa’ya, 
hem de Afrika’ya olan yakınlığı nedeniyle, 
son derece cazip bir yatırım konumuna sa-
hip. Teşviklerimizle, sağlayacağımız yatırım 
kolaylıklarıyla, Türkiye’de yatırım yapacak 
Japon firmalarını her aşamada destekleme-

ye hazırız. Ekonomi Bakanlığımız ve Tür-
kiye Yatırım Destek Ajansımız, Türkiye’de 
yatırım yapmak isteyen her firma için her 
aşamada yardımcı olmaya hazırdır.

Değerli dostlar...

Ekonomik büyüme ve refah için, istikrar 
ve güven ortamının son derece önemli 
olduğunu biliyoruz ve bu iki sır kavram 
konusunda çok büyük bir hassasiyet için-
deyiz. Türkiye ekonomisi, 11 yıllık süreç 
içinde çok önemli imtihanlardan geçti ve 
tüm bu imtihanlardan başarıyla çıktı. Di-
siplin sayesinde, aldığımız ciddi tedbirler 
sayesinde, özellikle de gerçekleştirdiğimiz 
yapısal reformlar sayesinde ekonomiyi 
çok sağlam temellere kavuşturduk. Ulusal 
ve küresel dalgalanmalara karşı dayanıklı, 
dirençli bir ekonomik yapımız var. Ülke 
içinde ve dışında, istikrar, huzur, güven 
ortamını muhafaza ederek, bunu daha da 
güçlendirerek, ekonominin zeminini daha 
da güçlendiriyoruz.

Ekonomi kadar demokratikleşme alanında 
attığımız adımların da Türkiye’yi farklı bir 
boyuta taşıdığını burada özellikle vurgu-
lamak isterim. Şu anda Türkiye, çalkantılı 
bir coğrafyada, istikrar ve güvenlik adası 
olarak yükselişini sürdürüyor. Demokratik 
standartlarımız her gün daha ileri seviyele-
re ilerliyor. Demokratikleşmenin önündeki 
engelleri cesaretle kaldırıyor, bu alanda da 
reformlarımızı kararlılıkla yapıyoruz. Hal-
kı Müslüman bir ülke olarak, bölgede çok 
önemli bir deneyimi gerçekleştiriyor, çok 
önemli bir sınavı başarıyla geçiyoruz.
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Bu noktada, dış politikanın da çok önemli 
olduğunu biliyoruz. Gerek demokratik-
leşme için, gerek güçlü bir ekonomi için, 
aktif bir dış politikanın elzem olduğuna, 
önemli olduğuna inanıyor, içerde olduğu 
kadar bölgemizde ve dünyada da istikrar 
ve güveni en güçlü şekilde savunuyoruz. 
Dış politikada temel ilkemiz her zaman 
küresel vicdan ve adalet olmuştur ve bu 
ilkeleri en zor şartlarda dahi savunmayı 
sürdürüyoruz. Yakın coğrafyamızda ya da 
dünyada hiç bir krize çıkar odaklı bakmı-
yoruz. Türkiye, tarihi mirasının bir gereği 
olarak, bölgesel ve küresel her meseleye in-
sani gözlükle, vicdani sorumlulukla yakla-
şıyor. Afganistan, Irak, Filistin, Suriye gibi 
ülkelerdeki krizlere bakışımız tamamen 
barış amaçlıdır ve insani duygulardan ha-
reket etmektedir. Öte yandan, Somali gibi 
yoksulluğun artık dayanılmaz boyutlara 
ulaştığı ülkelere de farklı kriterlerle, bura-
lardan ne fayda sağlayacağız gibi gayri in-
sani bir yaklaşımla değil; adaleti tesis etme 
yaklaşımıyla eğiliyor ve çözüm arayışlarını 
sürdürüyoruz.

Değerli dostlarım...

Bu noktada, uluslararası terör mesele-
sine burada özellikle değinmek isterim. 
Türkiye, çok uzun yıllar terör sorunuyla 
meşgul oldu ve ne yazık ki terör nedeniyle 
çok sayıda insanını, çok önemli miktarda 
kaynağını kaybetti. Terörün nasıl büyük 
bir sorun olduğunu, ülkelerde, halklarda, 
özellikle insanlığın vicdanında ve adalet 
duygusunda ne büyük yaralar açtığını acı 
tecrübelerle öğrendik. Ülkemizin maruz 
kaldığı terör sorunu, içerden ziyade, dı-

şardan ülkemize yöneldi, yani uluslararası 
bir boyuta sahipti. Terör örgütü, komşu 
bir ülkede, Irak’ta, oradaki güvensizlik ve 
istikrarsızlık ortamından istifade etti. 

Bunun ötesinde, üzülerek ifade ediyorum, 
terör örgütü birçok başka ülkeden de des-
tek buldu, müsamaha gördü, kendisine 
elverişli faaliyet zeminleri elde etti. Defa-
larca uyarmamıza, defalarca belgeleriyle 
ispat etmemize rağmen, maalesef, ülkemi-
ze yönelik teröre karşı uluslararası anlam-
da tatmin edici bir tepki göremedik. Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde, İspanya’da, 
Londra’da meydana gelen terör eylemleri, 
terörün korkunç yüzünü ortaya koydu, te-
rör karşısında uluslararası dayanışmanın 
kaçınılmaz olduğunu ispat etti.

Bakın biz, sadece Türkiye’de değil, böl-
gemizdeki ülkelerde de terörün yıkıcı 
etkisini gördük, terörün bir ülkeyi, bir 
halkı nasıl tükettiğini, nasıl çürüttüğünü 
bizzat oralarda müşahede ettik. Terör, şu 
anda dünyamızın en önemli ve en acil 
şekilde çözüm bekleyen sorunlarından 
bir tanesidir. Bunu defalarca ifade ettim, 
burada, Tokyo’da bir kez daha söylemek 
istiyorum: BENİM TERÖRİSTİM İYİDİR, 
SENİN TERÖRİSTİN KÖTÜDÜR şeklinde 
bir anlayışı biz asla kabul etmeyiz. Terörü 
küresel bir tehdit haline getiren, esasında 
işte böyle bir aymazlıktır. Terörün, terör 
örgütlerinin başındaki sıfatların hiç bir an-
lamı yoktur. Terörün başına, bir dinin, bir 
mezhebin, bir etnik kökenin isminin geti-
rilmesi, teröre farklı boyut kazandırmaz.
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Esasında, özellikle inançların, terör kav-
ramıyla yan yana gelmesi, su ile ateşin 
kucaklaşması kadar imkansızdır. Terör bir 
insanlık suçudur. İnsana, insan hayatına, 
insan canına kasteden her girişim kötüdür 
ve bunun hiç bir şekilde istisnası yoktur. 
İSLAMİ TERÖR diye, HRİSTİYANİ TE-
RÖR, MUSEVİ TERÖR, BUDİST TERÖR 
diye bir şey olmaz. Zira bütün bu dinler, 
insan hayatını kutsal görürler. Biz, Türkiye 
olarak, terörün acısını yıllarca yaşamış, 
teröre çok ağır bedeller ödemiş bir ülke 
olarak, başındaki sıfata hiç bakmadan, 
hiç aldırmadan, terörü bir insanlık suçu 
olarak görürüz ve terörle mücadelede sa-
mimi, kararlı tavır sergileriz. Bu konuda en 
küçük bir taviz göstermeyiz. Dün olduğu 
gibi, bugün de, yarın da, teröre karşı müca-
dele vermeye, terörle mücadele için gerek-
li uluslararası duyarlılığa çağrı yapmaya 
devam edeceğiz.

İnsanlığın geleceğinin, dünyamızın gelece-
ğinin, Japonya’dan Amerika’ya kadar, tüm 
dünyada teröre karşı samimi ve kararlı 
mücadeleden geçtiğini burada özellikle 
vurguluyorum. Sermaye küreselleşirken, 
ticaret küreselleşirken, dünya küresel bir 
köye dönüşürken, terörle mücadele de 
mutlaka küreselleşmelidir.

Değerli dostlarım, çok değerli katılımcılar,

Japonya’nın kadim bir dostu olarak, Tür-
kiye, ilişkilerimizin daha da gelişmesi, 
işbirliğimizin daha da yoğunlaşması için 
çabalarını sürdürecek. Bugün ve yarın ger-
çekleştireceğimiz temasların, Türkiye ile 
Japonya arasında yeni bir süreci başlatma-

sını gönülden arzu ediyorum. Ticaret ve 
karşılıklı yatırımlarda iki ülkenin potan-
siyellerini azami ölçüde değerlendirmele-
rini diliyorum.Sözlerime son verirken, bir 
kez daha misafirperverliğiniz için sizlere 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başbakan, değerli basın mensup-
ları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, Singapur’da bulun-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’den Singapur’a 18 yıl aradan 
sonra resmi ziyaret gerçekleştiren ilk 
Türk Başbakanı olmaktan dolayı da ay-

rıca memnuniyet duyuyorum. Dost ülke 
Singapur’un bizi evimizde hissettiren 
sıcak misafirperverliği için şahsım ve he-
yetim adına kalbi şükranlarımı belirtmek 
isterim. Bu vesileyle, sizlerin şahsında, 
bütün Singapur halkının yeni yılını teb-
rik ediyorum. 2014 yılının Türkiye-Sin-
gapur ilişkileri açısından hayırlı olmasını 
diliyorum.

Başbakan Lee Hsien Long ile 
Ortak Basın Açıklaması

Singapur, Singapur | 9 Ocak 2014 
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Değerli katılımcılar…

Dönemin Cumhurbaşkanı Nathan’ın dip-
lomatik ilişkilerimizin tesisinin 40’ıncı 
yıldönümüne rastlayan 2009 yılında 
Türkiye’yi ziyaret etmesinin akabinde 
ikili ilişkilerimiz hız kazandı. Geçtiğimiz 
iki yıl içinde Bakan düzeyindeki karşılıklı 
ziyaretlerle, ikili ilişkilerimiz daha da 
gelişti. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, 
şu anda ikili ilişkilerimiz, mükemmel dü-
zeyde ve giderek çeşitlenen bir mecrada 
ilerliyor.

Singapur’a geniş bir heyetle geldik. Bu 
ziyaret, yakın dost ve ortağımız Singapur 
ile ilişkilerimizi geliştirme vizyonumu-
zun arkasındaki siyasi destek ve irademi-
zin açık bir göstergesidir. Bu sabah Cum-
hurbaşkanı Sayın Tony Tan ve Başbakan 
Sayın Lee ile hem ikili ilişkilerimiz, hem 
de her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konularda verimli görüş-
meler yaptık. Görüşmelerimizde, ikili 
ilişkilerimizde kaydedilen gelişmeler ile 
önümüzdeki döneme ilişkin işbirliği 
imkânları üzerinde durduk, ortak küresel 
vizyonumuzun bir uzantısı olarak ulusla-
rarası alanda mevcut yapıcı işbirliğimizin 
daha da geliştirilmesi arzumuzu dile ge-
tirdik. 

Ayrıca, kendilerini de ifade ettim; bize 
burada yakın ilgi gösteren değerli dostum 
Başbakan Sayın Lee ve değerli Eşini en 
kısa zamanda Türkiye’de misafir etmeyi 
arzu ediyorum. Öğleden sonra ise Meclis 
Başkanı Sayın Halime Yakub’u ziyaret 
edeceğim. Singapur ile giderek gelişen 

ilişkilerimiz doğrultusunda Parlamento-
lar arasındaki temasların önemine inanı-
yorum.

Değerli Basın Mensupları,

Singapur, üretken ekonomik modeli, ge-
lişmişlik düzeyi ve hayat standartlarının 
yanı sıra kuruluşundan bu yana yaptığı 
atılımlar ve vizyonuyla ilham kaynağı 
olan bir ülkedir. 

Singapur, ASEAN ve APEC gibi uluslara-
rası kuruluşların yanı sıra Trans-Pasifik 
Ortaklığı (TPP) ve Bölgesel Kapsamlı Eko-
nomik Ortaklık (RCEP) gibi girişimlerde 
oynadığı aktif rolle bölgesindeki barış ve 
istikrara katkı sağlamaktadır. 

Singapur’u, küresel alanda giderek mer-
kezi konuma yerleşen Asya-Pasifik bölge-
sine yönelimimizde önemli bir işbirliği 
ortağı olarak görüyoruz. 

Türkiye ve Singapur, stratejik konumla-
rıyla birbirleri için kendi coğrafyalarına 
açılan birer fırsat kapısı niteliğindedir. 

Esasen, Türkiye ve Singapur birbirlerini 
tamamlayan unsurlara sahipler.

Bu kapsamda Türk ve Singapurlu işadam-
larının çeşitli coğrafyalardaki projelerde 
yararlı işbirliği yapabileceklerine inanı-
yoruz. 

Singapur merkezli şirketlerin denizaşırı 
faaliyetlerinin desteklenmesinden so-
rumlu kuruluş “AY-İ SİNGAPUR” İstanbul 
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Temsilciliği’nin 2012 yılında açılmış ol-
ması bu açıdan olumlu bir adım olmuştur. 

Singapur gelişmiş altyapısı, hizmet sek-
törü ve eğitimli nüfusuyla Uzak Asya’da 
uluslararası finans, ticaret ve yatırımlar 
konusunda bölgesel bir cazibe merkezi-
dir. 

Ciddi sermaye birikimine sahip Singa-
pur’dan ülkemize yönelik yatırımların 
artmakta olduğunu memnuniyetle göz-
lemliyoruz. 

Halihazırda finans sektörüne odaklanan 
bu yatırımların önümüzdeki dönemde di-
ğer alanlara da yayılmasını arzu ediyoruz. 

Ülkemizin her geçen gün artan büyük öl-
çekli altyapı ve enerji yatırımlarında Sin-
gapur ile yararlı ortaklıklar kuracağımıza 
inanıyorum. 

2011 yılında 1,2 milyar Dolar seviyesine 
yükselttiğimiz ikili ticaret hacmimiz, kü-
resel kriz ve dönemsel şartların olumsuz 
etkisiyle, son iki yıldır, bu rakamın da 
altında gerçekleşmektedir. 

İnanıyorum ki, ilişkilerimizin 50’nci yıl-
dönümünü kutlayacağımız 2019 yılına 
kadar gerçek potansiyelimizi yansıtacak 
seviyelere çıkaracağız. 

Öte yandan, toplumsal gelişmişliğin ayna-
sı olan eğitimde önemli mesafeler kaydet-
miş ve belli başlı üniversitelere sahip olan 
Singapur ile bu alanda da ilişkilerimizi 
arttırmaya yönelik çalışıyoruz. 

Değerli Basın Mensupları,

Singapur’da şu anda 700’e yakın vatan-
daşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımız, Sin-
gapur toplumuyla uyum içinde bu güzel 
ülkenin gelişimine katkıda bulunuyorlar.

Havayolu şirketlerimizin Singapur ve İs-
tanbul arasındaki doğrudan uçuşlarının 
etkisiyle artan turizmimiz de birbirimize 
yönelik kültürel farkındalığın gelişmesi-
ne vesile oluyor.

Bu itibarla, Singapur ile ilişkilerimizi her 
alanda geliştirme kararlılığımızı bir kez 
daha vurguluyor, ülkelerimiz ve halkla-
rımızın mutluluk ve refahı için ortaklaşa 
çalışma irademizi yineliyorum.

Bu vesileyle, Başbakan Sayın Lee’ye heye-
timize gösterilen sıcak misafirperverlik 
için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
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Sayın Başbakan, değerli kardeşim Necip 
Razak, çok değerli katılımcılar, Hanıme-
fendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah’ın 
selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. 

Esselamu Aleyküm, ve rahmetullahi, ve 
berekatüh…

Sayın Başbakan ve salonda bulunan seç-
kin konukların şahsında, Türkiye Cumhu-

Dönüşüm Araştırmaları Vakfı 
(FORT) ve Razak Yönetim Okulu 
(RSM) Tarafından Düzenlenen 

“Dönüşen Asya Pasifik ve 
Türkiye’nin Perspektifi” 

Konferansı

Kuala Lumpur, Malezya | 10 Ocak 2014 
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riyeti vatandaşlarının kalpten selamlarını 
tüm Malezya halkına iletmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Dönüşüm Araştırmaları Vakfı ve Razak 
Yönetim Okulu’na, bu güzel buluşma-
ya vesile oldukları için de çok teşekkür 
ediyorum. Bu arada, değerli kardeşim 
Necip Razak’ı, genel seçimlerde elde etti-
ği büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor; 
sonuçların kardeş Malezya halkı için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Malezya’yı, 2004 ve 2005 yıllarında zi-
yaret etmiştim. Başbakan Sayın Razak 
da, 2011 yılında ülkemizi ziyaret etmişti. 
2014 yılındaki bu ziyaretimiz önemli bir 
yıldönümünde gerçekleşiyor. Zira, 2014 
yılında, Türkiye ile Malezya arasında-
ki diplomatik ilişkilerin başlamasının 
50’inci yıldönümünü idrak ediyoruz. Dev-
letlerimiz arasında diplomatik ilişkiler 
her ne kadar 50 yıl önce başlamış olsa da, 
Türkiye ve Malezya halkları tarihin çok 
eski devirlerinden beri birbirlerini tanı-
yor ve birbirlerine muhabbet besliyorlar. 
Açıkçası, tarihçiler, Türklerle Malezyalı-
ların irtibatlarının 700 yıl öncesine kadar 
dayandığını, Malezya’da İslam dininin 
yayılmasında Türklerin önemli katkıla-
rının olduğunu ifade ediyorlar. Bölgenin 
zaman zaman maruz kaldığı tehditleri ön-
leme noktasında da Osmanlı Devleti’nin 
önemli girişimleri olduğunu biliyoruz.

Özellikle son dönem Osmanlı Sultanları, 
Abdülhamit gibi, Abdülaziz gibi devlet 

adamları, bölgeyle yakın ilişkiler kurmuş, 
diplomatik ilişkileri başlatmışlardı.

Türkiye’nin 92 yıl önce gerçekleşen Kur-
tuluş Savaşı’nı da Malezyalı kardeşlerimiz 
yakından takip etmiş, Kurtuluş Savaşımı-
zın zaferle sonuçlanmasına, en az Türkler 
kadar sevinmişlerdi. Tarihten gelen bu 
dayanışmayı bugün çok güçlü şekilde 
sürdürüyoruz. Ancak, küreselleşen ve me-
safelerin kısaldığı bir dünyada, Türkiye 
ile Malezya ilişkilerinin, gerçek potansi-
yeli tam olarak yansıtmadığını da çok iyi 
biliyoruz. Türkiye ile Malezya’nın ticaret 
hacmi son yıllarda önemli miktarda artış 
kaydetti ve 2012’de 2 milyar dolara kadar 
yükseldi.  10 yıl önce dış ticaret hacminin 
250 milyon dolar civarında olduğu düşü-
nülürse, ulaştığımız noktanın önemli bir 
başarı olduğu görülecektir. Bu yıl, ticaret 
hacmimiz 2 milyar doların altında kaldı. 
Ancak, küresel krizin aşılarak, önümüz-
deki dönemde ticaret hacmimizin daha 
da artacağına inanıyor, Değerli Kardeşim 
Razak’la birlikte miktarı artırmak için de 
kararlılıkla çalışıyoruz.

Malezya’nın 2020 yılına ait son derece 
önemli hedefleri olduğunu biliyoruz. Biz-
ler de, Hükümet olarak Türkiye için 2023 
yılına dair önemli ve iddialı hedefler belir-
ledik. 2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100’üncü yıldönümü. Bu 
anlamlı yıldönümünde, milli gelirimiz-
de, kişi başı milli gelirde, özellikle de 
dış ticarette ulaşılabilir hedef lerimiz 
var. Malezya’nın 2020, Türkiye’nin 2023 
hedef leri birleştiğinde, dış ticaret hac-
mimizin istenilen seviyeye geleceğinden 
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hiç şüphe duymuyoruz. Asya’nın Batısın-
daki Türkiye ile, Asya’nın Doğu’sundaki 
Malezya’nın, daha fazla işbirliği yaparak, 
her alanda daha fazla dayanışma içine gi-
rerek, karşılıklı kucakladıkları geniş coğ-
rafyanın barış ve refahına önemli katkılar 
sunması mümkündür.

D e ğ e rl i  ka rd e ş i m  B a ş b a ka n  N e c i p 
Razak’ın, İslam’ın evrensel değerlerini 
öne çıkaran, İslam’ın barış, sevgi ve hoş-
görü boyutunu vurgulayan politikalarını 
son derece önemli bulduğumuzu da bura-
da ifade etmek isterim. Doğu’da Malezya, 
İslam’ın bu anlamlı yorumunu yaşarken 
ve yaşatırken, Batı’da Türkiye de aynı 
şekilde, İslam’ın barışçıl, kucaklayıcı, 
hoşgörülü ruhunu yansıtmanın kararlı 
mücadelesini veriyor. Şunu gururla ifade 
etmeliyim ki, Müslümanlar’a yönelik bazı 
odaklar tarafından ısrarla ve son derece 
planlı şekilde yürütülen karalama kam-
panyasına, Malezya ve Türkiye örnekleri 
güçlü şekilde bir anti tez oluşturuyorlar. 
Bakın önceki gün Japonya’da katıldığım 
bir toplantıda da ifade ettim...

Terörün, şiddet eylemlerinin başına, 
dini sıfatların getirilmesini son derece 
yanlış buluyor ve bunun, dinlere yapıl-
mış, kutsal değerlere yapılmış en büyük 
saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. Dün-
yanın hemen tüm dinlerinde, Semavi 
dinlerin tamamında, özellikle de bizim 
dinimiz İslam’da, insan yaşamı kutsaldır, 
değerlidir ve insan katletmek günahların, 
hataların en büyüğü olarak görülmüştür. 
Terörün, hiç bir şekilde bahanesi olamaz, 
mazereti olamaz. Terörün başına İslam 

kavramını, İslami sıfatını getirmek, bizzat 
dinimiz İslam’a yapılmış hürmetsizliktir.

Dünya genelinde kimi grupların, kendi-
lerine müslüman sıfatını, islami sıfatını 
takıp, çocuklara, masum kadınlara dahi 
kastetmeleri, asla kabul edilemez, asla 
müsamaha gösterilemez. Türkiye olarak, 
tıpkı Malezya gibi, terörün her türlüsüne 
karşı çıkıyor, hiç bir terör eylemine ve te-
rör örgütüne müsamahakar yaklaşmıyor 
ve sessiz kalmıyoruz.

Burada, dünya genelini de etkisi altına 
alan maalesef haksız bir algı üzerinde de 
özellikle durmak isterim. İslam coğraf-
yasında yaşanan bazı olumsuzlukların, 
karalama kampanyaları yoluyla, tüm 
Müslümanlara teşmil edilmek istendiğini 
üzülerek müşahede ediyoruz. Kendileri-
ne islami örgüt adını takanlar, İslam dini-
ne karşı ne kadar hürmetsizlik içindeyse; 
bir kaç marjinal örgütün eylemlerinden 
yola çıkarak, tüm Müslümanları töhmet 
altında bırakanlar da en az o kadar İslam 
dinine karşı hürmetsizlik içindedirler. 
Terör kadar, ırkçılık kadar, şiddet kadar, 
Antisemitizm kadar, islamofobi de insani 
değerleri ayaklar altına alan, çok ciddi bir 
nefret suçudur. Birilerinin, Müslüman-
ların küresel imajına yönelik karalama 
kampanyaları yapmaları, elbette ki bizim 
için mazeret olamaz.

Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de de ifade etti-
ği gibi, İslam dininin sahibidir ve biz sahip 
çıksak da, çıkmasak da, O, dinini mutlaka 
koruyacaktır. Yani, birileri saldırsa da, bi-
rileri karalamaya çalışsa da, hürmetsizlik 
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yapsa da, dinimiz, azizliğinden ve izzetin-
den hiç bir şey kaybetmeyecektir. Bize dü-
şen, karşı karşıya kaldığımız zor imtihan-
dan başarıyla çıkabilmektir. Sabrederek, 
tahammül ederek, gayret ederek ve mü-
cadele ederek, kara kampanyaları etkisiz 
hale getirmek, her birimizin asli sorum-
luluğudur, birinci ölçekte mesuliyetidir. 
Bizler, bu aziz dinin, İslam’ın, bir sevgi 
dini, kardeşlik inancı, altını çizerek söylü-
yorum, BARIŞ dini olduğunu idrak etmek 
ve bunu bıkmadan usanmadan anlatmak, 
bunu yaşamak ve yaşatmak zorundayız. 
Ötekileştirme, hor görme, nefret, aşağı-
lama, bizim medeniyetimizde kendisine 
hayat zemini bulmamalıdır. İnsanları, 
dış görünüşlerine, etnik kökenlerine, 
zengin ya da fakir oluşlarına, hastalıklı, 
sağlıklı, kadın, erkek oluşlarına, özellikle 
de inançlarına göre tasnif etmek, ayrıma 
tabi tutmak, bizim medeniyetimizin kesin-
likle reddettiği bir tutumdur. Türkiye’nin 
önemli şairlerinden Yunus Emre, bunu şu 
sözlerle ifade ediyor: “Yaradılanı severim, 
yaradandan ötürü...” Mevlana Celaleddin 
ise, “Yaradılandan şikayet, yaradandan 
şikayettir” diyor... Birileri, öfke ve nefreti 
büyütmek için ne kadar çaba harcarsa 
harcasın, biz sabırla, sevgiyi, dayanışmayı, 
kardeşliği ve barışı çoğaltmakla meşgul 
olmak zorundayız.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye’nin dış politikası, kadim medeni-
yetimizin işte bu temel göstergeleri etra-
fında şekillenmiş, tarih içinde zengin bir 
tecrübe edinerek bugünlere ulaşmıştır. 
Gönüllerin kazanılması, bizim iç siyaseti-

mizde olduğu kadar, uluslararası siyaseti-
mizde de en birinci önceliğimizdir. Aynı 
şekilde, adalet, bizim dış politika anlayı-
şımızın temel çıkış noktasıdır. Filistin’de, 
özellikle Gazze’de, yıllardır yaşanan tra-
jediye karşı, dünya maalesef sessiz kaldı. 
Bu meseleye sessiz kalınması, mazlumun 
üzerindeki yükü çoğaltırken, adeta zalimi 
teşvik etti. Biz, Türkiye olarak, egemen 
güçlerin sessizliğine tabi olmayı değil, tari-
himizin, medeniyetimizin ve ecdadımızın 
bizlere yüklediği mirası tercih ettik.

Filistin’de her daim barışı savunduk, insa-
ni değerleri savunduk, adaleti savunduk, 
mazlumu savunduk ve mazlumun yanın-
da olduk. Aynı şekilde Mısır’da, dünya 
tepkisiz kalırken, biz, seçimle gelmiş bir 
yönetimin ancak seçimle gideceğini güçlü 
şekilde savunduk. Irak’ta, farklı mezheple-
rin, farklı etnik grupların birbiriyle kıyası-
ya ve kanlı bir mücadele içinde olmalarını 
kabullenmedik, tüm etnik gruplara ve tüm 
mezheplere aynı mesafede durarak, Irak’ın 
iç barışını savunduk. Somali başta olmak 
üzere, Afrika’daki yoksulluğa dikkatleri 
çekmek için samimi bir gayretin içinde 
olduk. Myanmar’da, etnik köken ya da 
dini inançları merkez alarak değil, insani 
değerleri merkez alarak, ta Türkiye’ye ka-
dar ulaşan feryada kulak vererek, sadece 
ve sadece hakkı, adaleti, yardımlaşmayı 
savunduk. Aynı şekilde, Suriye’de, Suriye 
halkının bağımsız, kendi iradesinin tecelli 
ettiği, toprak bütünlüğü içinde bir yönetim 
hakkını savunduk ve savunuyoruz.

Bakınız Türkiye, tarihi boyunca, kendi-
sinden imdat isteyen, yardım isteyen her 
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ülke ve topluma karşı, imkanları ölçüsün-
de yardım elini uzatmıştır. Tarih içinde, 
Endülüs’ten feryat geldiğinde, Türkiye 
orayla ilgilenmiştir. Osmanlı Devleti’ne, 
Açe Sumatra’dan, Malaka’dan yardım 
talebi geldiğinde, ecdadımız, ta buralara 
kadar yardım ellerini uzatmıştır. Gerek-
tiğinde Avrupa ülkelerine, gerektiğinde, 
Afrika’ya, Asya’ya, ulaşabildiği her yere 
ecdadımız yardımcı olmak için mücade-
le vermiştir. Bugün biz de, aynı şekilde, 
dünya üzerinde yardım ihtiyacı olan her-
kese imkanlarımız ölçüsünde ulaşmanın 
mücadelesini veriyoruz. Hiç bir çıkar 
beklentisi içinde değiliz. Reklam peşin-
de, imaj peşinde, güç gösterisinde asla 
değiliz. Kendi ülkemizin çıkarları kadar, 
dünya üzerindeki her insanın çıkarını 
da gözetmenin, yani adaletin peşindeyiz. 
Kendi ülkemizin bağımsızlığı kadar, yer 
yüzündeki her ülkenin bağımsızlığını 
önemseyen, buna saygı gösteren ve sa-
mimi şekilde barışın tarafında saf tutan 
bir ülkeyiz. Bu büyük mücadelenin, tek 
başına verilemeyeceğini çok iyi biliyoruz.

Avrupa Birliği’ne, işte bu insani ve evren-
sel değerleri savunduğumuz için katıl-
mak istiyor ve tam üyelik müzakerelerini 
sürdürüyoruz. G-20 içinde, küresel ada-
leti aynı şekilde savunuyoruz. Birleşmiş 
Milletler’de, NATO’da, Medeniyetler İtti-
fakı girişiminde, diğer tüm uluslararası 
platformlarda, bu dış politika tezlerimizi 
en güçlü şekilde dile getiriyoruz. Çün-
kü biz şunu biliyoruz: Dünya ne kadar 
müreffeh olursa, ülkemiz de o kadar mü-
reffeh olur. Dünya ne kadar barış içinde 
olursa, bölgemiz ve ülkemiz de o kadar 

barış içinde olur. Buradan yola çıkarak, 
her ülkeyle, karşılıklı saygı ve işbirliği 
çerçevesinde dayanışmayı artırmanın 
yollarını zorluyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Son 11 yıl içinde, Afrika’ya yönelik açılım 
politikası çerçevesinde Türkiye, Afrika 
kıtasında 23 yeni büyükelçilik açtı. Afri-
ka kıtasıyla ticaret hacmimiz 11 yıl önce 
3 milyar dolar iken, şu anda 20 milyar 
dolara yaklaştı. Latin Amerika ve Kara-
yipler bölgesine yönelik açılım politikası 
çerçevesinde, toplam temsilcilik sayımız 
11 Büyükelçilik ve bir Başkonsolosluk ol-
mak üzere 12’ye ulaştı ve bölgenin yüzde 
80’ini kapsamaya başladı. Bölge ülkele-
riyle ticaret hacmimiz son 10 yılda 9 kat 
artarak 8 milyar Dolar’ı aştı. Asya-Pasifik, 
Türkiye’nin dış politika açılımları arasın-
da her zaman özel bir öneme sahip oldu. 
Hiç kuşkusuz, Küresel ekonomik krizin 
geniş çaplı etkilerinin hissedildiği böyle 
bir dönemde, dünya ekonomisini Asya-
Pasifik bölgesinin dinamizmi canlı tuttu.

Bölge ülkeleriyle ikili düzeyde gelişen 
ilişkilerimizin yanısıra bölgesel işbirliği 
örgütleriyle de işbirliğimizi geliştirmek 
konusunda kararlı adımlar attık.  2010 
yıl ında ASEAN Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşması’na taraf olduk.  Asya İşbirliği 
Diyaloğu’na da Eylül 2013’te 33’üncü 
üye olarak katıldık.  Pasifik Adaları 
Forumu’nda Kalkınma Ortağı olduk ve 
ilişkilerimizi ilerletmek için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Malezya, Asya 
Pasifik Bölgesi’ndeki dönüşümü en be-
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lirgin şekilde yaşayan ülkelerden biri. 
Malezya’nın hızlı, sağlıklı ve istikrarlı kal-
kınmasını büyük bir memnuniyetle izli-
yoruz. Başta da belirttiğim gibi, Başbakan 
Sayın RAZAK’ın liderliğinde, Malezya’nın 
2020 hedef lerini yakalayacağına inanı-
yoruz. Malezya ile Türkiye arasındaki 
işbirliğinin, hem Asya Pasifik Bölgesi’ne, 
hem tüm Asya’ya ve dalga dalga yayılmak 
suretiyle tüm dünyaya çok önemli katkı-
lar sağlayacağı açıktır.

Asya’nın iki ucunda bulunan Türkiye ve 
Malezya’nın ekonomik işbirliği, öncelikle 
Asya ekonomisine önemli katkı sağlaya-
caktır. Eğitim alanındaki işbirliklerimiz, 
Türkiye ve Malezya’nın İslam coğrafya-
sındaki örnek olma vasfını hiç kuşkusuz 
daha da güçlendirecektir. En önemlisi 
de, teröre karşı ortak tavır, ırkçılığa ve 
İslamofobiye karşı ortak gayretler, böl-
gesel ve küresel barışa eşsiz fayda teşkil 
edecektir. Demokrasiyi, çoğulculuğu, çok 
kültürlülüğü aynı pota içinde ve uyumlu 
şekilde bir arada tutan Türkiye ve Ma-
lezya, dünyadaki olumsuz algıyı silecek, 
olumsuzluğu körükleyen eylemlere karşı 
da panzehir olacaktır.

Sayın Başbakan,

Değerli Konuklar,

Biz, Malezya’yı kendimize çok yakın bir 
ülke, hatta kendimize kardeş olarak gör-
dük ve böyle görmeye devam edeceğiz. 
Ülkelerimiz için, Asya Pasifik Bölgesi için, 
tüm dünya için, Malezya ile ortak çalışma-
yı, dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. 

Asya’nın bir ucunda Türkiye, bir ucunda 
Malezya varken, dünyada barış umudu 
hiç yok olmayacaktır. Sayın Başbakan 
Razak’a, bir kez daha sıcak misafirperver-
likleri için teşekkür ediyorum. Şahsınızda 
Malezyalı kardeşlerimizi tekrar gönülden 
selamlıyorum. İnşallah, yeniden kavuş-
mak, yeniden hasret gidermek umuduyla, 
sizleri de kalpten selamlıyor, hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Esselamu Aleyküm, ve rahmetullahi, ve 
berakatüh... 
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Değerli Büyükelçilerimiz, çok değerli 
dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; 6’ncı Büyükelçiler Konferansı’nın 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. Dışişleri Bakan-
lığımıza, Sayın Bakan ve ekibine; artık 
geleneksel hale gelen bu güzel buluşmayı 
tertip ettikleri için bir kez daha şükranla-
rımı ifade ediyorum. 6’ncı Büyükelçiler 

Konferansı kapsamında, şu ana kadar 
yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız 
istişarelerin, gerek ülkemiz, gerek görev 
yaptığınız ülkeler, gerekse dış politikamız 
açısından çok faydalı sonuçlar doğuraca-
ğına inanıyorum. 

Esasen, bu 6’ncı Konferansı, dış politika-
mızın son derece yoğun gündemin için-
den geçtiği, son derece kritik bir dönem-
de gerçekleştiriyoruz. Güncel konulara 

6. Büyükelçiler Konferansı

Ankara | 15 Ocak 2014 
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değinmeden önce, burada birkaç önemli 
hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum… 
2014 yılı içinde, dünya ve ülkemiz tari-
hinde çok önemli yeri olan Birinci Dünya 
Savaşı’nın 100’üncü yıldönümünü idrak 
edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi, 1914 
yazında başlayan Birinci Dünya Savaşı, 
1918 yılı sonuna kadar devam etmiş ve 
dünya haritasını köklü şekilde değiştir-
mişti. Osmanlı Devleti, bu savaşta en ağır 
insan ve toprak zayiatını yaşamış, nere-
deyse tamamen işgal edilmiş, Mondros 
ve Sevr Antlaşmalarıyla da fiilen tarihe 
karışmıştı. 100’üncü yıldönümü vesile-
siyle, Birinci Dünya Savaşı’nın yıl boyun-
ca çeşitli etkinliklerde değerlendirilecek 
olmasını ben şahsen çok önemsiyorum. 
Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Büyükelçileri olarak, Birinci Dünya 
Savaşı’na ilişkin tüm etkinlikleri dikkatle 
takip etmenizi; bu savaştaki en önemli 
devlet olan Osmanlı’nın bakiyesi bir dev-
letin Büyükelçileri olarak, etkinliklere 
katkı sunmanızı sizlerden özellikle rica 
ediyorum. 

Burada 2 önemli husus var… Birincisi 
şudur: Bu yıl Birinci Dünya Savaşı’nın 
100’üncü yıldönümünü idrak ederken, 
önümüzdeki yıl da, 1915’in 100’üncü 
yılını idrak edeceğiz. 2014 yılında, Sarı-
kamış Harekatı’nın, 2015’te de Çanakkale 
Zaferimizin 100’üncü yıllarına ulaşacak, 
inşallah şehitlerimizi çok farklı şekilde 
yad edeceğiz. 2015’te, aynı zamanda, 
1915 olayları olarak bilinen hadisele-
rin de 100’üncü yıl etkinliklerine şahit 
olacağız. 1915 hadiselerinin, objektif, 
bilimsel, gerçekçi şekilde ele alınabilmesi 

için, hepimizin hazırlıklı ve donanımlı 
olmamız gerekiyor. Ermeni Diasporası, 
1915 olaylarını farklı ve tek yanlı şekilde 
aksettirmek, tarihi gerçekliğinden kopa-
rıp siyasi bir kampanyaya dönüştürmek 
için hazırlıklarını yapıyor. Bunun karşı-
sında biz, tarihi, bilimi, bilimsel verileri 
öne çıkararak, bu siyasi kampanya, bu 
kara propaganda karşısında dik bir duruş 
sergileyeceğiz. 2015’in hazırlıklarına, 
işte bugünden başlayacak, Birinci Dünya 
Savaşını iyi anlayarak ve iyi anlatarak, 
2015’in de iyi anlaşılmasını sağlayacağız. 
Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ikinci önem-
li husus da şudur… 

Değerli Büyükelçiler… 

Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, bir ülke, 
bir millet, kendi tarihinden koparılırsa 
ayakta duramaz, kendisini tarif edemez, 
bir kimlik inşa edemez. Milletler, tıpkı 
ağaçlar gibi, kökleriyle toprağa tutunur, 
kökleriyle ayakta kalır ve kökleriyle ya-
şarlar. Kökü olmayan, kökünü unutan 
ya da inkar eden bir millet, sadece geç-
mişini değil, bugününü, öz kimliğini de 
reddeder ve kimliksiz kalır. Tarihleri çar-
pıtılarak yazılan, ya da tarihleri unuttu-
rulan milletler, kendi özlerini, ruhlarını, 
köklerini unutmuş, talihsiz milletlerdir. 
Bizde maalesef zaman zaman bu yönde 
girişimler olmuştur. Tarih farklı şekilde 
yazılmak, farklı şekilde öğretilmek isten-
miş, çoğu zaman da tarih unutturulmak 
istenmiştir. Allah’a Hamdolsun, bu aziz 
millet, tarihini unutanlardan olmamış, 
yalan söyleyen tarih karşısında aldanan-
lardan olmamıştır. Daha da önemli olan 
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şudur… Bugünü anlamanın, bugünü ana-
liz etmenin, özellikle de bugünün güncel 
sorunlarına çözüm bulmanın en önemli 
yollarından biri, tarihe bakmak ve tarihi 
iyi okumaktan geçer. Evet… Birinci Dünya 
Savaşı’nın askeri ve siyasi sonuçlarını iyi 
okumayan, iyi analiz etmeyen biri, aradan 
100 yıl bile geçmiş olsa, bugünü anlaya-
maz, idrak edemez, sağlıklı şekilde analiz 
edemez. Bizim dış politikamız, Birinci 
Dünya Savaşı ve öncesi es geçilerek asla 
şekillenemez, şekillendirilemez. Öncesini 
yok sayarak, 1923’ü sıfır noktası olarak 
alabilmek mümkün değildir. Aynı şekil-
de, Osmanlı’nın kuruluş yıldönümü olan 
1299’u da sıfır noktası olarak alabilmek 
mümkün değildir. Bizim, asırlara sari bir 
tarihimiz, asırlara sari bir yürüyüşümüz 
var. İsimler değişmiştir, devletler, yapılar, 
politikalar değişmiştir; ama aynı millet, 
aynı ruh ve aynı idealler, yüzyıllar boyun-
ca değişmeden ilerlemiştir. Yakın tarihi 
unutturmak, açık söylüyorum, adeta ci-
nayettir. Yakın tarihi ıskalayarak, iç po-
litika inşa edemezsiniz, dış politika inşa 
edemezsiniz, hukuk, iktisat inşa edemez-
siniz. Yakın tarihi inkar ederek, bugünün 
meselelerine çıkış yolu bulamaz, kendi 
toprağınızı, bayrağınızı, milletinizi idrak 
edemezsiniz. 

Bakın burada, Falih Rıf kı’nın, Birinci 
Dünya Savaşı’nı, Cumhuriyetin hemen 
birkaç yıl öncesini anlatan şu çok önemli 
cümlelerini sizlerle paylaşmak isterim… 
Şöyle yazıyor Falih Rıf kı, Zeytindağı 
isimli eserinde: Bizden Belgrad’ı aldıkları 
zaman, düşman delegeleri Niş kasabasını 
da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa 

kalkarak: “Ne hacet” dedi, ‘İstanbul’u 
da size verelim.’ Babalarımız için Niş, 
İstanbul’a o kadar yakındı.  Biz eğer 
Vardar’ı, Trablus’u, Girid’i ve Medine’yi 
bırakırsak, Türk milleti yaşayamaz sanı-
yorduk. Çocuklarımızın Avrupası Mar-
mara ve Meriç’te bitiyor… Evet… Bizim 
fiziki sınırlarımız Meriç’te bitiyor… An-
cak, tarihimiz ve tarih muhayyilemiz de 
Meriç’te biterse, biz, sağlıklı, isabetli bir 
dış politikayı asla ve asla imar edeme-
yiz. Komşularımız da dahil olmak üzere, 
dünya üzerindeki her devletin egemenlik 
haklarına, sınırlarına, içişlerine sonsuz 
derecede saygımız var ve bunu çok güçlü 
şekilde muhafaza ediyoruz. 

Her zaman ifade ediyorum: Dostlarımız, 
özellikle de komşularımız, bizden ve bi-
zim dostluğumuzdan sonsuza kadar emin 
olsunlar. Ancak, fiziki sınırların içine, 
insani ve vicdani duyguları, özellikle de 
dış politikayı hapsedemeyiz. Daha 100 
yıl öncesine kadar, aramızda sınırların 
olmadığı, birlikte, içiçe yaşadığımız ülke 
ve halklara karşı bigane kalamayız. Bizim 
ecdat mezarlıklarımız ve şehitliklerimiz, 
insan ve vicdan odaklı dış politikamızın 
da tabii sınırlarını çizmektedir. Tarihi 
ve kültürel mirasımızın, şehitlikleri-
mizin, yüzyıllarca birlikte yaşadığımız 
kardeşlerimizin olduğu Yemen’e sırtını 
dönen bir Türkiye tahayyül edilemez. 
Şehitliklerimizin bulunduğu Myanmar’a 
ilgisiz kalan bir Türkiye düşünülemez. 
Hem Türkiye içinde, hem Filistin’de or-
tak şehitliklerimiz varken, Filistin’e ve 
Filistin davasına ilgisiz kalan bir dış poli-
tika kurgulanamaz. Örnekleri çoğaltmak 
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mümkün… Tekrar ediyorum: Hiç kimse 
bundan farklı anlamlar çıkarmasın… Biz, 
dünya üzerinde, ecdad eserlerinin, izleri-
nin, mezarlık ve şehitliklerin bulunduğu 
her ülkeyi kardeşimiz olarak, dostumuz 
olarak görür, bu iz ve eserleri de muhab-
betimizin vasıtası olarak değerlendiririz. 
Aynı şekilde, bugün vatandaşlarımızın 
yaşadığı, çalıştığı ülkeleri de kendimize 
yakın görür, oradaki vatandaşlarımızı 
da dostluk ve kardeşliğin vasıtası olarak 
ele alırız. İşte Birinci Dünya Savaşı ve 
öncesi, bu bakımdan son derece önemli-
dir… Bize soruyorlar… Mısır’la neden bu 
kadar ilgileniyorsunuz? Filistin’le neden 
bu kadar ilgilisiniz? Suriye, Irak, Afga-
nistan, Balkanlar, Somali, Myanmar’la 
neden bu kadar alakadarsınız? Bize bunu 
soranlara, asıl biz şunu sormak zorunda-
yız: Tersi mümkün mü? Acaba tarih ve 
tarihin yüklediği sorumluluk, Suriye’ye 
sırtımızı dönmemizi mümkün kılabilir 
mi? Komşunuzun evinde yangın çıkmış, 
kardeşinizin evinde yangın çıkmış… Siz 
evinizde oturup, kahvenizi içip, hiçbir 
şey yokmuş gibi televizyon seyretmeye 
devam edebilir misiniz? Daha 100 yıl 
öncesine kadar birlikte yaşadığınız insan-
lara, cetvelle çizilen sınırları engel görüp, 
sırt çevirebilir, yüz çevirebilir misiniz? 
Türkiye bunu geçmişte denemiştir ve tam 
anlamıyla başarısız olmuştur. Türkiye, 
belli zamanlarda, Birinci Dünya Savaşı 
ve öncesini adeta hafızasından silmek 
istemiş, yeni bir tarih yazmak istemiş, çok 
net bir şekilde dış politikasında başarısız 
olmuştur. Risk var diyerek, ataleti tercih 
eden, olduğu yerde sayar, verilenle ye-
tinir. Risk var diyerek, dış politikasında 

tedirgin ve ürkek davranan, ekonomisini 
büyütemez, refahı artıramaz, demokra-
siyi ileri standartlara kavuşturamaz, en 
önemlisi de insanlığa ve barışa katkı su-
namaz. En yakınımızdan en uzağa kadar, 
cesur, aktif, girişken dış politika anlayışı-
nı sürdürmek zorundayız. Kim ne derse 
desin, kim hangi kulpu takarsa taksın, 
büyük bir ülkenin onurlu büyükelçileri 
olarak ülkeyi ve milleti layıkıyla temsil 
etmek zorundayız. Dış politikada bizim 
saklımız ve gizlimiz yok… Neysek oyuz… 
Gizli niyetlerle, gizli ajandalarla değil, 
ilkelerle hareket eden bir ülkeyiz. Temsil 
edildiğimiz her ülke, şunu çok iyi bilmeli-
dir: Dostun dostuyuz. Ve herkes de, bizim 
dostluğumuzdan emin olsun. Şu anda, 
hangi ülkeyle ilgileniyorsak, yeryüzünde 
hangi meseleyle ilgileniyorsak, tamamen 
ilkelerimizle hareket ediyor, dostluk, kar-
deşlik ve barış ekseninde adımlar atıyor, 
sadece ve sadece vicdan ve adaletten yana 
tavır belirliyoruz. Bunun dışında hiçbir 
niyetimiz yok, gayemiz ve hedefimiz yok. 

Değerli Büyükelçiler… 

Son dönemde ülke içinde yaşanan hadise-
lerin iyi analiz edilmesi ve dünyaya doğru 
şekilde aktarılması hayati derecede önem 
arz ediyor. Öncelikle şunu bilmenizi iste-
rim: Türkiye’de, 17 Aralık tarihinde başla-
yan süreç, yolsuzluk kılıfına gizlenmiş bir 
darbe girişimidir. Çeşitli konuşmalarım-
da sürece ilişkin değerlendirmelerimizi 
yaptık; burada şu hususun üzerinde dur-
mak arzusundayım… 17 Aralık süreci, bir 
paket içinde birkaç hedefi vurmayı amaç-
layan bir süreçtir. Paketin muhtevası ile 
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ambalajı arasında çok ciddi farklılıklar 
olduğunu hepimiz gördük ve görüyoruz. 
Ambalajda yolsuzluk iftirası varken, pa-
ketin içinde, demokrasiye, milli iradeye, 
siyasete, özellikle de Çözüm Süreci ve dış 
politikaya yönelik aleni sabotaj olduğu 
bugün artık net bir şekilde ortaya çıktı. 
17 Aralık komplosu, çok farklı vasıtalarla, 
çok farklı ittifaklarla ortaya çıktı. Bir ör-
gütün Emniyet ve Yargı içindeki mensup-
ları operasyonun taşeronu olurken; siyasi 
partilerin, belli medya kuruluşlarının, 
sermaye çevrelerinin, yurt dışında bazı 
odak ve medya kuruluşlarının operasyon-
da müttefik olarak görev aldığını görüyo-
ruz. Adeta düğmeye basılmış gibi, içerde 
ve dışarda eşzamanlı hareket eden, ope-
rasyona destek veren kesimler var. Ancak 
burada asıl önemli olan, darbe girişimiyle 
paralel yürütülen algı operasyonudur. 
Algı operasyonu Türkiye içinde tutma-
mış, geri tepmiştir. Şu anda, gerek bizim 
meydanlarda şahit olduğumuz manza-
ra, gerek yaptırdığımız anketler, halkın 
büyük çoğunluğunun bunun bir hukuki 
operasyon değil, bir darbe girişimi inan-
cında olduğunu teyit etmektedir. Hem bu 
darbe girişimini, hem de algı operasyo-
nunu yapanlar, yurt dışında Türkiye’yi, 
yani kendi ülkelerini, kendi vatanlarını 
karalamak için de büyük gayret içindeler. 
Hiç kuşkusuz bu tavır bir ihanettir. 

Bakın 17 Aralık’tan beri, gerek o malum 
örgüt, gerekse onun siyasetteki, medya 
ve sermayedeki müttefikleri şunu yapı-
yorlar: Türkiye ekonomisine ağır darbe 
vurmaya çalışıyorlar. Faizlerin yüksel-
mesi için gayret sarf ediyorlar. Ulusla-

rarası yatırımcıları tedirgin etmek için 
her yolu kullanıyorlar. Türkiye’nin enerji 
politikalarını sabote etmeye çalışıyorlar. 
Dış politikada açık bir şekilde elimizi 
zayıflatmaya çalışıyorlar. Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nın çalışmalarını engellemeye 
çalışıyorlar. Demokrasiyi sekteye uğrat-
mak, Türkiye’nin demokrasi yürüyüşünü 
engellemek istiyorlar. En önemlisi de, 
Türkiye’nin dünyadaki imajını bozmak 
için ciddi mesai sarf ediyorlar. Bu ça-
balar, ihanet dışında bir kavramla izah 
edilemez. Zira bu operasyonda hedef, 
bir parti, bir Hükümet değil, bir ülkedir, 
bir ülkenin çıkarlarıdır, bir ülkenin milli 
kurumları ve milli politikalarıdır. Hedef, 
Hükümet ya da parti değil, Türkiye’dir, 76 
milyonun tamamıdır. İçerde algı operas-
yonunu nasıl bozduysak, dışarda da bo-
zacağız ve bozuyoruz. Bu noktada sizlere 
çok önemli vazife düşüyor. Türkiye’deki 
gerçek manzarayı, gerçek fotoğrafı mu-
hataplarınıza anlatmanızı, muhatapla-
rınıza doğruları aktarmanızı, topyekün 
Türkiye’yi hedef alan bu ihanet operasyo-
nunu bozmak için daha fazla gayret sarf 
etmenizi bekliyoruz. Bunun bir yolsuzluk 
operasyonu değil, yolsuzluk operasyonu 
görünümünde bir darbe girişimi olduğu-
nu özellikle vurgulamanızı sizlerden rica 
ediyorum. Burada bir noktanın da altını 
özellikle çiziyorum… Hükümetimizin, 
yargıda yapmaya çalıştığı değişiklik, yar-
gıya müdahale değil, yargı içindeki illegal 
örgütlenmeye yönelik bir mücadeledir. 
Bu örgütün gerçek yüzünün de yurt dışın-
da artık mutlaka anlatılması, deşifre edil-
mesi gerekiyor. Türkiye’de, yapılanması, 
faaliyetleri, hırs ve arzuları net bir şekilde 
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ortaya çıkan, tehlikenin boyutları artık 
aşikar hale gelen bu örgütün muhatapla-
rınız nezdinde daha iyi bilinmesi önem 
arz ediyor. İşte bu örgütün, başta Emniyet 
ve Yargı olmak üzere, devlet kurumların-
da örgütlenerek, siyaset, ekonomi, finans, 
ticaret gibi alanlarda inşa ettiği korku 
imparatorluğunun iyi anlaşılması ve iyi 
anlatılması gerekiyor. İngilizce ve diğer 
dillerde, yurt dışına yapılan sistemli bil-
gilendirmelerin birer dezenformasyon 
olduğunu, itibar edilmemesi gerektiği-
ni özellikle vurgulamanızı istiyorum. 
Biz zaten çeşitli vesile ve vasıtalarla bu 
bilgilendirmeleri yapacağız; ancak asıl 
yük, asıl sorumluluk, hiç kuşkusuz tek 
tek büyükelçilerimizin omuzlarındadır. 
Önümüzdeki hafta başında Brüksel’e ya-
pacağımız ziyaret bu manada son derece 
önemli. Türkiye’nin Avrupa Birliği Katı-
lım Müzakerelerini ele alacağımız, inşal-
lah da sürece ivme kazandıracağımız bu 
ziyaret, aynı zamanda Türkiye’de yaşanan 
hadiselerin de doğru şekilde aktarılacağı 
bir resmi ziyaret olacak. 

Değerli dostlar… 

17 Aralık komplo sürecinde, Türkiye üze-
rine oynanan son derece kirli bir başka 
oyun da, terör meselesidir. Bahsettiğim 
bu ihanet şebekeleri, Türkiye’nin ulusla-
rarası teröre destek verdiği algısını yay-
mak için alçakça bir kampanya yürütü-
yorlar. Hiç kuşkusuz, bu alçakça ve haince 
kampanyanın tutma ihtimali, başarıya 
ulaşma ihtimali yoktur. Teröre ağır bedel-
ler ödemiş, terörün acısını 30 yıl çekmiş 
bir ülke olarak, terör karşısındaki tavrı-

mız son derece nettir, samimidir. Terör ve 
terör örgütlerinin başındaki hiçbir sıfatı 
önemsemeyiz, dikkate almayız. Bölücü 
terör, dini terör, etnik terör, mezhepsel te-
rör gibi ayrımları kabul etmiyoruz. Bizim 
için terör sadece terördür. Nerede olursa, 
kim tarafından yapılırsa yapılsın, terörü 
şiddetle kınarız, terörle aramıza hiç tered-
düt etmeden mesafe koyarız. Uluslararası 
terörle mücadele noktasında Türkiye 
kendisini ispat etmiş bir ülkedir. Bura-
daki niyetin ne olduğunu sizler de çok 
iyi biliyorsunuz… Bizden, bu yolla, Mavi 
Marmara’nın, Filistin’deki, Mısır’daki, Su-
riye’deki insani duruşumuzun intikamını 
alacaklarını sanıyorlar. Türkiye’nin ve 
Hükümetimizin üzerine, “Teröre destek 
veriyorlar” itham ve iftirası asla yapış-
maz. Bu gayretin içinde olanlar beyhude 
çabalıyorlar. Bu ihanetin hesabı mutlaka 
kendilerinden sorulacak. Dünyada, bu 
yönde oluşacak soru işaretlerinin izale 
edilmesi noktasında da sizlere önemli 
vazifeler düşüyor. Özellikle bazı uluslara-
rası medya kuruluşlarında, bu yönde art 
niyetli yayınlar yapılıyor. Bu yayınları, bu 
kara propagandayı da boşa çıkaracağınıza 
yürekten inanıyorum. 

Değerli Büyükelçiler, değerli dostlarım… 

Türkiye, 17 Aralık’ta yaşadığı türden sal-
dırılara geçmişte de çokça maruz kaldı. 
Şunu memnuniyetle söylemeliyim ki, 
akim kalan her saldırı, her darbe girişimi, 
demokratikleşme reformlarına ivme ka-
zandırdı. 17 Aralık darbe girişimi de, hiç 
kuşkunuz olmasın, Türkiye’nin demokra-
tikleşme çabalarına ciddi bir kapı arala-
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yacaktır. Demokrasinin önündeki bir çok 
direnç, yaptığımız bu mücadelenin ardın-
dan ortadan kalkacak, bariyerler, engeller 
aşılmış olacaktır. 11 yılda yaptığımız tarihi 
nitelikte reformları, inşallah yeni süreçte 
de devam ettireceğiz. Çözüm Sürecimiz 
kararlılıkla ilerliyor. 1 yılı aşkın bir süredir 
acı yaşamıyor, sorunları artık silahsız bir 
ortamda çözüme kavuşturuyoruz. Toplu-
mun çeşitli kesimlerine yönelik reformla-
rımız kararlı şekilde devam ediyor. Avru-
pa Birliği süreci, bizden değil, Birlik’ten 
kaynaklanan nedenlerle yavaş ilerlese de, 
orada da kararlılığımız devam ediyor. Tür-
kiye, emin adımlarla 2023’e ilerliyor. 2023 
aynı zamanda günümüzde köklü bir çınar 
hüviyetindeki Hariciyemizin de kuruluşu-
nun 500’üncü yılına tekabül ediyor. Kanu-
ni Sultan Süleyman döneminde, 1523’te 
Reis-ül Küttablığın kurulmasıyla ilk taşları 
konulan hariciyemiz, günümüzde ülkemi-
zin en seçkin kurumlarından biri olarak 
hepimize gurur veriyor. İnşallah, 2023, 
ekonomide, demokraside, sosyal hayatta 
olduğu kadar, dış politikamızda da çok 
farklı bir yıl olacak.

Sözlerime son vermeden önce, dış politi-
kamız hayata geçirilirken değişik kurum 
ve kuruluşlarımız arasında etkin bir eşgü-
dümün gerekliliğine vurgu yapmak istiyo-
rum. Zira son yıllarda, Dışişleri Bakanlığı-
mızın daha etkin diplomasi yürütmesinde 
yardımcı olmak için önemli kurumsal atı-
lımlar gerçekleştirdik. Bugün, Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) sadece 
Afrika’da 7 program ofisiyle 37 ülkeye yö-
nelik olarak faaliyet gösteriyor, ülkemizin 
artık küresel bir düzlemde gerçekleştirilen 

kalkınma yardımlarını koordine ediyor. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı uluslararası öğrenci çalışmaları 
ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitele-
rinin artırılması noktasında büyük çaba 
sarf ediyor. Kültürel diplomasi alanında 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri gide-
rek artan sayıda temsilcilikle yaygın bir 
ağa kavuşuyor. Kamu Diplomasisi Koor-
dinatörlüğü Türkiye’nin özgün ve başarılı 
hikâyesini hem iç kamuoyumuza hem 
de uluslararası kamuoyunda anlatmaya 
çalışıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen hava 
yolu şirketi konumundaki THY ülke tanı-
tımımızda önemli bir işlev görüyor. Ana-
dolu Ajansı ve TRT, uluslararası ağlarıyla 
Türkiye’nin dünyaya ulaşan sesi haline 
geldiler. 

Bu başarılarımızın verdiği güçle, içerde ve 
dışarıda kronik sorunlarımızı çözmüş şe-
kilde, geleceğe güvenle bakan, çalışan, üre-
ten, güvenlik içinde bir Türkiye’ye 2023 
yılında inşallah ulaşmış olacağız. Sizler 
de bu yolda, köklü tarihimizden aldığınız 
gücü, sağlam hariciye geleneğimizle har-
manlayarak dış politikamızı yeni ufuklara 
başarıyla taşıyacaksınız. Bir kez daha her 
birinize tek tek teşekkür ediyorum. Son 
kararname ile yeni görev yerlerine atanan 
Büyükelçilerimize ve personelimize başa-
rılar diliyorum. Görev yaptığınız ülkelere 
ve halklara, bizim ve milletimizin samimi 
dostluk, kardeşlik mesajlarını iletmenizi 
sizlerden rica ediyorum. 6’ncı Büyükel-
çiler Konferansı’nın başarılı geçmesini 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sayın Başbakan Yardımcıları, sayın Ba-
kanlar, çok değerli katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Türkiye’den Belçika’ya işgücü göçünün 
50’nci Yılı vesilesiyle düzenlenen Sem-
pozyumun kapanış oturumuna katılmak-

tan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Belçika Krallığına, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Milke’ye, ilgili Bakanla-
ra ve yetkililere, emeği geçen herkese bu 
anlamlı etkinlik için yürekten teşekkür 
ediyorum. Sempozyumun tüm katılımcı-
larına ve katkı verenlere de ayrıca şükran-
larımı sunuyorum. 

“Belçika’ya İşgücü Göçünün 
50. Yıldönümü Sempozyumu” 

Kapanış Konuşması

Brüksel, Belçika | 21 Ocak 2014 
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Belçika’nın ihtiyaç duyduğu işgücünü 
karşılamak amacıyla, 1964 yılında Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşları buraya 
geldiler ve 50 yıl boyunca da Belçika’nın 
kalkınmasına, refahına, ilerlemesine çok 
önemli katkılar sundular. 1960’lı yıllarda, 
dünyanın henüz bu kadar küreselleş-
mediği, ulaşım ve iletişim imkanlarının 
bugünkü kadar gelişmediği bir dönemde, 
Türkiye’den kalkıp, burada yeni bir hayat 
kurmak gerçekten büyük sabır ve cesaret 
gerektiriyordu. Bütün sevdiklerinizi, ai-
lenizi, kimi zaman çocuklarınızı, eşinizi, 
anne babanızı, alışkanlıklarınızı, gelenek-
lerinizi bırakarak, yeni bir ortama, yeni 
bir dünyaya yelken açmak, birçok zorluğa 
göğüs germek anlamına geliyordu. Öyle 
ki, 1960’lı yıllarda buraya gelenlerin çok 
önemli bir kısmı, illerinden ya da ilçele-
rinden değil, dikkatlerinizi çekiyorum, 
köylerinden ilk kez dışarıya çıkıyorlar, 
ilk kez trene, uçağa biniyor ve her şeyiyle 
farklı bir toplumun içine geliyorlardı. Ya-
şanan zorluklara, kimi zaman trajedilere 
rağmen, ilk gelenler Belçika’da büyük bir 
misafirperverlikle karşılandılar ve bura-
da tutundular. 50 yıl içinde, ilk gelenler-
le birlikte, onların çocukları, torunları, 
hatta şimdilerde torunların çocukları, 
yani 4’üncü nesil bile Belçika’da, Belçika 
toplumuna entegre olmuş halde yaşamla-
rını idame ettiriyorlar. Aslında şu salonda 
oluşan manzara, 50 yılın özetini, 50 yılın 
gerçek bir fotoğrafını önümüze koyuyor. 
Burada, anadili Türkçe kadar, Fransızca 
ve Flamanca konuşan kardeşlerimiz var. 
Belçika’nın siyasetine, sanatına, sporuna, 
bilimine, ekonomisine çok değerli katkı-
lar sunan, bu alanlarda isim yapan, önem-

li başarılara imza atan kardeşlerimiz var. 
Türkiye kökenli her bir kardeşimizin 
burada elde ettiği başarı, Belçika kadar 
bizlerin de, 76 milyon Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşının da göğsünü kabartıyor 
ve gururlandırıyor. 50 yıl önce gelenler, 
bu topraklara sadece emeklerini değil, 
iyi niyetlerini de getirdiler. 50 yıl önce 
gelenler, muhteşem bir başarı sağlayarak, 
gurbeti adeta ikinci sılaya dönüştürdüler. 
Ben, bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle, 
bu anlamlı sempozyum vesilesiyle, 50 
yıl önce Belçika’ya ilk gelenlere, onların 
çocuklarına, torunlarına ve torunlarının 
çocuklarına burada bir kez daha kalpten 
şükranlarımı sunuyorum. Onları, sadece 
tahammül ve sabırları için değil, çalışkan-
lıkları, dürüstlükleri, Belçika’nın kalkın-
masına ve refahına kattıklarından dolayı 
da tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına 
her birine tek tek teşekkür ediyorum. 

Hiç kuşkusuz, Belçika’daki kardeşlerimiz, 
Türkiye ile Belçika ilişkilerine de önemli 
katkılar sundular. Şu anda Türkiye ile 
Belçika’nın dış ticaret hacmi 7 milyar 
avro civarında. Belçika’nın Türkiye’deki 
doğrudan yatırımları 11 milyar dolara 
ulaştı. Bunun yanında, gerek Türkiye’den 
işadamlarının, gerek buradaki kardeşle-
rimizin Belçika’da çok ciddi yatırımları 
bulunuyor. 50 yıl önce göçmen işçi olarak 
gelen vatandaşlarımız, şu anda girişimci 
olarak, sanayici, tüccar olarak, Belçika’da 
önemli yatırımlar yapıyor, önemli ölçüde 
istihdam sağlıyorlar. Buradaki kardeşle-
rimizin de yapıcı katkıları sayesinde, Bel-
çika, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine 
destek veren ülkelerin başında yer aldı. 



295

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-5

Bu vesileyle de gerek Belçika Devleti’ne, 
gerek tüm Belçika vatandaşlarına, Avru-
pa Birliği üyeliğine verdikleri destekten 
dolayı teşekkür ediyorum. Son dönemde 
terörle mücadele alanında da iki ülke 
işbirliğinde önemli mesafeler katedildi. 
Bu yılın başında yapılan üçlü Bakanlar 
toplantısıyla terörle mücadelede işbirliği 
noktasında somut ilerlemeler sağlandı. 
Bu işbirliğinin de artarak devam etme-
sini, dünya barışını tehdit eden terör 
karşısında Türkiye ve Belçika’nın ortak 
hareket iradelerini güçlü şekilde sürdür-
melerini gönülden arzu ediyorum. 

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşle-
rim... 

Türkiye’den Belçika’ya göçün 50’nci yılını 
idrak ederken, hem kronik ve hem de yeni 
ortaya çıkan bir takım sorunlarla da karşı 
karşıyayız. Irkçılık, ayrımcılık, fırsat eşit-
liğine aykırı uygulamalar, antisemitizm 
ve İslamofobi gibi insana ve insanlığa yö-
nelik suçlar, dünyamızda maalesef ciddi 
bir tehdit haline dönüştü. Bu vesileyle bu 
kürsüden, her türlü ayrımcılığı, ırkçılığı, 
hor görmeyi, fırsat eşitliğine aykırı uygu-
lamayı, antisemitizm kadar İslamofobiyi 
de reddettiğimizi bir kez daha vurgula-
mak istiyorum. Belçika makamlarının 
da bizlerle aynı hassasiyeti paylaştığını 
biliyorum. Irkçılık ve ayrımcılık kadar 
asimilasyonun da insanlık suçu olduğu 
konusunda Belçika ile hemfikiriz. Esasen, 
farklılıkların nasıl bir zenginlik teşkil 
ettiğini, farklı renklerin, uyum içinde 
bir arada yaşadığında nasıl bir güçlü ge-
lecek inşa ettiğini göstermesi açısından 

Belçika’yı çok yakından ve takdirle izliyo-
ruz. Biz, kültürlerarası kaynaşmış bir top-
lumun her türlü bozgunculuğa karşı daha 
etkin mücadele vereceğine, çok daha 
aydınlık bir gelecek inşa edebileceğine 
yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede, yurt-
taşlarını eşit vatandaşlar olarak süreçlere 
dahil edebilen bir entegrasyon modelinin 
kayıtsız şartsız destekleyicisi ve teşvikçi-
siyiz. Belçika’daki Türklerin Fransızca’yı 
ve Flamanca’yı öğrenmelerini ve en iyi 
şekilde konuşmalarını her zaman teşvik 
ettik ve ediyoruz. Takdir edersiniz ki, en-
tegrasyon tek taraflı değildir. Entegre olu-
nan tarafın da, ana dilin öğrenilmesine, 
öğretilmesine; kültür ve geleneklerin mu-
hafaza edilmesine saygı duymasını bekli-
yoruz. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde, 
bu yöndeki kısıtlama ve engellemelerin 
kaldırılmasını, Avrupa Birliği’nin kuruluş 
felsefesine uygun şekilde, evrensel insani 
değerlere bağlılığın somut şekilde ifade 
edilmesini arzuluyor ve bekliyoruz. 

Çok  değerli katılımcılar...

Belçika’ya göçün üzerinden 50 yıl geçti. 
50 yıl, Türkiye açısından zaman zaman 
sarsıntılı, zaman zaman istikrarlı ve umut 
verici süreçlere şahit oldu. Başta Belçi-
ka’dakiler olmak üzere, Avrupa’daki va-
tandaşlarımız, 50 yıl boyunca Türkiye’yi 
çok yakından izlediler. Kimi zaman hü-
zünlendiler, kaygılandılar, kimi zaman 
umutlandılar, sevindiler, gururlandılar. 
Ülkelerine dışardan ve uzaktan bakma 
imkanına sahip olan göçmen kardeşle-
rimiz, aslında Türkiye’yi daha iyi analiz 
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etme, çok daha objektif şekilde değerlen-
dirme imkanı da buldular. 

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum… 1960’lı yıllar, Türkiye’de 
demokrasiye ağır bir müdahalenin yapıl-
dığı, Başbakan ve 2 bakanının idam edil-
diği, demokrasiyle birlikte ekonominin 
de adeta çöktüğü yıllardı. Toplum hem 
büyük bir mutsuzluk, hem de çok ciddi 
bir ekonomik buhran altındaydı. Belçika 
ve diğer Avrupa ülkelerine göçmen işçi 
olarak gelen vatandaşlarımız, burada 
demokrasinin seviyesini, ekonomik kal-
kınmayı, refahı görüyor ve yaşıyor, tabii 
olarak bunu kendi ülkeleri için de arzu 
ediyorlardı. 

1980’li yıllarda, yine bir müdahalenin 
ardından, merhum Turgut Özal’ın istik-
rarlı ve vizyoner idaresi altında, Türkiye 
çok önemli açılımları gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin Özal döneminde dünyaya 
daha fazla açılması, Avrupa Birliği ile 
daha yakın bir iletişim kurması, demok-
rasimiz adına çok önemli kazanımları 
beraberinde getirdi. 

Ancak 1990’lı yılları ve 2000’lerin başını 
maalesef yine kayıp yıllar olarak yaşadık. 
28 Şubat’ta demokrasiye bir kez daha 
müdahale edilmesi, ardından gelen 2000 
ve 2001 krizleri, Türkiye’nin kazanımla-
rını bir kez daha heba etti. 2002 Kasım 
ayında görevi devralan Hükümetimiz, 
Türkiye’nin yaşadığı kronik sorunların 
üzerine cesaretle gitti ve on yıllardır 
arzulanan reformları çok büyük bir ka-
rarlılıkla gerçekleştirdi. 11 yıl içinde, iç 

politikadan dış politikaya, ekonomiden 
demokratikleşmeye, Avrupa Birliği üye-
lik sürecinden sosyal hayata kadar her 
alanda, milletimizin on yıllardır arzula-
dığı, hayalini kurduğu reformları yaptık. 
Türkiye ekonomisi bu 11 yıllık süreçte 
yıllık ortalama yüzde 5 büyüme kaydetti, 
Milli Gelirimiz 3 kattan fazla büyüdü. 
2008’den beri etkisini ağır şekilde his-
settiren küresel finans krizine rağmen, 
Türkiye istikrarla büyümeye devam etti. 
Küresel kriz ortamında Türkiye, Uluslara-
rası Para Fonu’na olan borcunu sıfırladı. 
2002’de 23.5 milyar dolar olan borç, 2013 
yılının Mayıs ayında tamamen sıfırlandı, 
hatta Türkiye artık IMF’e kredi açtı ve 
5 milyar dolara kadar kredi verebilecek 
konuma yükseldi. Ekonomideki bu büyük 
iyileşmenin yanında, eğitimde, sağlıkta, 
adalet ve emniyette tarihi reformları 
gerçekleştirdik. Bir yandan Türkiye’nin 
tamamının bölünmüş yollarla, hastane-
ler, okullar, üniversiteler, yeni ve sağlam 
konutlar, barajlar, havalimanlarıyla dona-
tırken, diğer yandan insanımızın yaşam 
kalitesini artıracak yapısal reformları 
gerçekleştirdik. 

Bu süreçte, demokratikleşme noktasın-
da da tarihi adımlar attık. Türkiye’nin 
kazanımlarını kalıcı hale getirecek, de-
mokratik standartları hem ileri seviyelere 
taşıyacak, hem de sağlam bir zeminde 
ilerlemesini sağlayacak adımları attık. 
Son 11 yılda Türkiye, kendi vatandaşları 
için gurur duyulacak reformları yapar-
ken, komşu ülkeler için, bölge için, başta 
Avrupa olmak üzere dünya için, barışı sa-
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vunan, dayanışmayı savunan, bunun için 
de samimi gayret gösteren bir ülke oldu. 

Bakınız, bugün Brüksel’de çok önemli te-
maslarda bulunduk. Sabah saatlerinden 
itibaren, Avrupa Konseyi Başkanı’yla, 
Komisyon Başkanı’yla, Parlamento Başka-
nıyla, Parlamento Grup Başkanlarıyla gö-
rüşmeler yaptık. Gün boyunca Brüksel’de 
2 önemli vurguyu muhataplarımıza ilet-
tik: Birincisi, Türkiye, Avrupa Birliği’ne 
üyelik hedefinde samimiyetini ve karar-
lığını ilk günkü gibi muhafaza ediyor. 
Bu konuda hiçbir geri adım atmıyoruz, 
hiçbir tereddüt göstermiyoruz. Avrupa 
Birliği’ne üyelik için reformlarımızı ka-
rarlılıkla yapıyoruz. Süreçteki yavaşlama, 
Türkiye’den değil, altını çizerek ifade 
ediyorum, Avrupa Birliği tarafından kay-
naklanmaktadır. Maalesef Avrupa Birliği 
içindeki bazı üyeler, Türkiye’nin üyelik 
süreci önüne bazı siyasi engeller çıkarıyor 
ve bu sayede süreci yavaşlatıyorlar. Bu en-
gellere, bu yavaşlatma çabalarına rağmen, 
biz kararlılığımızı muhafaza ediyor, başta 
demokratikleşme olmak üzere gerekli 
tüm adımları atıyoruz. 5 yıl aradan sonra, 
Brüksel ziyaretimizin, Avrupa Birliği ile 
ilişkilerimizde yeni bir dönemin kapıla-
rını aralamasını gönülden arzu ediyoruz. 
Avrupa Birliği sürecimiz bundan sonra da 
yoğun bir trafikle devam edecek. 

Biliyorsunuz, en son 22’nci Fasıl müza-
kereye açıldı, ardından Vize Muafiyeti 
noktasında önemli bir adım attık. Şimdi 
önümüzdeki süreçte karşılıklı yoğun te-
maslar olacak. Sayın Hollande Türkiye’ye 
gelecek, biz Almanya’ya bir resmi ziyaret-

te bulunacağız, Sayın Cumhurbaşkanımız 
İtalya’ya gidecekler, ardından İspanya’dan 
ülkemize ziyaret olacak. Bu yoğun trafik, 
daha da yoğunlaşacak ve inanıyorum ki 
2014, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerin-
de yeni bir dönüm noktası olacak. İkinci 
önemli konu da şudur: Avrupa’da, Türki-
ye ile ilgili haber ve değerlendirmelerin 
belli bazı kanallar üzerinden alındığını 
görüyor, bunun da son derece yanıltıcı 
sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Bugün 
Brüksel’de, görüştüğümüz muhatapları-
mıza, bu noktayı özellikle vurguladık. 

Bakın, yaşadığımız en son hadiseden yola 
çıkarak, bu yanlış bilgilendirme üzerinde 
özellikle durmak istiyorum. 17 Aralık ta-
rihinde, Hükümetimize yönelik, yargı yo-
luyla çok sinsice bir müdahale yapılmak 
istendi. Hükümetimize yönelik bu müda-
haleyi tasarlayanlar, altını çiziyorum, algı 
belirleme ve yönetme konusuna özellikle 
ağırlık verdiler. 17 Aralık operasyonu, 
hem Türkiye içinde, hem dünyada, görün-
tüde bir yolsuzluk ve rüşvet operasyonu 
olarak yansıtıldı. Oysa, görüntüde, yani 
ambalajda yolsuzluk ve rüşvet iftiraları 
varken, alttan alta başka hesaplar görül-
mek istendi. 14 ay süren ve usulde pek 
çok sorunlu noktanın olduğu bir soruş-
turma, seçimlere sadece 3.5 ay kala gün-
deme getirildi. Bununla, seçmen algısı de-
ğiştirilmek isteniyor, sandığa müdahale 
edilmek isteniyordu. Paketin içinde bazı 
başka gayeler de vardı. Türkiye ekono-
misi, Türkiye dış politikası, Türkiye’nin 
uluslararası imajı hedef alınıyor, çok açık 
bir şekilde Türkiye yıpratılmak isteni-
yordu. 17 Aralık girişiminin, Türkiye’de 
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demokrasiyi, özellikle de başarıyla devam 
eden çözüm sürecini hedef aldığını bura-
da özellikle vurgulamak isterim. 

Bakınız, Türkiye 30 yıldır devam eden 
terör meselesini artık çözme noktasına 
geldi. Son 1 yılı aşkın süredir Türkiye’de 
terör can almıyor. Siyaset artık Türkiye’de 
yegane çözüm yöntemi olarak görülüyor 
ve her mesele siyaset zemininde konu-
şuluyor. Bu yeni ortama bağlı olarak da, 
Türkiye’de demokratikleşme alanında 
çok önemli reformlar yapılıyor. En son 
olarak, 30 Eylül’de devrim niteliğinde 
bir paket açıkladık ve her kesimi mem-
nun eden reformları hayata geçirmeye 
başladık. İşte bu süreç, demokratikleşme 
ve çözüm süreci, 17 Aralık’taki girişimle 
bozulmak istendi. Hükümetimiz yol-
suzluk konusunda son derece hassastır. 
Hükümetimiz bu konuda hassas olduğu 
için de 11 yılda çok önemli reformlar 
yapıldı, önemli adımlar atıldı. Bugünlere 
yolsuzlukla mücadele ederek geldik ve en 
kararlı şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Altını çizmek istediğim bir başka husus 
şudur: Türkiye’de, son günlerde yaşanan, 
Avrupa’ya farklı şekilde aksettirildiği gibi, 
erkler arası bir çatışma asla değildir. Yani 
siyasetin yargıya müdahalesi asla sözko-
nusu değildir. Sorun, başta yargı olmak 
üzere, belli devlet kurumlarına sızmış, 
burada örgütlenmiş ve örgütlü şekilde 
hareket eden bir paralel yapılanmadır. 
Düşünün ki, yargı içinde, bazı hakim ve 
savcılar, millet adına değil, bağlı oldukları 
örgütün çıkarları adına hareket ediyorlar. 
Düşünün ki, yargı ve emniyet içinde bazı 

gruplar, bağlı oldukları örgütün üst kade-
mesinden emir ve talimat alarak hareket 
ediyorlar. Böyle bir yapıda, ne adalet te-
celli eder, ne de emniyet olur. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, yargı içine sızmış, 
örgütlü hareket eden, bağımsız ve taraf-
sız değil, örgüt çıkarlarına hizmet eden 
yapılara karşı mücadele verilir. Bizim, 
yargıyla ilgili yaptığımız düzenlemeler, 
işte bu örgütsel yapıyı kırmaya, yargıyı 
bağımsız ve tarafsız hale getirmeye yöne-
lik bir girişimdir. Bu yönde, başta Avrupa 
olmak üzere, belli çevrelerde yapılan kara 
propagandaya dikkat edilmesini özellikle 
rica ediyorum. Algı operasyonu sonucu 
yapılan yönlendirmeye değil, gerçek ha-
berlere, gerçek değerlendirme ve analizle-
re kulak verilmesi hayati derecede önem 
arz ediyor. Tekrar ediyorum: Türkiye’deki 
tartışma, erklerin birbirine müdahale 
tartışması değil, bir paralel yapılanma, 
bir örgütsel yapılanma tartışmasıdır. Tür-
kiye kamuoyu, 17 Aralık girişiminin asıl 
hedefini ve niyetini görmüştür. Avrupa’da 
da, asıl niyet ve hedefin görülmesini, 
son derece tehlikeli bir örgütün, belli 
çevrelerle ittifak halinde demokrasiyi, 
ekonomiyi, çözüm sürecini sabote etmeye 
çalıştığının fark edilmesini bekliyoruz. 
Bugün yaptığımız görüşmelerde işin iç 
yüzünü muhataplarımıza etraflıca anlat-
tık. Tabii, şer görünende hayır vardır… 17 
Aralık demokrasiye müdahale girişimi, 
Türkiye’nin reform kararlılığını daha da 
artırmıştır. Açıkçası, demokrasi önündeki 
büyük bir direnç bugünlerde ortadan kal-
kıyor. Türkiye’de yapmayı arzuladığımız, 
ama başta yargı olmak üzere, bürokrasi 
yoluyla karşımıza çıkan direnç, artık kı-
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rılıyor. Türkiye bundan sonra çok daha 
kararlı, çok daha cesur, çok daha köklü 
şekilde demokratik reformlar yapabile-
cek. Başta Çözüm Süreci olmak üzere, 
Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları 
noktasındaki reformları ivme kazanarak 
devam edecek. Avrupa Birliği ile başlayan 
bu yeni süreç de, reformlarımız açısından 
teşvik edici, hızlandırıcı olacak. Bir kez 
daha, Avrupalı dostlarımızın, Türkiye il-
gili haber ve yorumları güvenilir kaynak-
lardan almalarını, açıklama ve değerlen-
dirmelerinde Türkiye’nin hassasiyetlerini 
gözetmelerini diliyorum. 

Konuşmama son verirken, Türkiye’den 
Belçika’ya işgücü göçünün 50’nci yıl-
dönümü kutlamalarını resmi olarak 
başlatan bu sempozyumda emeği geçen 
herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 
Daha nice 50 yıllara birlikte ulaşmak te-
mennisiyle sizleri sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. Teşekkür ederim.
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Değerli basın mensupları, değerli dostla-
rım, değerli katılımcılar...

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, İran Cumhurbaşka-
nı Birinci Yardımcısı, değerli kardeşim 
Sayın İshak Cihangiri’yle birlikte sizlere 

hitap etmekten memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Kendisiyle 
gerçekleştirdiğimiz görüş alışverişini az 
önce sonlandırmış bulunuyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın 
davetine icabetle, iki yıllık bir aradan 
sonra dostumuz ve komşumuz İran’ı ye-
niden ziyaret etmekten gerçekten büyük 

Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı 
İshak Cihangiri ile Ortak Basın 

Açıklaması

Tahran, İran | 29 Ocak 2014 
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memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, 
şahsıma ve heyetime gösterilen yakın 
ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla başta 
Sayın Cihangiri olmak üzere tüm İran 
makamlarına teşekkürlerimi ifade etmek 
istiyorum. İran’la ilişkilerimiz yükselen 
bir seyir izliyor. Özellikle yeni İran Hükü-
meti döneminde ilişkilerimiz ivme kazan-
dı; karşılıklı ziyaret ve temaslarımız daha 
da yoğunlaştı. Bu yeni dönemde Dışişleri 
Bakanlarımız hemen hemen her ay karşı-
lıklı ziyaretlerde bulundular. Cumhurbaş-
kanı Sayın Hasan Ruhani’nin de en kısa 
zamanda ülkemizi ziyaret etmesini arzu 
ediyoruz. Ayrıca İranlı muhataplarımızla, 
karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra, ulusla-
rarası toplantılar vesilesiyle de biraraya 
gelmeyi sürdürüyoruz. 

Değerli basın mensupları...

Sayın Cumhurbaşkanı Birinci Yardım-
cısı’yla görüşmemiz son derece verimli 
geçti.  İkili  gündemimiz bağlamında 
siyasi, ekonomik, konsolosluk, kültürel 
ve diğer alanlardaki işbirliğimizi tüm bo-
yutlarıyla ele aldık. İlişkilerimizi daha da 
geliştirme yönündeki kararlılığımızı bir 
kez daha teyit ettik. Ekonomik ve ticari 
ilişkiler, görüşmelerimizin ana gündem 
maddesini teşkil etti. Sayın Cihangiri’yle, 
ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacmi-
nin 2015 yılında 30 milyar dolar seviyesi-
ne ulaştırılması hedefimizi teyit ettik. Şu 
bir gerçek ki, Türkiye ve İran ekonomisi, 
birbirini tamamlayıcı nitelikte olan iki 
ekonomidir. Bu düşünceden hareketle, 
enerji işbirliğimiz, karşılıklı yatırımların 
artırılması, ticarete konu mal ve ürünle-

rin çeşitlendirilmesi konusunda yapabi-
leceklerimizi ele aldık. Ülkelerimiz ara-
sındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin 
önündeki engellerin kaldırılmasına katkı-
da bulunacak Tercihli Ticaret Anlaşması, 
Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi 
ile İranlı muhatabı tarafından imzalandı. 
Keza, Ortak Ticaret Komitesi 5’inci Dö-
nem Toplantısı gerçekleştirildi. Karma 
Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın da en 
kısa zamanda düzenlenmesini öngörüyo-
ruz. Bütün bu çalışmalar, ülkelerimiz ara-
sındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi 
geliştirme yönündeki ortak kararlılığımı-
zın işaretidir. Bu çalışmalarımızın meyve-
lerini önümüzdeki dönemde alacağımıza 
inanıyoruz. Bugün, ilişkilerimizi daha da 
güçlendirecek olan yeni bir adım atarak, 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ni kur-
muş; buna dair Ortak Bildiri’yi, kardeşim 
Cihangiri’yle birlikte, huzurlarınızda im-
zalamış bulunuyoruz. İlişkilerimize ivme 
kazandıracak bu adımın, ülkelerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Değerli basın mensupları...

Sayın Cihangiri ile görüşmemizde, Suriye 
ve Irak’taki gelişmeler başta olmak üze-
re, bölgesel ve uluslararası meseleleri de 
ele alma imkanımız oldu. Bu kapsamda, 
bölgemizdeki istikrarsızlıkların ortadan 
kaldırılması, ortak refah ve güvenliğimi-
ze olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi 
gerekliliği üzerinde hassasiyetle durduk. 
Bölgenin iki önemli ülkesi olan Türkiye 
ve İran’ın bu konudaki mutabakatı önem-
lidir. Ülkelerimizin birlikte atabilecekleri 
adımlar, hiç şüphesiz bölgenin geleceği 
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bakımından hayati önem taşıyacaktır. 
Bu çerçevede, ülkelerimiz arasında her 
düzeydeki istişarelerimizi artırmak husu-
sunda da mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi, 
İran’ın nükleer programı konusunda yeni 
bir döneme girmiş bulunuyoruz. İran ile 
P5+1 arasındaki müzakerelerde gelinen 
nokta hakkındaki memnuniyetimizi bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. Biz her 
zaman, bu meselenin diplomatik yöntem-
lerle çözüme kavuşturulması gerektiğini 
savunmuştuk. 

Esasen 2010 yılında Türkiye, İran ve 
Brezilya tarafından imzalanan Tahran 
Deklarasyonu uluslararası toplum ta-
rafından desteklenmiş olsaydı, çok kıy-
metli bir üç buçuk sene kaybedilmemiş 
olacaktı. Temennimiz, bundan sonraki 
sürecin İran üzerindeki yaptırımların 
tamamen kaldırılmasını sağlayacak nihai 
bir anlaşmayla sonuçlanmasıdır. Türkiye 
olarak, bu yönde, elimizden gelen gayreti 
gösterdik; önümüzdeki süreçte de, diya-
loğun sürdürülmesi için destek vermeye 
devam edeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle, 
Sayın Cihangiri’nin yanı sıra, dini lider 
Sayın Ayetullah Ali Hamaney ve Cum-
hurbaşkanı Sayın Hasan Ruhani’yle de 
görüşmelerde bulunacağım. Kendileriyle 
hem ikili ilişkilerimizi, hem de bölgemizi 
ilgilendiren konular hakkında görüş tea-
tisinde bulunacağız. 

Değerli basın mensupları...

Şu hususa özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Türkiye ve İran, iki komşu ülke 
olarak, bölgenin iki önemli ülkesi olarak, 

bölgeye etki eden güçlü bir potansiyele 
sahiptir. Dolayısıyla, Türkiye ve İran ara-
sındaki işbirliğinin ilerletilmesi, bölgenin 
istikrar ve refahına katkı sağlaması bakı-
mından da hayati öneme sahiptir. Bu hu-
susta İran tarafının da kararlı olduğunu 
görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu 
vesileyle, Sayın Cihangiri’yle kısa zaman-
da tesis etmiş olduğumuz yakın çalışma 
ve işbirliğinden duyduğum memnuniyeti 
de belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. 
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Değerli basın mensupları, değerli katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Hepinizi saygıyla, içtenlikle selamlıyo-
rum. Almanya Federal Şansölyesi Sayın 
Angela Merkel’in davetine icabetle, 
Berlin’i ziyaret etmekten büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle 17 Aralık’ta kurulan yeni 
Alman Hükümeti’ne başarılar diliyorum. 

Türkiye ve Almanya arasında emsalsiz 
ve yoğun ilişkiler mevcut… Verimli işbir-
liğimizin yeni Büyük Koalisyon Hükü-
meti döneminde güçlenerek süreceğine 
inanıyorum. Mevkidaşım Sayın Merkel 
ile bugün kapsamlı bir görüşme gerçek-
leştirdik ve Türk-Alman ilişkilerinin 
tüm veçhelerini ele aldık. Bölgesel ve 
uluslararası meseleler hakkında da görüş 
alışverişinde bulunduk. Son dönemde 

Şansölye Angela Merkel ile 
Ortak Basın Açıklaması

Almanya | 4 Şubat 2014 
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ikili ilişkilerimizde ve üst düzey temasla-
rımızda çok olumlu bir ivme sağlandı. Bu 
ivmenin sürdürülmesi konusunda Sayın 
Merkel ile mutabakata vardık. Kendisini 
ilk fırsatta tekrar Türkiye’de görmeyi 
arzu ediyoruz. Biliyorsunuz, 2013 Mayıs 
ayında, Dışişleri Bakanlıklarımız arasın-
da, ikili ilişkilerimize yeni bir perspektif 
katan Stratejik Diyalog Mekanizması 
oluşturuldu. Sayın Merkel’e, söz konusu 
mekanizmanın devam ettirilmesinin ve 
daha üst düzeye taşınmasının yararlı ola-
cağını ifade ettim. Nisan ayında Cumhur-
başkanı Sayın Gauck’u ülkemizde ağırla-
maktan memnuniyet duyacağımızı dile 
getirdim. Almanya’da yaşayan 3 milyon 
nüfuslu Türk toplumunu ilgilendiren ko-
nular da, mevkidaşımla etraflıca ele aldı-
ğımız konulardan biri oldu. Almanya’daki 
Türkiye kökenlilerin bu ülkedeki siyasi, 
ekonomik, kültürel ve sosyal hayata et-
kin bir şekilde katılmalarını her zaman 
samimiyetle destekledik. Bilindiği üzere, 
son seçimler vesilesiyle, Federal Meclis’te 
Türkiye kökenli 11 milletvekili yer aldı. 
Şansölyelik nezdinde Göç, Mülteciler ve 
Uyum konularından sorumlu Devlet Ba-
kanlığı makamına ilk kez Türkiye kökenli 
bir siyasetçi olan SPD milletvekili Sayın 
Aydan Özoğuz atandı. Sayın Merkel’e, 
bu gelişmelerden duyduğumuz memnu-
niyeti teyiden ifade ettim. İnanıyorum 
ki, bu siyasetçilerin başarı öyküleri genç 
nesillere ilham kaynağı olacaktır. Görüş-
memizde Almanya’daki vatandaşlarımız 
arasında yaygın bir beklenti olan çifte 
vatandaşlık konusuna da değindik. Op-
siyon modelinin kaldırılması yönünde 
Hükümet ortakları arasında varılan mu-

tabakatın, Almanya’daki vatandaşlarımız 
için sevindirici bir gelişme teşkil ettiğini, 
bundan memnuniyet duyduğumuzu dile 
getirdim. Bununla birlikte, Türk toplu-
munun opsiyon modeline ilişkin yasal 
düzenlemelerin 1 Ocak 2008 tarihinden 
sonraki dönemi kapsayacak şekilde geç-
mişe yönelik tüm olumsuz etkileriyle bir-
likte iptal edilmesini beklediğini de Sayın 
Şansölye’nin dikkatine sundum. Alman-
ya, birçok diğer ülke vatandaşına çifte 
vatandaşlık hakkı tanıyor. Başka ülkelere 
tanınan çifte vatandaşlık hakkının vatan-
daşlarımıza da tanımasını arzu ediyoruz. 
Bu yöndeki beklentimizi görüşmemizde 
de yineledim. 

Değerli basın mensupları… 

Bakınız, 30 Mart’ta Türkiye’de mahalli se-
çimler gerçekleştirilecek… Yurt dışındaki 
vatandaşlarımızın ülkemizdeki seçimler 
için oy kullanmaları noktasında çalış-
malarımız sürüyor. Bu minvalde, önü-
müzdeki dönem yapılacak seçimler için 
gerekli yardım ve işbirliğini bekliyoruz. 
Avrupa’daki en büyük Türk toplumuna 
evsahipliği yapan Almanya’da bunu ba-
şarıyla gerçekleştirebilirsek, iki ülke açı-
sından önemli bir tecrübe olacaktır. Sayın 
Şansölye ile, Almanya’daki Türk toplumu-
nun uyumu ile ilgili konular ele alınırken 
göçmenlere fırsat eşitliği sağlanması, 
ayrımcılık yapılmaması, katılımlarının 
teşvik edilmesi, huzur ve güvenliklerinin 
sağlanması hususlarında anlayış birliği 
içinde olduğumuzu memnuniyetle mü-
şahede ettik. Mevkidaşım ile yaptığım 
görüşmede, terörle mücadele konusun-
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daki ortak kararlılığımızı teyid ettik. Bu 
çerçevede ilgili Bakan ve uzmanlarımızın 
son aylarda tesis ettikleri işbirliği kanal-
larının faydalı sonuçlar doğurduğunu, bu 
mekanizmaların ileride daha da güçlendi-
rilmesi gerektiğini memnuniyetle tespit 
ettik. Sayın Merkel ile, ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için 
yapabileceklerimizi değerlendirdik. Al-
manya, Türkiye’nin en önemli ticaret or-
tağıdır. Almanya, 2012’de ihracatımızda 
birinci, ithalatımızda ise ikinci sırada yer 
aldı. Önde gelen ticaret ortaklarımızdan 
Almanya ile ticaret hacmimiz, Kasım 
2013 itibariyle 34.2 milyar ABD dolarına 
ulaştı. Görüşmemizde, ticaret hacmimi-
zin daha da artırılması yönündeki arzu-
muzu dile getirdik. Yatırımlar ve turizm 
noktasında da son derece memnuniyet 
verici bir seviye yakalanmış durumda. Al-
manya, beş bini aşkın şirketiyle ülkemiz-
de yatırımcı yabancı şirketlerin sayısında 
ilk sırada yer alıyor. Aynı şekilde, yılda 
5 milyon turist ile ülkemize turist gön-
deren ülkeler arasında birinci sırada yer 
almaya devam ediyor. Türkiye’de son on 
yılda 5.5 milyar doları aşkın yatırım ya-
pan Alman yatırımcılara her türlü desteği 
vermeye hazırız. Alman müteşebbislerin 
Türkiye’ye yönelmesi konusunda Alman 
Hükümeti’nden de destek beklediğimi-
zi Sayın Şansölye’ye belirttim. Türkiye 
olarak önceliklerimizden birisi, gelişen 
ve büyüyen ekonomimize paralel olarak, 
istikrarlı bir şekilde artan enerji talebini 
karşılamaktır. Ayrıca, çeşitli projeler va-
sıtasıyla Avrupa’nın enerji güvenliğine 
de katkı sağlamak arzusundayız. Enerji 
güvenliğimizin sağlanması bağlamında 

ise, yenilenebilir ve nükleer enerji kay-
naklarının kullanımını arttırmayı he-
deflediğimizi Alman mevkidaşıma izah 
ettim. Yenilenebilir enerjinin Türkiye 
ve Almanya arasındaki enerji işbirliği 
itibariyle önemli bir potansiyel taşıdığı 
inancındayız. Alman şirketlerinin, diğer 
alanlarda olduğu gibi, yenilenebilir enerji 
alanında da ülkemizde gerçekleştirilecek 
altyapı projelerinde yer almalarından 
memnuniyet duyarız. 

Değerli basın mensupları… 

Biliyorsunuz, 2014 yılı Türk-Alman Bilim 
Yılı ilan edildi ve resmî açılış etkinlikleri 
iki hafta önce Berlin’de gerçekleştirildi. 
2014 Türk-Alman Bilim Yılı’nın iki ülke 
bilim kurumları ile üniversiteleri ve bilim 
insanları arasında artan sayıda ortak bi-
lim ve araştırma projelerinin hayata geçi-
rilmesine vesile olmasını ümit ediyoruz. 
Sayın Şansölye ile Bilim Yılı çerçevesin-
de yapılacak etkinliklere, İstanbul’daki 
Türk-Alman Üniversitesinin faaliyetleri-
ne ve iki ülke arasında bilim alanındaki 
ilişkileri pekiştirecek tüm diğer projelere 
destek verme hususunda mutabık kaldık. 

Türkiye-AB ilişkileri de görüşme gün-
demimizde yer alan konulardan biriydi. 
Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin üyelik müza-
kereleri sürecinde en çok fasıl (İşletme 
ve Sanayi Politikası, İstatistik ve Mali 
Kontrol) Alman dönem başkanlığı sıra-
sında (2007 Ocak-Haziran) açılmıştı. Bu 
bağlamda, uzun bir süreden sonra, müza-
kere sürecinin tekrar canlanarak, 22’nci 
(Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Ko-
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ordinasyonu) müzakere faslının, 5 Kasım 
2013 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 
Hükümetlerarası Konferans (HAK) ile 
müzakerelere açılmasında Almanya’nın 
verdiği desteğe teşekkürlerimizi ifade 
ettim. AB’nin önde gelen ülkesi olarak 
Almanya’nın katılım sürecimize desteği 
büyük önem taşıyor. Şunu özellikle vur-
gulamak isterim: Türkiye ve Almanya, 
AB’nin hem stratejik, hem ekonomik 
konularda küresel düzeyde oynayacağı 
rolü güçlendirebilecek iki ülkedir. Ma-
alesef, üyelik müzakereleri sürecinde 
ülkemizin önüne çıkarılan ve çoğu AB 
müktesebatında bulunmayan siyasi en-
geller var. Sayın Merkel’e bu engellerin 
henüz aşılamamış olmasından duydu-
ğumuz hayal kırıklığını ilettim. Her şeye 
rağmen, Türkiye’nin bu süreci başarıyla 
tamamlamaya kararlı olduğunu, ancak 
AB’nin de verdiği taahhütlere sadık kal-
masını beklediğimizi yineledim. AB ile 
tesis ettiğimiz yarım asırlık çok yönlü 
ilişkinin korunması, hatta daha ileriye 
taşınması hem ülkemizin hem de AB’nin 
çıkarınadır. Sayın Merkel’le bu konuda 
hemfikiriz. Sayın Şansölye’ye Geri Kabul 
Anlaşmasını imzalamamızın ardından 
yürütülecek vize muafiyeti müzakerele-
rinde Almanya’nın yapıcı ve destekleyici 
bir tutum sergilemesini arzu ettiğimizi 
vurguladım. 

Görüşmemizde, bölgesel ve uluslararası 
meselelere ilişkin kapsamlı bir görüş alış-
verişinde de bulunduk. Biliyorsunuz, Tür-
kiye-Suriye sınırını korumak için NATO 
operasyonu çerçevesinde ülkemizde ko-
nuşlanan Alman Patriot füze sistemleri-

nin görev sürelerinin uzatılması hususun-
daki tasarı Federal Meclis’te kabul edildi. 
Bundan dolayı Sayın Şansölye’ye huzurla-
rınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Ziyaretim vesilesiyle, SPD lideri, Şansölye 
Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sa-
yın Gabriel ve Dışişleri Bakanı Sayın Ste-
inmeier ile de görüşeceğim. Keza, Türk 
toplumu ile de bir araya geleceğim. Bu 
ziyaretimin Türkiye ve Almanya arasında 
sağlam temellere dayanan mevcut işbirli-
ğinin daha da güçlenmesine, her alanda 
gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bu-
lunacağına inanıyorum. İlginizden dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum.
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Çok değerli dostlarım, saygıdeğer katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Al-
man Dış Politika Cemiyeti’ne bu güzel 
buluşmayı tertip ettikleri için gönülden 
şükranlarımı sunuyorum. Şansölye Sayın 
Merkel’in davetiyle Almanya’ya yaptığımız 

bu resmî ziyaret vesilesiyle, Alman Dış Po-
litika Cemiyeti’nde bulunmaktan, siz seç-
kin konuklara hitap etmekten duyduğum 
memnuniyeti belirtmek isterim.

Bugün bu buluşmanın ardından, Şansölye 
Sayın Merkel ile çalışma yemeğinde bir 
araya gelecek, gündemimizdeki konuları 

Alman Dış Politika Cemiyeti  
“21. Yüzyılda Türkiye, Avrupa Ve 

Dünya” Toplantısı

Almanya | 4 Şubat 2014 
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etraflıca değerlendireceğiz. Yine bugün, 
Federal Dışişleri Bakanı Sayın Şıtaynma-
yer ve Şansölye Yardımcısı, Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Sayın Gabriel’le de bir araya 
gelecek, dış politika ve ekonomiye ilişkin 
2 ülke gündemindeki meseleleri ele alaca-
ğız. Akşam saatlerinde de, Berlin Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği’nin düzenledi-
ği, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı bir 
buluşmada, vatandaşlarımızla bir araya 
geleceğiz. Ziyaretimizin, Türkiye Alman-
ya ilişkileri ve işbirliği açısından önemli 
neticelere vesile olacağını umuyorum. 
2014 yılı, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri 
açısından daha ilk haftalarından itibaren 
yoğun bir trafiğe sahne oluyor. Önceki 
hafta Brüksel’de, Avrupa Birliği yetkili-
leriyle önemli temaslarımız oldu. Fransa 
Cumhurbaşkanı Sayın Holand, geçen hafta 
ülkemizi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaş-
kanımız yine geçen hafta İtalya’yı ziyaret 
etti. Bizim bugünkü Berlin temaslarımızın 
ardından, İspanya’dan ülkemize bir resmî 
ziyaret gerçekleşecek. Bu yoğun trafik, 
öyle umuyorum ki, yıl boyunca devam 
edecek. 2014 yılı Türkiye Avrupa Birliği 
ilişkileri bakımından tarihî bir yıl olacak. 
Esasen, dünyamızın son yıllarda şahit 
olduğu önemli hadiseler, Türkiye Avrupa 
Birliği ilişkilerinin önemini, Türkiye’nin 
AB üyesi olmasının hayatiyetini net bir 
şekilde ortaya koydu. Küresel finans krizi, 
Arap Uyanışı, Suriye ve Mısır meseleleri 
başta olmak üzere çok sayıda gelişme, as-
lında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne değil, 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı-
nı hepimizin görmesini sağladı. 

Bakınız burada birkaç noktayı özellikle 
vurgulamak istiyorum… Türkiye eko-
nomisi, 2002-2012 arasındaki 10 yılda, 
ortalama yüzde 5 büyüme kaydetti. Millî 
Gelirimiz 3 kattan, ihracatımız ise 4 kattan 
fazla artış kaydetti. Artan nüfusa rağmen 
işsizlik azaldı. Türkiye ekonomisinin en 
önemli sorunlarından olan yüksek ve be-
lirsiz enflasyon dönemi geride kaldı. Borç-
lanma faizleri düştü, borçluluk oranı ciddi 
şekilde azaldı ve bütçemiz sarsılmaz bir 
disipline kavuştu. Bunun yanında finans 
ve bankacılık alanında, mali alanda çok 
önemli yapısal reformlar gerçekleştirdik. 
Türkiye’de, ekonomik büyümenin ve de-
mokratikleşmenin önündeki en büyük en-
gellerden biri terör meselesiydi. Terörün, 
sosyal maliyeti kadar ciddi bir ekonomik 
maliyeti vardı; ayrıca terör, sağlıklı bir or-
tamda reform yapılmasını, siyasetin süreç-
lere egemen olmasını engelliyordu. Yoğun 
gayretlerimiz neticesinde terör meselesi 
çözüm yoluna girdi ve 1 yılı aşkın süredir 
Türkiye terör nedeniyle kayıplar yaşamı-
yor. Yine Türkiye’de, ekonomik büyüme-
nin ve demokratikleşmenin önündeki bir 
başka engel de vesayet sistemi, devlet içine 
sirayet eden çete ve örgütlerdi. 11 yıl için-
de verdiğimiz yoğun mücadele sayesinde 
bu sorunların çözümü yolunda da önemli 
mesafe kat ettik. 

17 Aralık tarihinde, Türkiye’de, ekonomi-
ye, siyasi istikrara, demokratik kazanım-
lara yönelik yeni bir örgütlü saldırı yapıl-
mak istendi. Emniyet ve Yargı başta olmak 
üzere, devlet kurumlarına sirayet etmiş bir 
örgütlü yapı kullanılarak, Türkiye siyaseti 
yeniden tasarlanmak istendi, Türkiye’nin 
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rotası, istikameti değiştirilmek istendi. Ka-
rarlı ve dik duruşumuz sayesinde, özellikle 
de halkımızın desteğiyle, bu saldırıyı da 
etkisiz hale getirdik. 2 ay sonra, 30 Mart’ta 
yapılacak Yerel Seçimler, Türkiye için 
tarihî nitelikte bir dönüm noktası olacak. 
Açıkçası, 30 Mart’ta, demokrasinin, istik-
rarın, özellikle de siyasetin, çok büyük bir 
zafer elde edeceğine, Eski Türkiye’yi artık 
kapatıp, Yeni Türkiye çağını başlatacağına 
inanıyoruz. Gerçekten de, Türkiye artık 
yeni bir döneme giriyor. Bu yeni dönemde, 
Yeni Türkiye’de, geçmişten bugüne kadar 
devam eden bazı engeller ve sorunlar artık 
olmayacak. Örneğin ekonomi, direncini 
ispat etmiş şekilde, daha fazla istikrar ve 
güven zemininde büyümesini sürdürecek. 
Terör meselesinin çözümüne yönelik sa-
botajlara yeltenenler, 30 Mart’tan itibaren 
umutlarını tamamen yitirecekler. Demok-
ratikleşmenin önündeki engeller kalkmış 
olacak ve Türkiye’nin reform kapasite-
si daha da artacak. En önemlisi de, 30 
Mart’la birlikte, bütün sorunların çözüm 
aracının siyaset olduğu herkes tarafından 
kabul edilecek ve siyaset güç kazanacak. 
Biz, Hükümet olarak, 11 yıldır Türkiye’yi 
normalleştirmenin, Türkiye’yi Avrupa 
Birliği standartlarına kavuşturmanın mü-
cadelesini veriyoruz. Bu mücadelede çok 
sayıda engelle, çok sayıda provokasyon 
ve sabotajla karşılaştık. Reform sürecini 
engellemek ya da yavaşlatmak için Hükü-
metimize çok sayıda tuzak kuruldu. En 
son, 17 Aralık tuzağının da bozulmasıyla, 
artık siyaset dışı güç odakları, umuyorum 
ki vesayet özlemlerinden vazgeçecekler. 
Bunun da, Türkiye’nin normalleşmesinde 
çok önemli bir adım olacağını biliyoruz. 

2023 yılı, çok önemli bir yıldönümünü, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 
100’üncü Yıldönümünü kutlayacağımız 
bir yıl olacak. Bu anlamlı yıldönümü için 
çok büyük hedefler belirledik. Önümüz-
deki 9 yıl içinde, büyüyen ekonomiyle, 
hızla gerçekleşen reformlarla, barışçıl dış 
politikamızla, Avrupa Birliği katılım süre-
cimizle, 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza 
gönülden inanıyoruz. 

Değerli dostlarım… 

Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin, ya da 
Türkiye Almanya ilişkilerinin, dar bir çer-
çevede ele alınmasına biz her zaman itiraz 
ettik. Avrupa Birliği ve Almanya’nın Türki-
ye ile ilişkileri, bugün var olan meseleler 
üzerinden değerlendirilemez. Bu ilişkile-
rin öncelikle tarihî boyutu vardır; bunun 
da ötesinde, çocuklarımızı ilgilendiren 
bir gelecek boyutu vardır. Meseleyi sade-
ce göç, kültür, inanç, ekonomi boyutuyla 
ele almak, bunu da siyasette popülizmin 
malzemesi yapmak, hiç kuşkusuz tarihe 
ve geleceğe haksızlık olur. 20’nci yüzyılın 
tarihini, Osmanlı Devleti’ni, ya da Türkiye 
Cumhuriyeti’ni dışarda tutarak yazmak ne 
kadar imkansızsa, 21’inci yüzyılın tarihini 
de Türkiye’siz şekillendirmek o kadar im-
kansızdır. 77 milyona ulaşan nüfusuyla, 
dev ekonomisi ve potansiyeliyle, özellikle 
de coğrafi konumuyla, Türkiye, 21’inci 
yüzyılın şekillenmesinde varlığını mutla-
ka hissettirecek bir ülkedir. 

20’nci yüzyıl maalesef bir “savaşlar ve ça-
tışmalar yüzyılı” oldu. 21’inci yüzyılın ilk 
14 yılında, lokal kalmakla birlikte, çatış-
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ma, savaş ve terörün dünyamızı rahatsız 
ettiğini görüyoruz. Ancak, 21’inci yüzyıl, 
küreselleşmenin de etkisiyle, refah ara-
yışlarının, işbirliği ve dayanışma arayış-
larının öne çıktığı yeni bir döneme işaret 
ediyor. Şunu burada özellikle vurgulamak 
arzusundayım… Savaşların, çatışmaların, 
terörün, belli ülkelere ağır kayıplar ver-
dirdiği, belli ülkelere de önemli kazançlar 
sağladığı çağ artık kapandı. Sadece küresel 
değil, yerel sorunlar dahi şu anda tüm 
dünyaya tehdit teşkil edebiliyor ve tüm 
dünyaya ağır bedeller ödetme potansiyeli 
taşıyor. Ortadoğu’da, herhangi bir ülkenin 
yaşadığı sorunlar, artık sadece o ülkenin 
sınırları içinde kalmayıp, tüm dünyanın 
başını ağrıtabiliyor. Örneğin, Filistin mese-
lesi, Filistin sınırları içinde, İsrail sınırları 
içinde kalmıyor, Ortadoğu’dan başlayarak 
tüm dünyayı etkileme potansiyelini içinde 
barındırıyor. En küçük sorunların küresel 
etki yaptığı böyle bir çağda, işbirlikleri, 
dayanışma platformları, ortak karar alma 
süreçleri daha fazla hayatiyet arz ediyor. 
Bu anlamda, Türkiye, bölgesel ve küresel 
meselelerde tecrübesinden ve birikimin-
den istifade edilebilecek bir ülke özelli-
ğiyle öne çıkıyor. Türkiye’nin Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ile tarihî ve kültürel ortak-
lıkları, hiç kuşkusuz barış süreçleri için 
bir imkandır. Aynı şekilde, Türkiye’nin 
Balkanlarla olan tarihî ve kültürel bağları 
da bu bölgedeki istikrar için bir imkandır. 
Türk Dünyası, İslam Dünyası, Afrika, Uzak 
Asya gibi bölgelerle Türkiye’nin birikimi 
üzerinden irtibat kurmak da aynı şekilde 
önemli bir imkandır. Halkı Müslüman bir 
ülke olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
içinde yer almasının, bölgesel ve küresel 

barışa yapacağı katkıları özellikle hatır-
latmak isterim. Bakın biz, Türkiye olarak, 
Filistin meselesine gözlerimizi kapatabilir, 
sırtımızı dönebilirdik. Mısır’da yaşanan 
darbeyi görmezden gelebilir, dünyadaki 
büyük çoğunluğun yaptığı gibi susarak 
bu darbeyi onaylayabilirdik. Aramızdaki 
911 kilometrelik sınıra rağmen, Suriye’ye 
sırtımızı dönebilir, kapılarımızı kapatabi-
lir, sınırımıza yığılan mazlumlara tepkisiz 
kalabilirdik. Suriye’de, rejim tarafından 
işlenen insanlık dışı cinayetleri gösteren 
fotoğraf ları görmezden gelebilirdik. Şu 
anda, Suriye içinde Yermuk’ta, bir şehrin 
topyekûn cezalandırılmasını, bir şehrin 
bütünüyle açlık ve sefalete terkedilmiş 
olmasını hiç duymayabilirdik. Biz bunu 
yapmadık, yapamayız. Tarih, bize bunu 
yapma hakkı vermiyor. Coğrafya bize 
bunu yapma imkanı tanımıyor. Bütün 
bunların ötesinde, dış politikamızın mer-
kezinde olan insani ve vicdani değerler, 
bize böyle bir tepkisizlik, duyarsızlık 
hakkı asla vermiyor. Haksızlığa sessiz 
kalmanın mutlaka bir bedeli vardır. Bu 
bedel, bugün ödenmese de yarın mutlaka 
bir şekilde ödenir. Biz, Türkiye olarak, ne 
şimdiki neslin, ne de gelecek neslin böy-
le bir bedel ödemesini arzu etmiyoruz. 
Bu bedeli, dünyanın hiçbir ülkesinin de 
ödemesini arzu etmiyor, her platformda 
küresel vicdanı harekete geçirmenin mü-
cadelesini veriyoruz. 

Tarih bize şunu gösterdi değerli dostla-
rım… Etrafınıza surlar örerek, sınırlar 
çizerek, mayınlar döşeyerek, harici tehli-
kelerden tümüyle emin olamazsınız. Bir 
şehir, bir ülke ne kadar korunaklı olursa 
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olsun, dışarıya ilgisiz kalarak ayakta du-
ramaz. Hele hele, küresel bir asırda, ko-
runaklı refah adacıkları kurulamaz. Kü-
resel sorunlara küresel cevaplar üretmek, 
21’inci yüzyılın kaçınılmaz bir gereğidir. 
Bakınız, birileri çıkıp, Filistin meselesinin 
Avrupa’ya hiçbir bedelinin olmadığını 
iddia edebilir. Oysa, Filistin meselesinin 
Avrupa’ya, maddi bedeli, sosyal bedeli 
olmuştur. Daha da ötesi bu mesele vicdan-
larda adalet duygusunun sarsılması gibi 
bir maliyet de ortaya çıkarmıştır. Aynı 
şekilde Mısır’da yapılan darbenin, orta 
ve uzun vadede, en azından vicdanlara 
ödeteceği bir bedelinin olacağı açıktır. 
Aynı bedelin, Suriye için de ödeneceğini 
özellikle hatırlatmak isterim. Yaklaşık 3 
yıldır, Suriye’de, Avrupa’nın yanı başında, 
21’inci yüzyılın en büyük insanlık tra-
jedisi yaşanıyor. 160 binden fazla insan 
öldü. Bunların önemli bir kısmı da çocuk 
ve kadındı. 1.5 milyonu aşkın insan, ev-
lerini terk etmek zorunda kaldı; sadece 
Türkiye’ye 700 binden fazla mülteci sığın-
dı. Ama bakıyorsunuz, bırakın Suriye’de-
ki meselenin çözümü için adım atmayı, 
mülteciler için dahi çok kısıtlı yardımlar 
yapılıyor. Ortadoğu’da vicdanlar yara-
landıkça, vicdanlardaki adalet duygusu 
zedelendikçe, bunun tüm dünyaya bedeli 
de ağır oluyor. Türkiye olarak, 21’inci yüz-
yılın, insani ve vicdani değerlerin dam-
gasını vurduğu yüzyıl olmasını yürekten 
arzuluyoruz ve bunun için gayret göste-
riyoruz. Önemli değişimlerle şekillenen 
uluslararası sistemde, Türkiye, sorumlu 
ve ilkeli yaklaşımıyla, gelişmelere olumlu 
katkı yapmaya çalışıyor. 

Burada son olarak şunu da vurgulamak 
isterim… Türkiye ile Almanya, çok uzun 
bir tarih diliminde önemli işbirlikleri ser-
gilediler. Şu anda Almanya Türkiye’nin en 
fazla ihracat yaptığı ülke. İthalatımızda 
da Almanya ikinci ülke konumunda. Ge-
rek Almanya’daki yatırımlar, gerek Tür-
kiye’deki Alman yatırımları çok ciddi bo-
yutlara ulaştı. Türkiye’de yerleşen Alman 
vatandaşları ve turistler, kendilerini ikin-
ci evlerinde hissediyorlar. Almanya’daki 
Türkler ise, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
nesillerle artık Alman toplumunun önem-
li bir unsuru haline geldiler. Tarihin ve 
bugünün önümüze koyduğu bu tablo, iki 
ülke için çok önemli bir fırsattır. İlişkile-
rimizi, işbirliğimizi daha ileri seviyelere 
taşımak için gayretlerimiz kesintisiz süre-
cek. Almanya’dan biz, Avrupa Birliği süre-
cimizde en büyük katkıyı, en büyük des-
teği görmek istiyoruz. Sadece Almanya’da 
yaşayan Türklerin nüfusunun, birçok 
Avrupa Birliği ülkesi nüfusundan fazla 
olduğunu hatırlatmak isterim. Avrupa 
Birliği’nin tabii bir üyesi olan Türkiye, 
resmen üyelik için de reformlarını ke-
sintisiz sürdürecektir. Almanya içindeki 
dostlarımızdan, bilim insanları, sanatçı-
lar, işadamlarından, Almanya’da yaşayan 
diğer ülke vatandaşlarından da bu sürece 
destek vermelerini bekliyor, bunu gönül-
den arzu ediyoruz. 

Bizleri bu seçkin cemiyette misafir ettiği-
niz için tekrar teşekkür ediyorum. Alman-
ya temaslarımızın iki ülke için hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.  
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Sevgili vatandaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim, değerli Bakanlar, bu güzel buluş-
mayı teşrif eden çok değerli konuk parla-
menterler, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Konuşma-
mın hemen başında, davetlerine icabetle 
geldiğimiz Almanya’da, bizlere engin bir 

Avrupalı Türk Demokratlar 
Birliği Tarafından Düzenlenen 

Geniş Katılımlı Vatandaş 
Toplantısı

Almanya | 4 Şubat 2014 
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misafirperverlik gösteren Şansölye Sayın 
Merkel’e teşekkür ediyorum. Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği UETD’ye bu 
güzel buluşmayı tertip ettikleri için şük-
ranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızla, 
kardeşlerimizle gerçekleştirdiğimiz bu 
muhteşem buluşmaya katılan, çok değer-
li misafirlerimize, değerli parlamenter 
dostlarımıza da hoş geldiniz diyor, onlara 
da teşekkür ediyorum. Elbette, en bü-
yük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz… 
Berlin’in bu büyük salonunu dolduran, 
salonun içindeki ve dışındaki tüm kar-
deşlerime, tüm vatandaşlarımıza, bütün 
dostlarımıza da teşekkür ediyor; aşkınız, 
sevdanız, muhabbetiniz, ahde vefanız için 
her birinize sonsuz şükranlarımı sunuyo-
rum. 

Bugün bir kez daha sizlere Türkiye’deki 
kardeşlerinizin, akrabalarınızın, dostları-
nızın selamlarını getirdik. 77 milyon Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşının hasretle-
rini, özlemlerini, muhabbetlerini bugün 
bir kez daha Almanya’ya, Berlin’e taşıdık. 
Buradan, Almanya’dan, Avrupa’nın diğer 
ülkelerinden, ana vatanınızı, baba ocağı-
nızı, yurdunuzu ve mensubu olduğunuz 
milletinizi çok yakından takip ettiğinizi, 
an be an takip ettiğinizi biliyoruz. Şunu 
buradan çok büyük bir memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum: Türkiye emin 
ellerde. Türkiye emniyet içinde. Türkiye 
istikrarla büyümeye, huzuruna huzur 
katarak, kardeşliğini pekiştirerek, umu-
dunu çoğaltarak geleceğe emin adımlarla 
koşmaya devam ediyor. Türkiye engelleri 
aşarak, barikatları yıkarak, zincirlerini, 
prangalarını söküp atarak, 2023’e doğru 

kararlı şekilde yükselmeyi sürdürüyor. 
Gözünüz asla arkada kalmasın… Şu 2 şey-
le, göğsünüzü gere gere gurur duymanızı 
sizlerden özellikle istiyorum… Dünya-
nın en büyük ülkelerinden birinde, dost 
Almanya’da çalışıyor ve yaşıyor olmaktan 
gurur duymanızı istiyorum. Aynı şekilde, 
dünyanın en büyük ülkelerinden birinin, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları 
olduğunuz, o aziz milletin birer mensubu 
olduğunuz için, dilinizden, kültürünüz-
den, mensubiyetinizden, en önemlisi de 
bayrağınızdan, milletinizden, ülkenizden 
gurur duymanızı sizlerden istiyorum. Bu-
gün, dedelerinizin, babalarınızın, sizlerin 
geride bıraktığı Türkiye’den çok farklı bir 
Türkiye var. Bugün, özgüveni yüksek bir 
Türkiye var. Ekonomisiyle büyük, demok-
rasisiyle örnek, dış politikasıyla aktif bir 
Türkiye var. 

İşte buraya gelmeden hemen önce, Ocak 
ayının ihracat rakamları  açıklandı. 
Türkiye’nin ihracatı, 2014 yılına rekorla 
başladı. Ocak ayında ihracat yüzde 10 ar-
tarak, 12 milyar dolar oldu. 2002 yılında, 
Türkiye yılda 36 milyar dolar ihracat ya-
pabiliyordu. Şu anda, 3 ayda biz bu kadar 
ihracat yapıyoruz. Dünyanın her ülkesine 
ulaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
işadamları, ihracatçıları, girişimcileri, ya-
tırımcıları, gittikleri her ülkede büyük iti-
bar görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
pasaportu artık bütün sınır kapılarında 
büyük bir değer ifade ediyor, büyük itibar 
görüyor. 2013 yılının ilk 9 ayında Türkiye 
ekonomisi yüzde 4 büyüme kaydetti. Bir-
çok gelişmiş ülkenin ekonomisi daralır-
ken, çok küçük oranlarda büyüyebilirken, 
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Türkiye yüzde 4 büyüdü. 11 yıl önce 230 
milyar dolar olan Millî Gelir, 3 kattan 
fazla arttı, 800 milyar doları aştı. 11 yıl 
önce 3 bin 500 dolar olan kişi başı millî 
gelir, nüfusumuzun 77 milyona ulaşma-
sına rağmen, şu anda 10 bin 500 doların 
üzerine çıktı. Uluslararası Para Fonu’na 
borçlu bir Türkiye vardı. Yaklaşık 30 yıl 
boyunca, IMF’den borç alan, IMF’e borç 
ödeyen bir Türkiye vardı. 11 yıl önce IMF 
borcunu 23.5 milyar dolardan aldık, geç-
tiğimiz Mayıs ayında tüm borcu ödedik, 
sıfırladık ve o defteri nihayet kapattık. 
Şu anda, IMF’e borcu olan değil, IMF’e 5 
milyar dolar borç verebilecek gücü olan 
bir Türkiye var. 

Sevgili kardeşlerim… 

11 yılda Türkiye’nin 81 vilayetinde, bü-
tün ilçelerinde, bütün köylerinde çok 
önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Vatan-
daşlarımızın her birine ulaştık, her biri-
nin meselesini kendi meselemiz bildik, 
her birinin ihtiyaçlarını karşılamanın 
mücadelesi içinde olduk. Daha önceki 79 
yılda toplam 6 bin 100 kilometre bölün-
müş yol yapılmışken, biz 11 yıl içinde, 17 
bin kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Ha-
len kullanılan 552 bin dersliğin 205 bin 
adedini biz inşa ettik. Biz Hükümete gele-
ne kadar ülkemizde toplam 76 üniversite 
vardı; biz 99 yeni üniversite daha kurduk. 
Bütün öğrencilerimizin ders kitaplarını 
ücretsiz dağıttık, şimdi özel okullarda 
bile ders kitaplarını ücretsiz dağıtmaya 
başlıyoruz. Eğitimin alt yapısını teknolo-
jiyle donattık. 11 yılda 2 bin 243 adet yeni 
hastane ve sağlık tesisini hizmete açtık. 

Kendi uydularımızı inşa etmeye başladık. 
Kendi Savaş gemilerimizi, tanklarımızı, 
insansız hava araçlarımızı, kendi millî 
piyade tüfeklerimizi, helikopterlerimizi 
imal etmeye başladık. Dünyada, kendi 
savaş gemilerini inşa edebilen 10 ülkeden 
biri konumuna yükseldik. Demokratikleş-
me alanında tarihî adımlar attık. Çetin bir 
mücadele sürdürerek, vesayetleri ortadan 
kaldırdık, çetelerin, mafyatik yapılanma-
ların, cuntaların, örgütlerin sultasına son 
verdik. İnançların üzerindeki baskıları 
kaldırdık. Üniversitelerde okuyan kız ço-
cuklarımıza uygulanan başörtüsü yasağı-
na son verdik. Kamuda başörtüsünü ser-
best bırakarak, toplumsal barışın önünü 
açtık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık, 
4+4+4 uygulamasıyla İmam Hatiplerin 
kapılarındaki kilitleri kırdık. Kur’an-ı 
Kerim derslerini, Siyer-i Nebi derslerini, 
farklı dil ve lehçelerin öğretilmesini okul-
larda seçmeli hale getirdik. İfade özgür-
lüğünün, düşünce özgürlüğünün önünü 
açtık. Anlamsız yasakları, kısıtlamaları, 
engellemeleri kaldırdık. En önemlisi de, 
tam 30 yıldır devam eden terörü sona 
erdirdik, Türkiye’yi hiç solmayacak bir 
baharla buluşturduk. 1 yılı aşkın süredir, 
Türkiye’de terör nedeniyle hiç kimse ha-
yatını kaybetmedi, hiçbir eve, hiçbir oca-
ğa, hiçbir anne yüreğine, baba yüreğine 
ateş düşmedi. Kardeşliğimizi yücelttik, 
birliğimizi, dirliğimizi daha da büyüttük. 
11 yıl boyunca dünyanın her yerinde 
mazlumların sesi olduk. Filistinli maz-
lumların davasını kendi davamız bildik. 
Somali’nin yoksulluğuna çare aradık. 
Myanmar’daki kardeşlerimizin yarasına 
merhem olmaya çalıştık. Mısır’da, hal-
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kın oylarıyla seçilmiş bir iktidara karşı 
yapılan darbeye, herkesin sustuğu bir 
ortamda biz karşı çıktık, dik durduk, en 
güçlü şekilde Hakk’ı savunduk. Suriye’de 
yaşanan insanlık dramına karşı biz ses 
yükselttik, itiraz ettik. 700 bin mülteci-
ye kapılarımızı açtık, onları ülkemizde 
misafir ediyoruz. Bütün dünyanın ilgisiz 
kaldığı insanlık trajedisini sonlandırmak 
için gayret ediyor, insani yardım ulaş-
tırmanın mücadelesini veriyoruz. Tüm 
Ortadoğu’da, Balkanlar’da, tüm kriz böl-
gelerinde Hakk’ı, barışı, insani ve vicdani 
değerleri savunuyoruz. Büyük bir ülkeye 
yakışan tavırla, “büyük ülke” olmanın 
yüklediği sorumlulukla hareket ediyor, 
tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız 
ilhamla geleceğe yürüyoruz. 

İşte bütün bunlar için ülkenizle gurur 
duymanızı istiyorum. Sizler, büyük bir 
ülkenin evlatlarısınız. Sizler, tarihiyle bü-
yük, ecdadıyla büyük, milletiyle aziz bir 
ülkenin evlatlarısınız. Sizin başınız asla 
öne eğilmeyecek. Sizin özgüveniniz asla 
eksilmeyecek. Umudunuzu kaybetmeye-
ceksiniz, yeise kapılmayacaksınız. Bura-
da, kendinizi asla ve asla yalnız hissetme-
yeceksiniz. Ülkenizden, milletinizden de 
dualarınızı eksik etmeyeceksiniz. Sizin, 
o yüreğinizden ellerinize, ellerinizden 
semaya yükselen dualarınız, ülkenizin ve 
milletinizin en büyük muhafızı olacak.

Şunu da bilmenizi istiyorum sevgili 
kardeşlerim… Biz, 11 yıl boyunca nice 
tuzakla karşılaştık, nice kirli senaryoya, 
nice sabotaja maruz kaldık. Darbe senar-
yoları ürettiler, başarısız oldular. Partimi-

zi kapatmak istediler, sonuç alamadılar. 
Provokasyon yaptılar, hatta cinayetler 
işlediler, netice elde edemediler. Ekono-
miyi sarsmak istediler, yine başarısız 
oldular. İşte şu anda da aynısını yapmaya 
çalışıyorlar. Önce Gezi Olayları’nda dene-
diler, olmadı. Şimdi de, 17 Aralık darbe 
girişimiyle, çok sayıda millî değerimizi 
hedef aldılar, yine sonuç alamadılar. Yol-
suzluk ve rüşvet kılıfı altında, Türkiye’nin 
millî değerlerine, millî kurumlarına, millî 
politikalarına saldırı düzenlediler. Millî 
bankamız Halkbank’a saldırmak istediler. 
Milli İstihbarat Teşkilatımızı yıpratmak 
istediler. Millî Birlik ve Kardeşlik sürecini 
sabote etmek istediler. Küresel ölçekteki 
projelerimizi, yılda 100 milyon yolcu ka-
pasiteli havalimanı projemizi, İstanbul 
Boğazı’na 3’üncü köprü projemizi, Kanal 
İstanbul projemizi, Marmaray’ı, hızlı 
tren projemizi durdurmak istediler. Eko-
nomiyi hedef alarak, moralleri bozmak, 
kaos oluşturmak, Türkiye’yi yurt dışında 
karalamak suretiyle, istikrarla büyüyen 
ekonomiyi sarsmak istediler. İşte bu sal-
dırıların da önünü kestik. Bu oyunu da 
bozduk, bu tuzağı da alt üst ettik. Türkiye 
üzerine kirli hesaplar yapanların, bu kirli 
hesapları gerçekleştirmek için kullanılan 
maşaların heveslerini kursaklarında bı-
raktık. 

Şunu lütfen hatırlayın sevgili kardeş-
lerim… 27 Mayıs 1960’ta Türkiye’de 
demokrasiye darbe vuruldu, Türkiye 
yoksullaştı ve binlerce vatandaşımız Al-
manya başta olmak üzere gurbet yolları-
na düştü. 12 Eylül 1980’de, demokrasiye 
yine darbe vuruldu, yine binlerce vatan-
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daşımız gurbet ellere düştü. 28 Şubat 
sürecinde, aynı şekilde binlerce gencimiz 
okuyabilmek için ülkesini terk etmek 
zorunda kaldı. Hırsızlıkların en büyüğü, 
millî irade hırsızlığıdır. Millî iradeyi ça-
lanlar, her seferinde Türkiye Hazinesini 
boşaltmış, yetimin hakkına el uzatmış, 
Türkiye’yi yoksullaştırmıştır. İşte şu anda 
da millî iradeyi çalmak, Türkiye’yi o eski 
günlere götürmek istiyorlar. Hiç endişe-
niz, hiç kuşkunuz olmasın… Türkiye’de 
artık millî iradeye, sandığa, demokrasiye 
en güçlü şekilde sahip çıkan, milletin ka-
zanımlarına sık sıkıya sahip çıkan bir ikti-
dar var. Kim olursa olsun, yolsuzluğa, hır-
sızlığa, usulsüzlüğe asla izin vermeyen, 
göz yummayan, müsamaha göstermeyen 
bir iktidar var. Bu tür iftiralarla bir yargı 
darbesinin yapılmasına, millî iradenin 
tekrar çalınmasına izin vermedik, verme-
yeceğiz. 

Bakın yaptıkları planlar tek tek deşifre 
oluyor… Yolsuzluk ve rüşvet iftirasıyla 
kurdukları tuzak, asıl niyetler, asıl gaye-
ler tek tek ortalığa saçılıyor. Milletvekil-
lerine istifa et talimatı vererek, yeni parti 
hesapları yaparak, bakanları atamaya 
heveslenerek, Türkiye üzerine kurdukları 
çirkin senaryo net bir şekilde görülüyor. 
Hiç kusura bakmasınlar… Geçti o günler… 
Türkiye’de demokrasi var, Türkiye’de 
sandık var. Türkiye’de artık Hükümetleri 
millet kuruyor, millet görevden alıyor. 
Bundan sonra da Türkiye’de millet ne der-
se o olacak. 17 Aralık sürecinden inşallah 
Türkiye güçlenerek çıkacak. Demokratik-
leşme adımlarımızı hızlandıracağız. Re-
formlarımızı daha bir kararlılıkla yapaca-

ğız. Kardeşliğimizi daha da yücelteceğiz. 
Avrupa Birliği sürecimizi daha da hızlan-
dıracağız. Huzurla, istikrarla, güvenle, 
Türkiye’yi büyütmeye, 2023 hedeflerine 
yürümeye devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim...

Sizlerin buradaki sorunlarınıza çözüm 
üretmek için her imkanımızla, ilgili tüm 
kurumlarımızla çalışıyoruz ve çalışacağız. 
Dışişleri Bakanlığımız, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, çok 
daha aktif şekilde sizlerin yanında olma-
ya, sizlerin yanında durmaya devam ede-
cek. Eylül seçimleri sonrasında, Alman 
Parlamentosu’ndaki Türkiye kökenli mil-
letvekillerinin sayısının 5’ten 11’e yüksel-
mesi çok önemli bir başarıdır. Yeni seçilen 
milletvekillerimizi buradan gönülden 
tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Aydan 
Özoğuz Hanımefendi’nin Göç, Mülteciler 
ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı 
görevine atanması ise sizler için, bizler 
için ayrıca bir memnuniyet vesilesi. Onu 
da tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 
Almanya’da son genel seçimler sonrasın-
da oluşan koalisyon hükümetinin, “opsi-
yon modeli”ni kaldırmayı öngörmesini 
olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyo-
ruz. Elbette bu yeterli değil… Çok sayıda 
başka ülkenin vatandaşına tanınan genel 
çifte vatandaşlık hakkının Türklere de 
tanınması talebinde ısrarlı olduğumuzu 
tekrarlıyoruz. Avrupa ülkelerinde tırma-
nan yabancı düşmanlığından, özellikle 
de İslamofobi’den kaygılı olduğumuzu 
muhataplarımıza her fırsatta iletiyoruz. 8 
kardeşimizin hayatını kaybettiği ırkçı te-
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rör davasını çok yakından takip ediyoruz. 
Bugüne kadar Türkiye’de yapılan seçim-
lerde oy kullanamıyor veya sadece sınır 
kapılarında oy kullanmak durumunda 
kalıyordunuz. Bu zorluğu artık ortadan 
kaldırdık. Yapılacak hazırlıkların ardın-
dan, Yerel Seçim dışındaki seçimlerde, 
burada oy kullanabileceksiniz. Bir başka 
önemli gelişmeyi vize konusunda yaşa-
dık. 16 Aralık 2013 tarihinde, Ankara’da 
imzalanan Türkiye-AB Geri Kabul An-
laşmasına paralel olarak Türkiye-AB 
Vize Serbestisi Diyaloğunu da başlattık. 
İnşallah, 3 yılın sonunda, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları için Avrupa’ya vize-
siz seyahati başlatıyoruz. Yurt dışındaki 
gençlerimizin bedelli askerlik haklarında 
önemli bir düzenleme yaptık ve bedeli 10 
bin avrodan 6 bin avroya çektik. Bunun 
da hayırlı olmasını diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim… 

Almanya genelinde, şu anda 2 bin 500’ü 
aşkın Sivil Toplum Kuruluşumuz faaliyet 
gösteriyor. Gerek buradaki kardeşlerimi-
zin, gerek bu sivil toplum örgütlerimizin, 
birlik içinde, dayanışma içinde olmaları, 
sorunların aşılmasında hayati önem arz 
ediyor. Sizin buradaki birliğiniz, Alman-
ya için de, Türkiye için de çok büyük bir 
imkandır. Her iki kültürü tanıyan, hem 
Almancayı, hem Türkçeyi konuşabilen in-
sanlarımızın, Almanya’ya da, Türkiye’ye 
de büyük katkılar sağlayacağına inanı-
yoruz. Burada sizlere bir kez daha hatır-
latmakta fayda görüyorum… Türkiye ile 
bağlarınızı lütfen koparmayın. Özellikle 
de gençlerimizin, çocuklarımızın, dille-

rine, kültürlerine, köklerine yabancılaş-
malarına lütfen müsaade etmeyin. Sizler, 
Avrupalı Türklersiniz… Yarın Türkiye 
Avrupa Birliği’nin bir üyesi olduğunda, 
Türkiye’ye rehberlik edecek, yol göstere-
cek olan sizlersiniz. Yaşadığınız ülkeye 
entegre olurken, o ülkenin dilini en iyi 
şekilde konuşurken, özünüzü, öz kültürü-
nüzü, öz vatanınızı unutmayacağınızı bi-
liyorum. Bunun demokratik mücadelesi-
ni hep birlikte veriyoruz ve vereceğiz. Her 
meselenizde yanınızda olmaya devam 
edeceğiz. Türkiye’de, sizin gurur duyaca-
ğınız bir ülke inşa ederken, Almanya’da 
huzur ve emniyet içinde yaşamanız için 
üzerimize düşeni hakkıyla yerine getire-
ceğiz. 

Almanya Hükümetine, yaptıkları ve yapa-
cakları için şimdiden teşekkür ediyorum. 
Bir kez daha Şansölye Merkel’e misafir-
perverliği için şükranlarımı sunuyorum. 
Bu güzel buluşmaya katılan dost parla-
menterlere de teşekkür ediyorum. Allah, 
birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi 
daim etsin diyorum. Buraya gelemeyen 
tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletme-
nizi sizlerden rica ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun… 
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Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın men-
supları, değerli katılımcılar, hanımefendi-
ler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyo-
rum. Bildiğiniz gibi, çok kısa bir zaman 
önce, 30 Mart Pazar günü, ülkemizde 
yerel seçimleri gerçekleştirdik. Oldukça 
yorucu bir temponun hemen ardından bir 
çalışma ziyareti vesilesiyle bir kere daha 
kendi evimiz, kendi vatanımız olarak gör-
düğümüz Bakü’de bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan ile 
sıklıkla gerçekleştirdiğimiz karşılıklı üst 
düzeyli bu ziyaretler, istisnai nitelikteki 
ilişkilerimizin ve dayanışmamızın önemli 
bir göstergesidir. Ziyaretim vesilesiyle 
değerli kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın 
Aliyev’le samimi ve verimli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Şunu tüm samimiyetimle 
belirtmek isterim: Azerbaycan’la aramız-
da müşterek değerlerden kaynaklanan 
ve sarsılmaz temeller üzerinde inşa edi-

len ilişki ve işbirliği mevcuttur. Bugün 
gerçekleştirdiğimiz görüşmede, geniş bir 
yelpazeye yayılan bu ilişkilerimize ve 
işbirliğimize ilişkin ortak vizyonumuz 
çerçevesinde görüş alış verişinde bulun-
duk. Mevcut ilişkilerimizi her yönüyle 
daha da ileri taşıma yönündeki ortak 
irademizi bir kez daha teyit ettik. Ayrıca, 
ülkelerimiz açısından önem taşıyan böl-
gesel ve uluslararası gelişmelere temas 
ettik. Bu vesileyle, pek çok konuda fikir 
birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle 
müşahede ettik. Yine bu minvalde, hem 
ikili ilişkilerimizde hem de çok taraf lı 
platformlarda önümüzdeki dönemde 
atılabilecek muhtemel ortak adımları ele 
aldık. Elbette, Azerbaycan’la ekonomik ve 
ticari ilişkilerimiz de, bugünkü görüşme-
lerimizin temel gündem maddeleri ara-
sında yer aldı. Bu çerçevede, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin, siyasi ilişkilerimize 
yakışan bir seviyeye ulaştırılması için alı-
nabilecek tedbirler ile YDSK III. Toplantı-
sı sırasında almış olduğumuz kararların 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’le Ortak Basın 

Açıklaması 

4 Nisan 2014
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uygulanmasını teminen atılmakta olan 
adımlar konusunda görüş alışverişinde 
bulunduk. Enerji ve ulaştırma alanların-
da Azerbaycan’la birlikte bölgesel işbirliği 
vizyonu temelinde hayata geçirdiğimiz, 
üzerinde çalıştığımız projeleri değerlen-
dirdik. Bu kapsamda, Azerbaycan doğal 
gazının ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
taşınmasına imkân tanıyacak Trans-
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 
hem ülkelerimiz, hem de bölgemiz ve 
Avrupa açısından taşıdığı önemi bir kere 
daha vurguladık. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi’nin 2014 yılında ta-
mamlanması hususundaki kararlılığımızı 
da bugünkü görüşmemiz vesilesiyle bir 
kez daha kayda geçirdik. Malumunuz, 
Bakü-Tif lis-Kars Demiryolu Projesi, 
Kafkasya’nın ötesinde tüm Avrasya’nın 
geleceğine etki edecek bir refah korido-
runun en önemli halkalarından birini 
teşkil edecektir. Açılışını 29 Ekim günü 
yapmış olduğumuz Marmaray ile birlikte 
bu proje, Batı Avrupa’dan çıkan bir trenin 
kesintisiz olarak Hazar kıyılarına, ora-
dan da Aktau ve Türkmenbaşı limanları 
üzerinden Pekin’e ulaşmasını mümkün 
kılacaktır. 

Değerli Basın Mensupları... 

Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşmelerimi-
zin önemli gündem maddelerinden biri 
de tabiatıyla Yukarı Karabağ meselesiydi. 
Sayın Cumhurbaşkanı, Yukarı Karabağ 
sorununun çözümü müzakerelerinde 
gelinen aşama hakkında düşünce ve 
gözlemlerini bizimle paylaştı. Şu hususu 
vurgulamakta bilhassa yarar görüyorum: 

Yukarı Karabağ ve işgal altındaki Azer-
baycan toprakları konusu, bizim günde-
mimizde her zaman öncelikli bir yere 
sahiptir ve bu mesele arzu ettiğimiz gibi 
çözüme kavuşuncaya kadar da öncelik-
lerimiz arasındaki yerini koruyacaktır. 
Türkiye olarak, bölgede kalıcı ve kapsam-
lı barışın ancak Yukarı Karabağ sorunu-
nun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve 
egemenliği temelinde çözümü yolunda 
mesafe kaydedilmesi ile mümkün olaca-
ğını savunuyoruz. Dolayısıyla, meselenin 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü içinde, 
barışçıl yollardan, diyalogla çözülmesi 
yönünde Azerbaycan’a olan desteğimiz 
devam edecektir. Bu vesileyle, uluslarara-
sı toplumun Kırım’daki gelişmeler karşı-
sında takındığı tutumla uyumlu olarak, 
Yukarı Karabağ ihtilâfına da daha fazla 
ilgi göstermesini arzu ediyoruz. Yukarı 
Karabağ meselesinin Azerbaycan’ın top-
rak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesin-
de çözüme kavuşturulması yönündeki 
yaklaşımları daha gür bir sesle vurgulan-
masının zamanlı ve yerinde bir yaklaşım 
olacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin Gü-
ney Kafkasya’ya ilişkin vizyonu açıktır ve 
herkesin malumudur. Türkiye, bölgede 
hiçbir ülkenin menfaatine olmayan statü-
konun barış, güvenlik ve istikrarı sürekli 
kılacak bir çerçevede, bu bölgedeki tüm 
ülkelerin hayrına olacak biçimde değiş-
tirilmesi taraftarıdır. Çabalarımız da bu 
hedefe ulaşmaya yöneliktir. Bu konuda 
da Sayın Aliyev ile tam bir fikir ve anlayış 
birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle 
ifade etmek isterim. Ülkelerimiz arasın-
daki müstesna ilişkileri ve işbirliğini “İki 
devlet, tek millet” şiarı doğrultusunda en 
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ileri noktaya getirmiş bulunmaktan çok 
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bunu muhafaza etmek, 
zenginleştirmek ve derinleştirmek için 
elimizden gelen gayreti sarf etmeye ka-
rarlıyız. Bu ziyaretimin bu çabalarımıza 
katkı sağlayacağından şüphe duymuyo-
rum. Bu vesileyle ziyaretimin hayırlara 
vesile olmasını diliyor, sizleri bir kez daha 
yürekten selamlıyorum.
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Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin, Almanya Federal Cumhuri-
yeti’nin değerli vatandaşları, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın se-
lamı, rahmeti, bereketi hepinize olsun! 
Üzerimdeki bir emaneti, bugün bir kez 
daha sizlere, emanetin sahiplerine teslim 
etmek istiyorum. Evet… Türkiye’nin siz-
lere selamı var. 77 milyon kardeşinizin 
sizlere selamı var. Türkiye’deki akraba-
larınızın, dostlarınızın, yakınlarınızın 
sizlere selamı var. Sanmayın ki sadece 
sizler gurbettesiniz… Sizlerin hasretiyle, 
sizlerin özlemiyle, inanın, on yıllardır 
bizler de gurbeti içimizde yaşıyoruz. Sizin 
hasretiniz kadar bizler de içimizde hasret 
taşıyoruz. Yarın, 25 Mayıs’ta, vefatının 
31’inci sene-i devriyesine ulaşacağımız, 
rahmetle, minnetle bir kez daha hatırla-
dığımız Üstad Necip Fazıl ne güzel ifade 
etmiş:

Dağda dolaşırken yakma kandili,

Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!

Ne söylemez akan suların dili,

Sessizlik içinde çağlama gurbet!

Titrek parmağınla tutup tığını,

Alnıma işleme kırışığını

Duvarda emerek mum ışığını,

Bir veremli rengi bağlama gurbet,

Gül büyütenlere mahsus hevesle,

Renk renk dertlerimi gözümde besle!

Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,

İçimde dövünüp ağlama gurbet!..

Evet… Sizler çok büyük çileler çektiniz. 
Sizler, çok büyük sıkıntılara maruz kal-
dınız. Ama direndiniz, tahammül ettiniz, 
sabrettiniz. Gurbeti, kendiniz için sılaya 
tahvil ettiniz. Şunu bilin ki, millet olarak 

UETD 10. Kuruluş Yıldönümü 
Etkinliği 

Köln, Almanya | 24 Mayıs 2014 
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sizlere minnettarız. Millet olarak her biri-
nize müteşekkiriz. Milletçe her birinizle 
gurur duyuyor, her birinizle iftihar ediyo-
ruz. İşte bugün bir kez daha, sabrınız için, 
dirayetiniz için, ahde vefanız için, şahsım, 
ülkem ve milletim için sizlere teşekkür 
ediyorum. Emeğinizle, alınterinizle, vaka-
rınızla 50 yılı geride bıraktığınız, geride 
onur ve gurur dolu bir 50 yıl bıraktığınız 
için her birinize teşekkür ediyorum. Rab-
bim sabrınızı, tahammülünüzü artırsın. 
Rabbim hasretinizi hafif letsin. Rabbim, 
sizleri de, bizleri de muhafaza eylesin dua 
ediyorum.

Kardeşlerim…

Geçen hafta Salı günü, Manisa’nın Soma 
ilçesinde elim bir facia yaşadık. 301 ma-
denci kardeşimizi, o elim kazada Hakk’a 
uğurladık. Bizim Türkiye’de hissettiğimiz 
acıyı, sizler de burada hissettiniz. Bizim 
kadar, sizin kadar, yeryüzündeki tüm 
dost ve kardeşlerimiz bu acımızı paylaş-
tılar. Sizlere, Soma faciasının ardından 
verdiğiniz maddi destekler için, özellikle 
de yaptığınız dualar için çok çok teşek-
kür ediyorum. Yeryüzündeki tüm dost ve 
kardeşlerimize, taziyeleri, temennileri, 
duaları için teşekkür ediyorum. Önceki 
gün, Şansölye Sayın Merkel ile bir telefon 
görüşmesi yaptık. Kendisi başsağlığı ve 
destek mesajlarını iletti. Federal Almanya 
Cumhuriyeti’ne, Almanya Hükümeti’ne, 
başta Sayın Merkel olmak üzere tüm 
Alman makamlarına huzurlarınızda 
şükranlarımı ifade ediyorum. Biraz önce 
burada Kur’an-ı Kerim okundu, dualar 
edildi. Rabbim, inşallah bunları kabul bu-

yursun, şehitlerimizin ruhunu muazzez 
etsin. Bir kez de burada, sizlere şu sözü 
vermek istiyorum: Bu elim kazadaki ih-
malleri mutlaka ortaya çıkaracak, hangi 
kademede olursa olsun bunun hesabını 
mutlaka soracağız. Şu anda hem idari 
hem adli soruşturmalar devam ediyor. 
Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ye-
timlerine, ailelerine devlet olarak sahip 
çıkacak, acılarını hafif letmek adına ne 
gerekiyorsa yapacağız ve yapıyoruz. Bu tür 
kazaların, bu tür elim hadiselerin yaşan-
maması için de her türlü tedbiri aldık ve 
çok daha yoğun tedbirler alacağız. Bir kez 
de buradan, Almanya’dan, şehitlerimize 
rahmet niyaz ediyor, yakınlarına sabır te-
menni ediyorum.

Kardeşlerim…

10 yıl önce, Avrupa’da sayıları 6 milyona 
yaklaşan Türklerin hakları için mücadele 
etmek üzere, bir çatı örgüt olarak Avru-
palı Türk Demokratlar Birliği kuruldu. 
UETD’nin Genel Merkezi’ni, dönemin 
Şansölyesi, dostum Sayın Şröder’le bir-
likte açmıştık. UETD, 10 yıl boyunca çok 
yoğun çalıştı. Almanya başta olmak üzere, 
Avrupa’da yaşayan insanlarımızın, ken-
di değerlerine, kendi kültürlerine bağlı 
kalarak, siyasi, sosyal ve ekonomik hayat 
içinde aktif rol almalarında UETD önemli 
başarılara imza attı. UETD’nin faaliyetle-
rini bizler de Türkiye’den çok yakından 
takip ettik, gereken desteği verdik. Özel-
likle, Türkiyeli derneklerin bir olabilmesi, 
birlikte hareket edebilmesi, ortak çıkarlar 
için güç birliği yapması, her zaman önem 
verdiğimiz bir konu oldu. Çok geç kalınmış 
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olsa da, UETD gibi örgütlerimiz sayesinde, 
Türkler artık daha etkili bir hak mücade-
lesi verebiliyor, siyasette, sosyal ve ekono-
mik alanda daha belirleyici bir konuma 
yükseliyorlar. Bugün 10’uncu kuruluş 
yıldönümünü idrak ettiğimiz Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği’nin kuruluşun-
da emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
UETD’nin Genel Merkezi ve teşkilatların-
da her kademede görev yapan arkadaşla-
rımıza hizmetlerinden ötürü şükranlarımı 
sunuyorum. Almanya’nın pek çok şehrine 
ilaveten Hollanda, İsveç, Belçika, Fransa, 
İsviçre, İngiltere ve Avusturya gibi ülkeler-
de örgütlenen UETD üyelerine de teşekkür 
ediyor, her birine kolaylıklar diliyorum. 
Kuruluşunda olduğu gibi, geride kalan 10 
yıl içinde olduğu gibi, bundan sonra da 
UETD’yi desteklemeye, sizlerin yanında 
olmaya devam edeceğiz.

Şunu unutmayın kardeşlerim…

Birlikten kuvvet doğar. Biz, Türkiye’de 
olduğu gibi, burada da, merhum Hacı 
Bektaş Veli’nin deyimiyle, bir olacağız, iri 
olacağız, diri olacağız. Referansımız her 
zaman demokrasi olacak, hukuk olacak, 
barış olacak. Nefes alıp verdiğimiz her yer-
de uyumu savunduk, uyumlu bir toplum 
olduk; bundan sonra da, asimile olmadan, 
özünden, öz kültüründen, öz dilinden ta-
viz vermeden entegrasyonu teşvik etmeye 
devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

2014 yılında, Birinci Dünya Savaşı’nın 
başlangıcının 100’üncü yıldönümünü 

idrak ediyoruz. Bu yıldönümü hem Tür-
kiye için hem Almanya için çok büyük 
anlam ifade ediyor. 1914 yılında, Osmanlı 
Devleti, Almanya ile birlikte Birinci Dün-
ya Savaşı’nın tarafı oldu. Çanakkale’de, 
Kafkasya’da, Hicaz ve Yemen’de, Sina ve 
Filistin’de, Irak’ta, Galiçya’da dedelerimiz 
çok ağır şartlar altında savaştılar. Osman-
lı Devleti’nin topraklarını savunduğu 
hemen her cephede, Türk zabitlerinin 
yanında Alman subayları da yer aldı. 
Almanya ile birlikte çok ağır bedeller 
ödediğimiz bu savaşın ardından, Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Biz, 
yüzyıllar boyunca Almanya ile kader 
ortağı olduk. Sadece savaşlarda değil, 
ekonomi mücadelesinde, kalkınma mü-
cadelesinde Almanya ile yoğun işbirliği 
yaptık. 1960’larda yeniden inşa edilen 
Almanya’ya, Anadolu’dan, Trakya’dan 
gelen vatandaşlarımızın emeğiyle, alın 
teriyle destek verdik. Türkiye’den işçi ola-
rak gelen vatandaşlarımız, burada sadece 
işçi olarak kalmadılar. Almanya’da 80 
bin işletme açtınız. 40 milyar avro ciroya 
ulaştınız. 400 bine yakın insan istihdam 
ettiniz. Sadece ekonomide değil, siyaset-
te de vazifeler üstlendiniz. Almanya’da 
bakan olarak vazife yapan Türkler oldu. 
Federal parlamentoda, eyaletlerde millet-
vekillerimiz oldu. Sanatta, sporda, bilim-
de öne çıkan, çok önemli başarılara imza 
atan insanlarımız oldu. Sizin buradaki 
varlığınız, sizin buradaki başarılarınız, 
Türkiye ile Almanya’nın işbirliğine de 
çok olumlu şekilde yansıdı. İkili ticaret 
hacmimiz 30 milyar avronun üzerine 
çıktı. Uluslararası yatırımlarda Türkiye 
ve Almanya hep ilk sıralarda yer aldılar. 
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Her yıl 4 milyon Alman turist Türkiye’yi 
tercih etti, hatta çok sayıda Alman va-
tandaşı Türkiye’ye yerleşti. NATO’da, 
AGİT’te, Avrupa Konseyi’nde Almanya 
ile birlikte örnek bir işbirliği sergiliyoruz. 
Avrupa Birliği sürecinde, sizler sayesinde, 
burada yaşayan vatandaşlarımız saye-
sinde Almanya’nın çoğunlukla desteğini 
alıyoruz. Bu ilişkileri her alanda inşallah 
çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Hem 
Türkiye’nin hem Almanya’nın kalkınması 
için, büyümesi için, daha güvenli, daha 
huzurlu ülkeler olması için, her aşamada 
birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Kardeşlerim...

Türkiye’de her fırsatta ifade ettiğim bir 
hususu burada özellikle dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Bizim dedelerimiz, 
bizim babalarımız, bizler, Türkiye’de çok 
zor zamanlar yaşadık, çok büyük acılara 
maruz kaldık, büyük badireler atlattık. 
On yıllar boyunca siyasi tercihlerimiz, 
taleplerimiz, arzularımız, beklentileri-
miz yok sayıldı. On yıllar boyunca kim-
liklerimiz, değerlerimiz, inançlarımız 
tahkir edildi. Türk dediler, Kürt dediler, 
aidiyetlerimizi yok saydılar. Alevi dediler, 
Sünni dediler, değerlerimizi yok saydılar. 
Mütedeyyin dediler, başörtülü dediler, 
sakallı dediler, namaz kılıyor, oruç tutu-
yor dediler, maneviyatımızı yok saydılar. 
“İşçisin sen, hep işçi kal” dediler. “Yoksul-
sun, hep yoksul kal” dediler. Nicelerinin 
varlığını dahi inkâr ettiler, sorunlarını 
reddettiler, onları asimile etmek istediler. 
Siyasete yaklaşma dediler, bürokrasiye 
yaklaşma dediler, sorunlarını dile ge-

tirme, sorunların için mücadele verme 
dediler. Sandıkta, kendi irademizle seçti-
ğimiz, çok da sevdiğimiz Başbakanımızı, 
merhum Adnan Menderes’i, bir 27 Mayıs 
günü iktidardan indirdiler, idam ettiler. 
Ne zaman ki Anadolu’nun, ne zaman ki 
milletin sesi yükseldiyse darbe yaptılar, 
o sesleri susturmak istediler. İktidarları 
sınırladılar, millî iradeye sınır çizdiler, 
“Sandık her şey değildir” diyerek milletin 
tercihleri önüne engeller koydular. 3 Ka-
sım 2002’de, milletin bir kez daha sesini 
yükseltmesiyle görev geldik. 12 yıl bo-
yunca, demokrasi için, hukuk için, millî 
irade için yoğun mücadele verdik. Sadece 
kendimiz için değil, tüm garipler için, 
yoksullar için, ihmal edilmiş, inkâr edil-
miş tüm kesimler için samimi mücadele 
verdik. Darbe senaryoları hazırladılar, 
hepsini alt üst ettik. Çetelerle tehdit etti-
ler, boyun eğmedik. Tahrikler, provokas-
yonlar yaptılar, terörle üzerimize geldiler, 
geri adım atmadık. Size Cumhurbaşkanı 
seçtirmeyiz dediler, bildirilerle tehdit 
ettiler; millete gittik, milletten güç ala-
rak millî iradeyi tecelli ettirdik. Yetmedi, 
işte geçen yıl Gezi olayları dediler, ağacı, 
çevreyi, yeşili bahane ederek Türkiye’nin 
istiklaline, Türkiye’nin büyüyen ekonomi-
sine, Türkiye’nin birliğine, kardeşliğine 
kastettiler, onlara da eyvallah demedik. 
17 Aralık’ta, yolsuzluk kılıfı altında, se-
çilmiş hükümete darbe yapmak istediler. 
Geri adım atmadık, boynumuzu eğmedik, 
Türkiye’yi 30 Mart’ta sağ salim seçime 
götürdük ve orada da darbe heveslilerine 
gereken cevabı verdik. Pensilvanya’da, 
uluslararası çevrelerin maşası olanlar, be-
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nim ülkemin istiklaline kastetti, kendi ül-
kesine ihanet etti, onlara fırsat tanımadık.

Kardeşlerim…

Türkiye’de, kendisini milletin üzerinde 
gören, kendi tercihlerini, kendi yaşam 
tarzlarını milletin tercih ve yaşam tarz-
larının üzerinde gören, elit, seçkinci bir 
zümre var. Alışmışlar millete tepeden 
bakmaya. Alışmışlar millete kibirle bak-
maya. Sandık yoluyla değil, demokrasi 
dışı yollarla millete hükmetmeye alışmış-
lar. Türkiye’ye, millete rağmen istedikleri 
gibi rota çizmeye alışmışlar. Biz, işte bu 
mütekebbirlere, bu kibir abidelerine, 
millete tepeden bakan bu elitlere “Dur” 
dedik. “Bu ülkede biz de varız” dedik. “Biz 
milletiz” dedik. “77 milyon, bu ülkenin 
sahipleriyiz” dedik. “Samimiyetle demok-
rasi dedik, hukuk dedik, özgürlük dedik, 
en önemlisi de kardeşlik” dedik. 12 yıl 
boyunca tarihînitelikte reformlar yaptık. 
30 yıl boyunca nice canları aramızdan 
alan, nice şehitler verdiğimiz terör mese-
lesini çözüm yoluna koyduk. Özgürlükle-
rin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. 
Başörtüsünü sadece üniversitelerde değil, 
kamuda dahi özgürlüğüne kavuşturduk. 
77 milyonun kardeşliği için, birliği için, re-
fahı ve huzuru için çok cesur adımlar attık. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, bu 
adımları atmaya devam edeceğiz.

Kardeşlerim,

İçeride, kendilerini milletten üstün gö-
ren, millete kibirle tepeden bakanlar ol-
duğu gibi, zaman zaman dışarıda da böyle 

kibir abidelerinin olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’ye tepeden bakmayı alışkanlık 
hâline getirmiş olanlar var. Türkiye’ye 
parmak sallamayı, Türkiye’yi kendince te-
dip etmeyi, terbiye etmeyi kendisine hak 
görenler var. Çıkarları zedeleniyor diye, 
Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini, 
ilerlemesini farklı şekillerde engelleme-
ye, yavaşlatmaya, durdurmaya çalışanlar 
var. İçeridekilere söylediğimizin aynısını, 
dışarıdaki bu kibir abidelerine de söylü-
yorum: Türkiye, artık eski Türkiye değil. 
Türkiye, sizin bildiğiniz, sizin parmak 
sallamayı alışkanlık hâline getirdiğiniz 
Türkiye değil. Bu bölgede biz de varız. Bu 
coğrafyada biz de varız. Bu dünyada biz 
de varız. Büyüyen bir ekonomi bizim de 
hakkımız. Demokrasi, hukuk, özgürlükler 
bizim de hakkımız. Bölgesel ve küresel 
meselelerde söz söylemek artık bizim de 
hakkımız. Yeni Türkiye’yi artık herkes ka-
bullenmek zorundadır. Büyük ekonomi-
siyle, aktif dış politikasıyla, 21’inci yüzyılı 
şekillendirecek Türkiye’yi artık herkes 
görmek ve hazmetmek zorundadır. Hiç 
kimse, hiçbir ülke, hiçbir uluslararası 
çevre parmağını sallayarak, kibirle bize 
istikamet çizemez. Hiç kimse Türkiye’yi 
azarlayamaz. Kendisine hak gördüğü-
nü, hiç kimse Türkiye’den esirgeyemez. 
Bizim eleştiriden korkumuz yok. Bizim, 
demokrasiden, hukuktan, temel hak ve 
özgürlüklerin genişlemesinden hiçbir 
çekincemiz yok. Biz, Avrupa Birliği’ne 
tam üye olmayı önüne bir hedef olarak 
koymuş, bunun için samimi olarak çalı-
şan bir ülkeyiz. Bütün engellemelere, ya-
pılan haksızlıklara rağmen, reformlarını 
kararlılıkla yapan bir ülkeyiz. Dostlarımız 
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bizden korkmasın, bizden çekinmesin. 
Barıştan başka, demokrasiden, hukuktan, 
insanca yaşam şartlarından başka hedefi-
miz yok. Şimdi burada bir şeyi söylemek 
zorundayım: Türkiye içinde, millete ki-
birle bakanlar ile, Türkiye dışında kibirle 
bakanlar, maalesef çok kirli bir ittifakın 
içindeler. Yaptıkları karalama kampanya-
larıyla, yaptıkları algı operasyonlarıyla, 
Türkiye’de iktidarı zayıf latmak, demok-
rasiyi zayıflatmak, geçmişte olduğu gibi 
millete tahakküm etmek istiyorlar.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim…

İçeride, o kibir abideleri ne söylüyorsa, 
dışarıda da aynıları, aynısını söylüyorlar. 
İçerideki bazı siyasetçilerle, dışarıdaki 
bazıları aynı dili kullanıyorlar. İçeride, 
çıkarları zedelendiği için yalan, iftira 
yayını yapan medya ile, dışarıda onların 
işbirlikçisi medya aynı tarz manşetleri 
atıyorlar. Türkiye’de basın özgürlüğü 
yok diye kara propaganda yapıyorlar. 
İşte buradan, Köln’den soruyorum: Polis 
öldürmek basın özgürlüğü müdür? Bek-
çi öldürmek basın özgürlüğü müdür? 
Askere kurşun sıkmak basın özgürlüğü 
müdür? Evrakta sahtecilik yapmak, cina-
yet şebekesi terör örgütlerine üye olmak 
basın özgürlüğü müdür? Yıllarca bizim 
terörle mücadelemize sessiz kalanlar, 
hatta terör örgütlerine sahip çıkanlar, 
şimdi de “Türkiye’de basın özgür değil” 
söylemi üzerinden teröre katkı sağlıyor-
lar. Acaba Avrupa’nın hangi ülkesinde, 
polise, askere kurşun sıkanlara müsama-
ha gösterilir? Acaba Avrupa’nın hangi 
ülkesinde, protesto hakkı adı altında 

vandallık yapanlara, kıranlara, dökenlere, 
yağmalayanlara müsamaha gösterilir? Bu 
kadar reform yapmış, demokratik hak ve 
özgürlükleri bu kadar ileri standartlara 
taşımış, millî iradeyi bu kadar savunan 
kime diktatör sıfatı pervasızca kullanıla-
bilir? Almanya belki de “Cehenneme git 
Erdoğan” tarzı, ahlaktan, edepten yoksun, 
ırkçı ve nefret dolu manşetleri yılda bir 
görüyor. Ama Türkiye’de her gün onlarca 
gazete bundan daha ağır manşetleri atar-
ken, kim çıkıp da “Türkiye’de medyaya 
baskı yapılıyor” diyebilir? Bakın buradan 
açık açık söylüyorum: Recep Tayyip Erdo-
ğan fanidir, her canlı gibi, vakti zamanı 
geldiğinde, bir an bile erken ya da geç 
değil, ölümü mutlaka tadacaktır. Ama, 
Türkiye Cumhuriyeti kutlu yolculuğuna 
kesintisiz olarak devam edecek, hedefle-
riyle inşallah buluşacaktır. Benim şahsım 
üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye 
çalışanlar, bilsinler ki milletin kararlı 
duruşunu, dik duruşunu, asil duruşunu 
karşılarında bulacaklardır. Biz iktidara 
manşetlerle gelmedik. İçeride ya da dışa-
rıda atılan manşetler de, bilinsin ki, bize 
istikamet çizemeyecek, Türkiye’ye rota 
belirleyemeyecektir.

Kardeşlerim…

Tü r k i y e ’ n i n  g e r ç e k  f o t o ğ r a f ı n ı n 
Avrupa’da görülebilmesi için sizlere bü-
yük sorumluluk düşüyor. Türkiye aley-
hine karalama kampanyalarının boşa 
çıkarılması için sizlere vazifeler düşüyor. 
Biz istiyoruz ki, Avrupa, Türkiye’yi gerçek 
fotoğraf üzerinden okusun. Biz istiyoruz 
ki, Avrupa, Türkiye üzerine değerlendir-
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me yaparken, yanlı medyanın, kışkırtıcı 
siyasetin, çıkar çevrelerinin, ideolojinin 
etkisinde kalmasın, hakkaniyetle de-
ğerlendirmeler yapsın. Biz istiyoruz ki, 
Avrupa, Türkiye’ye bakarken, sadece elit-
leri, sadece belli kesimleri, belli zümreleri 
değil, 77 milyonun tamamını görebilsin. 
İstanbul’daki şiddet içeren sokak eylemle-
rini görenlerin, 30 yıldır can alan terörün 
bitme noktasına geldiğini de görmelerini 
istiyoruz. Manşetlere aldananların, 12 
yıl önce Türkiye’de medyanın sıkıntıla-
rını hatırlamalarını istiyoruz. Medyayla, 
sosyal medyayla ilgili şikayetlerimizi 
eleştirenlerin, kendi ülkelerindeki uy-
gulamaları incelemelerini istiyoruz. 
Mısır’da darbeye darbe diyemeyenlerin, 
en azından Türkiye’de, bir kısım yargı ve 
emniyet mensupları vasıtasıyla yapılan 
darbe girişimini iyi okumalarını arzu edi-
yoruz. Şunu da özellikle vurguluyorum: 
Kim ne senaryo yazarsa yazsın, hangi 
tuzağı kurarsa kursun, hangi provokas-
yonu hazırlarsa hazırlasın, biz yolumuza 
kararlılıkla devam edeceğiz. Geçtiğimiz 
12 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük, de-
mokrasiyi ve özgürlükleri genişlettik, 
ülkemizin gücünü, itibarını artırdık. 
Önümüzdeki dönemde de ekonomiyi 
büyütmeye devam edeceğiz. Demokra-
sinin standartlarını evrensel seviyelere 
ulaştırmak için çalışmaya devam edece-
ğiz. Özgürlüklerden korkumuz yok; öz-
gürlükleri genişletmeye devam edeceğiz. 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinden 
vazgeçmeden, reformlarımızı yapmaya, 
Avrupa değerlerini ülkemize taşımaya de-
vam edeceğiz. Türkiye’siz Avrupa eksiktir. 
Avrupa içindeki 6 milyona ulaşan Türk 

varlığı, birçok Avrupa Birliği ülkesinin 
nüfusundan daha çoktur. Bugüne kadar 
Avrupa’ya katkı verdik; emeğimizle, alın 
terimizle, fikirlerimizle, değerlerimizle 
katkı verdik; daha da çok katkı sunmaya 
devam edeceğiz. Avrupa içinde yükse-
len ırkçılığın, vicdanları yaralayan ırkçı 
cinayetlerin, nefretin, ayrımcılığın pan-
zehiri inanın Türkiye olacaktır. Doğu ile 
Batı’nın kucaklaşmasının kilidi, mede-
niyetlerin buluşmasının zemini Türkiye 
olacaktır. Evrensel değerlerin, Avrupa 
değerlerinin güçlenmesine Türkiye’ye en 
büyük katkıyı sağlayacak, başta İslamo-
fobi, antisemitizm olmak üzere, nefret 
suçlarıyla mücadelede Türkiye örnek 
teşkil edecektir. Artık Türkiye, siyasetiyle, 
ekonomisiyle, insanıyla, misyonuyla, de-
ğerleriyle Avrupa’nın bir parçasıdır. Avru-
pa, özellikle de Avrupalı siyasetçiler bunu 
artık görmek, kabullenmek durumunda-
dır. Avrupa siyasetinin sorunları, Türkiye 
kullanılarak değil, Türkiye ile çözülür. 
Almanya Cumhurbaşkanı Hayneman ne 
güzel söylemiş: “Hiç bir şeyi değiştirmek 
istemeyenler, korumak istediklerini dahi 
kaybederler.” Evet... Değişime direnen bir 
Avrupa, asla Avrupa değildir.

Kardeşlerim…

Sizler, büyük bir ülkenin, büyük bir dev-
letin, dünya üzerinde iddia sahibi olan 
büyük bir milletin mensuplarısınız. Siz-
ler, tarihi şanlı bir ecdadın torunlarısınız. 
Sizler, ekonomisi büyüyen, demokrasisi 
ileri standartlara kavuşan, dünyadaki 
tüm mazlumların derdini kendi derdi 
gören bir büyük ülkenin vatandaşla-
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rısınız. İşte onun için asla boynunuzu 
yere eğmeyeceksiniz. İşte onun için asla 
kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. 
Almanya makamlarıyla, başta Şansölye 
Sayın Merkel’le, her meseleyi konuşuyor, 
görüşüyor, birlikte çözüm yolları arıyo-
ruz. Hem Almanya Devleti hem Türkiye 
Cumhuriyeti her an, her meselenizde ya-
nınızda olacaktır. Dışişleri Bakanlığımız, 
Büyükelçiliğimiz, konsolosluklarımız her 
an emrinizde olacaktır. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız her 
an yanınızda olacaktır. Derneklerimiz, 
vakıf larımız, sivil toplum örgütlerimiz 
her an yanınızda olacaktır. Her gelişimde 
söyledim, bir kez daha hatırlatmak isti-
yorum: Almancayı çok iyi öğrenmenizi 
sizlerden rica ediyorum. Bulunduğunuz 
ülkelerin dillerini çok iyi öğrenmenizi 
ve çocuklarınızın öğrenmesini temin 
etmenizi sizlerden istiyorum. Ana dili-
nize, Türkçeye sahip çıkmanızı özellikle 
sizlerden rica ediyorum. Kültürünüzü, 
değerlerinizi, anavatanla irtibatınızı asla 
sekteye uğratmayın; ama Almanya’da 
da bir yabancı gibi durmayın. Siyasete, 
sosyal hayata, ekonomiye daha fazla ka-
tılım sağlayın. Türkiye ile Almanya’nın 
işbirliğinin artması için daha fazla emek 
sarfedin. Nice sorunları aştık, nicelerini 
de aşarız ve inşallah hep birlikte aşacağız.

Kardeşlerim…

B i z ,  b u g ü n  Al m a nya’ ya ,  U ETD ’ n i n 
10’uncu Kuruluş Yıldönümü Töreni için, 
sizlerle hasret gidermek için geldik. 
Burada şunu da hatırlatmak durumun-
dayım. 10 Ağustos’ta, tarihinde ilk defa, 

Türkiye’de halkın oylarıyla Cumhur-
başkanı seçilecek. Ve yine bu seçimde, 
tarihimizde ilk defa, Türkiye dışındaki 
vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde 
oy kullanacak. Oy vermek sizin en tabii, 
en demokratik hakkınız. Engellemeler 
nedeniyle gecikmiş olsa da, bu hakkı 
sizlere teslim ettik. Yurtdışında oy kullan-
ma tarihleri farklı. Sizler, 31 Temmuz-3 
Ağustos tarihleri arasında oy kullanacak-
sınız. 31 Temmuz-3 Ağustos arasında oy 
verme merkezlerine gidip, bu demokratik 
haklarınızı kullanmanızı sizlerden rica 
ediyorum. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde 
kayıtlı olup olmadığınızı mutlaka kont-
rol edin; eğer kaydınız yoksa, en yakın 
konsolosluğa gidip kayıtlarınızı yaptırın. 
21-26 Temmuz tarihleri arasında YSK’nın 
internet sitesinden randevu almayı unut-
mayın. Oy vermeye giderken, yanınızda 
mutlaka T.C. Kimlik Numarası olan nüfus 
cüzdanı ya da pasaport bulundurun. O ta-
rihte Türkiye’de iseniz, gümrük kapıların-
da oyunuzu mutlaka kullanın. Biz, henüz 
adayımızı tespit etmedik. İstişarelerimiz, 
araştırmalarımız devam ediyor. İnşallah, 
en kısa süre zarfında Cumhurbaşkanı 
adayımızı açıklayacağız. Cumhurbaşka-
nının sizin oylarınızla seçilmesi bir milat 
olacak, millî irade adına, demokrasi adına 
inşallah bir dönüm noktası olacak. Türki-
ye daha da güçlenecek, demokrasimiz güç 
kazanacak, göreceksiniz, ekonomi daha 
da şahlanacak.

Kardeşlerim...

Yarın, Avrupa Parlamentosu seçimleri var. 
Bu seçimlerin Avrupa için hayırlı olması-
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nı diliyorum. Sizlerin de gidip, bu seçim-
lerde oy kullanmanızı özellikle temenni 
ediyorum. Bir başka husus, salon dışında 
bazı gösterilerin olduğunu biliyorsunuz. 
Onlar da bizim vatandaşlarımız. Hiçbir 
provokasyona mahal vermeden, sağduyu 
içinde, soğukkanlılık içinde evlerimize 
döneceğiz. Vakarımızı, ağırbaşlılığımızı 
azami derecede sergileyecek, karalama 
kampanyalarına fırsat tanımayacağız. 
Türkiye’deki olaylar burada nasıl kışkırt-
ma için kullanılıyorsa, buradaki olaylar 
da aynı şekilde kışkırtma amacını taşıyor. 
Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz. 77 
milyon Türkiye’de kardeş iken, yurtdı-
şında da kardeşliğimizi en güçlü şekilde 
muhafaza edeceğiz. Bir kez daha her biri-
nizi hasretle, muhabbetle kucaklıyorum. 
Burada olamayan kardeşlerime en kalbî 
selamlarımı iletmenizi sizlerden rica edi-
yorum. Yarın idrak edeceğimiz mübarek 
Miraç Kandilinin, ülkemiz, milletimiz, 
tüm insanlık için hayırlara vesile olması-
nı niyaz ediyorum. Almanya Federal Cum-
huriyeti makamlarına, ziyaretimiz sıra-
sında gösterdikleri misafirperverlik için 
teşekkür ediyorum. Yeniden kavuşmak, 
yeniden hasret gidermek umuduyla, her 
birinizi tek tek selamlıyor, Allah’a emanet 
ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rabbim 
her birinizi muhafaza etsin. Emeğiniz, 
ekmeğiniz bereketli olsun diyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Değerli Bakanlar, değerli misafirler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
imzalanan anlaşmaların ülkelerimiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Son yıllarda küresel enerji ala-
nında büyük çaplı değişimler yaşanıyor. 
Dünya enerji haritası değişiyor. Bu alan-
da yeni aktörler ortaya çıkıyor. Mevcut 
enerji oyuncuları da yeni yol ayrımlarıyla 
karşı karşıya geliyor. Geliştirilen yeni tek-
nolojiler enerji arenasında köklü değişim-
lere yol açıyor. Güvenlik, refah ve barışın 
birlikte anlamlı hâle geldiği bu ortamda, 
karşılıklı çıkarların gözetildiği ulusla-
rarası işbirliği ve dayanışma girişimleri 
büyük önem kazanıyor. Bu gelişmelere 
paralel olarak enerji güvenliği, dış politi-
ka, ulusal güvenlik, ekonomik büyüme ve 
sürdürülebilir kalkınma gibi kavramlarla 
birlikte anılmaya başlandı. Enerji güven-
liği konusu, küresel gündemin giderek 

daha üst sıralarına çıkarken, günümüz 
dünyasındaki tartışmaların da ana tema-
larından biri hâline geldi. Türkiye olarak, 
enerji güvenliğinin sağlanmasında, üreti-
ci, transit ve tüketici ülkeler arasında, et-
kin bir işbirliği ve diyalog tesisinin büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla, 
dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Doğu-
Batı Enerji Koridoru’nu geliştirdik. Bakü-
Tiflis-Ceyhan ham petrol ve Bakü-Tiflis-
Erzurum doğal gaz boru hattı projeleri, bu 
koridorun başarıyla hayata geçirdiğimiz 
iki unsurudur. Elbette Gürcistan’ın da bu 
projelerin gerçekleştirilmesinde önemli 
bir role sahip olduğunun ifade etmek 
isterim. Bugün de, Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı Projesi TANAP’ın öngörü-
len takvim içerisinde hayata geçirilmesi 
amacı doğrultusunda önemli bir adımın 
atılmasına şahitlik ediyoruz. Bilindiği 
gibi, TANAP’a ilişkin Hükümetlerarası ve 
Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları, 2012 yı-

Şahdeniz Doğal Gaz Üretim 
Sahası ve TANAP Projesi’ne 
Türkiye’nin Ortaklığı İmza 

Töreni 

30 Mayıs 2014
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lının Haziran ayında, İstanbul’da, şahsım 
ve değerli kardeşim Aliyev’in huzurunda 
imzalanmıştı. Haziran 2012’den bugüne 
kadar geçen sürede, TANAP projesi açı-
sından büyük önem taşıyan yeni geliş-
meler yaşandı. Şah Deniz 2 Nihai Yatırım 
Kararı Anlaşması, geçtiğimiz Aralık ayın-
da, Bakü’de düzenlenen bir törenle neti-
celendirildi. Bugün burada imzalanan an-
laşmalarda yer alan hususlardan özellikle 
ikisi, ülkemiz ve şirketlerimiz bakımın-
dan büyük önem taşıyor. Bunlardan biri, 
BOTAŞ’ın TANAP boru hattında yüzde 
20 olan payının yüzde 30’a çıkarılmış ol-
masıdır. İkincisi de, TPAO’nun Şah Deniz 
sahasındaki payının yüzde 9’dan yüzde 
19’a yükselmiş bulunmasıdır. Böylece 
TPAO, söz konusu sahada BP’den sonraki 
ikinci büyük ortak konumunu geldi. İlk 
aşamada TANAP’ı, Şah Deniz sahasının 
beslemesi öngörülüyor. Bu çerçevede, Şah 
Deniz sahasının ikinci geliştirme aşaması 
kapsamında üretilecek doğal gazın 6 mil-
yar metreküplük bölümü ülkemize satıla-
cak. Bu sahadan gelen doğal gazın 10 mil-
yar metreküplük bölümünün de, Türkiye 
üzerinden, TANAP vasıtasıyla Avrupa’ya 
taşınması planlanıyor. Daha sonraki aşa-
malarda ise, Hazar Denizi’nin Azerbaycan 
bölümünde bulunan diğer sahalardan 
elde edilecek doğal gaz kaynaklarının da 
bu boru hattına yönlendirilmesi hedef-
leniyor. Biz Türkmen gazının da, Rus ve 
Doğu pazarlarına ilaveten Batı piyasala-
rına da Türkiye üzerinden erişmesini te-
menni ediyoruz. Daha ileriki aşamalarda, 
farklı ilave kaynakların bu boru hattına 
yönlendirilmesi hususu da söz konusu 
olabilecektir. Bugünkü anlaşmalar, bu 

sürecin de kapısını aralamaktadır. Görül-
düğü gibi, TANAP geleceğe dönük bir pro-
jedir. Şah Deniz Konsorsiyumu, 28 Hazi-
ran 2013 tarihinde, buradan çıkartılacak 
gazın, TANAP’tan sonra, Trans Adriyatik 
Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla taşınmasına 
karar verdi. Yani, TANAP’ın TAP’a bağ-
lanması öngörülüyor. Bu karar, ülkemiz 
ve Bulgaristan arasında da bir bağlantı 
yapılması gereğini de beraberinde getiri-
yor. Nitekim, Ukrayna’da yaşanan olaylar 
başta olmak üzere, son gelişmeler, ülkeler 
arası enterkonneksiyonun önemini bir 
kez daha gösterdi. 

Değerli dostlar…

Hayata geçirdiğimiz, üzerinde çalıştı-
ğımız veya gündemimizde bulunan bu 
tür projeler, bulunduğumuz coğrafyanın 
siyasi, sosyal ve ekonomik görünümünü 
şekillendiren tarihî dönüm noktalarını 
oluşturuyor. Türkiye, 77 milyona yakla-
şan nüfusu, gelişen ekonomisi, hızla artan 
enerji talebi ve enerji merkezi olma hede-
fiyle, bu bakımdan yükselen bir ülkedir. 
Bu çerçevede Ceyhan’ı, Doğu Akdeniz’in 
birinci, Avrupa’nın ise Rotterdam’dan 
sonra ikinci büyük terminali hâline dö-
nüştürmeyi amaçlıyoruz. Doğu Akdeniz, 
Irak ve Hazar bölgesi ile ilgili olarak, 
enerji alanında son dönemde ortaya çı-
kan gelişmeler, ülkemizin enerji merkezi 
konumunu güçlendirecek niteliktedir. 
Türkiye, TANAP vasıtasıyla doğal gaz arz 
güvenliği, arz çeşitliliği, Doğu-Batı enerji 
koridorunun dağıtım merkezi olma gibi 
stratejik avantajlar yanında, önemli bir 
gelire de kavuşacaktır. Ülkemizin 21 
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ilinden geçecek olan projenin inşası sı-
rasında ortaya çıkacak ekonomik faydayı 
da, kalkınma ve istihdam bakımından 
önemli görüyoruz. Şah Deniz ortaklığı 
ve TANAP bizim için, gazın kaynağında 
çıkartılmasından tüketimine kadar olan 
tüm aşamalarda içinde yer aldığımız 
bir proje olması bakımından da ayrı-
ca önemlidir. Bunların da ötesinde biz 
TANAP’ı sadece ticari bir yatırım olarak 
değerlendirmiyoruz. TANAP’ın, Türkiye 
ile Azerbaycan arasında olduğu kadar, 
Avrupa ülkeleriyle de aramızda uzun yıl-
lara dayanacak, güçlü, sağlam ve organik 
ilişkiler tesis edecek bir proje olacağına 
inanıyoruz. Türkiye, mevcut fırsatları so-
mut projelere ve gerçeklere dönüştürmek 
için, bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da çabalarını sürdürecektir. Bu 
vesileyle, bugün imzalanan anlaşmaların 
hayırlı olmasını diliyor, katkıda bulunan 
Azerbaycanlı kardeşlerime ve çalışma ar-
kadaşlarıma teşekkür ediyor, bir kez daha 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Çok değerli işadamları, saygıdeğer katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Fransa’daki temaslarımız kapsamında siz-
lerle bir araya gelmekten büyük memnu-
niyet duyuyorum. Dün Cumhurbaşkanı 
Sayın Holland ile çok yararlı bir görüşme 
yaptım. Sayın Holland’ın 27-28 Ocak 
2014 tarihlerinde Türkiye’ye yapmış ol-
duğu resmî ziyaretten yaklaşık 5 ay sonra 
kendisiyle tekrar bir araya gelmekten 
dolayı memnun oldum. Sayın Holland 
ile ikili ilişkilerimizi derinlemesine gö-
rüştük, ayrıca bölgesel ve uluslararası 
sorunları da ayrıntısıyla ele aldık. Fransa, 
gerek siyasi gerek ekonomik alanda bizim 
Avrupa’daki en değerli dostlarımızdan bi-
ridir. Siz değerli işadamlarının da büyük 
katkısıyla, Fransa, ülkemizin önde gelen 
ekonomik ortakları arasında yer alıyor. 
Ekonomik rakamlara bakıldığında, Fran-

sa, Türkiye’nin 4’üncü büyük ihracatçısı 
ve 8’inci büyük ithalatçısıdır. Fransa ile 
ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her ge-
çen gün gelişmeye devam ediyor. 2013 
yılı sonu itibariyle ulaşmış olduğumuz 
ikili ticaret hacmi 10.7 milyar avrodur 
(ihracatımız 4.7 milyar avro, ithalatımız 
6 milyar avrodur). Ülkelerimiz bu hacmi 
geliştirme potansiyeline sahiptir. Sizlerin 
de bu konuda her türlü katkıyı sağlaya-
cağına inanıyorum. Bugün Türkiye’de 
yaklaşık Bin 160 Fransız firması faaliyet 
gösteriyor. Türkiye’ye uluslararası doğru-
dan yatırım girişlerinin yüzde 5.7’si Fran-
sa kaynaklı. (2002-2013 yılları arasında 
Fransa’dan ülkemize yapılan doğrudan 
yatırım miktarı 4.7 milyar avro oldu.) Hü-
kümetimiz döneminde uluslararası yatı-
rımcıların ülkemizde karşılaşabilecekleri 
sorunların çözümü için önemli adımlar 
attık. Bu amaçla kurulan Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Invest 

Fransız Firmalarının CEO’ları 
ve Temsilcileri ile Kahvaltı 

Konuşma Notu 

Fransa | 21 Haziran 2014 
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in Turkey), yatırımcıların tüm bürokratik 
işlemlerini en kısa sürede yerine getiri-
yor. Ülkemizde üretim yapan bir yatırım-
cı, sadece Türkiye’deki 77 milyonluk bir 
pazara hitap etmekle kalmıyor, lojistik 
ve ulaşım kolaylıkları sebebiyle yakın 
çevremize de ihracat yapma imkânına 
kavuşuyor. İşadamlarımız, bugüne kadar 
kazandıkları tecrübeler ve kurdukları 
bağlantılar sayesinde, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerindeki en büyük yatırım-
cılar arasında yer alıyorlar. İşadamla-
rımızın yatırım çabaları karşılıklıdır. 
“Invest in Turkey” Fransa’da aktif çalış-
malar yürütürken, “Invest in France”ın 
da İstanbul’da bir büro açması olumlu bir 
gelişme oldu. Fransa Yatırım Ajansı’nın 
Charles de Gaulle Havaalanı’nda Türk 
yatırımcılara hizmet vermek üzere bir 
iş merkezi açmasını da isabetli bir karar 
olarak görüyorum. Bu kuruluşlar ülkele-
rimiz arasındaki karşılıklı yatırımların ve 
ticaretin artırılmasına olumlu katkılarda 
bulunuyorlar. 

Değerli işadamları... 

Bölgesel bazı sorunlara, uluslararası 
planda karşılaşılan ekonomik krizlere 
rağmen, Türkiye ekonomisi önemli bir 
atılım yaptı. Bugün Türkiye, bölgesinde-
ki en güçlü, en istikrarlı ekonomi olma 
konumuna yükselmiş bulunuyor. Hükü-
metimiz ekonomik alandaki disiplinli 
politikasını sürdürmeye, istikrar içinde 
Türkiye’nin refahını arttıracak adımları 
atmaya kararlıdır. Son 12 yılda ekonomik 
alanda çok önemli yapısal gelişmeler kay-
deden Türkiye, küresel ekonomik krizden 

de en hızlı çıkan ülkeler arasında yer 
alıyor. Bu olumlu gelişme 2013 yılında 
da devam etti ve avro bölgesi küçülürken 
Türkiye ekonomisi yüzde 4 oranında 
büyüdü. Türkiye, 2013 yılında yüzde 
36.3 düzeyinde gerçekleşen AB tanımlı 
borç oranı ile 25 AB ülkesinden daha iyi 
performans gösterdi. Türkiye’nin gayri 
safi yurtiçi hasılası, bu 12 yıllık süreçte 
üç kattan fazla artarak, 2002 yılındaki 
230 milyar dolar seviyesinden, bugün 
820 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde 
kişi başına düşen millî gelir 2002 yılına 
göre yine 3 kattan fazla artarak 3 bin 500 
dolardan 10 bin 800 dolar düzeyine çıktı. 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) tahminlerine göre, Türkiye 2012-
2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 
5.2 büyüme oranıyla OECD’ye üye ülke-
ler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomi 
olacak. Büyüyen ekonomimizle doğru 
orantılı olarak dış ticaretimiz de gelişiyor. 
2002 yılında 36 milyar dolar olan ihra-
catımızı 2013 yılında 152 milyar dolara 
yükselttik. İhracatımızın 2023 yılında 
500 milyar dolar olmasını hedefliyoruz. 
Türkiye’nin sunduğu bu ticari fırsatlar 
Fransız ortaklarımız tarafından da en iyi 
şekilde takdir ediliyor, ikili ticaretimiz 
her geçen gün artıyor. Diğer taraftan, 
finans ve bankacılık alanında yaptığımız 
reformlar sayesinde ekonomimiz sağlam 
bir zeminde ilerliyor. Küresel ekonomik 
kriz, ABD ve Avrupa’da birçok banka 
ve mali kuruluşun if lasına yol açarken, 
bankalarımız bu krizden, çok şükür etki-
lenmedi. 2002 yılında, biz görevi devral-
dığımızda, Türkiye’nin IMF’ye borcu 23.5 
milyar dolar seviyesindeydi. 10 yıl içinde 
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bu borcu tamamen ödedik. Yine bu 10 
yıllık süreçte, 27.5 milyar dolarlık Merkez 
Bankası rezervimizi de 135 milyar dolara 
yükselttik. Türkiye ekonomisinin bu yük-
sek performansının, bölgesel ve ulusla-
rarası sorunlara rağmen sağlanabildiğini 
bilhassa belirtmek istiyorum. Ekonomi 
yönetiminde, karşılaştığımız güncel so-
runları aşabilecek esnekliğe ve dinamiz-
me sahibiz. Bu akılcı yönetimi bundan 
sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu 
yürüyüşümüzde dost Fransa’nın kıymetli 
işadamlarını yanımızda görmek istiyo-
ruz. Fransız dostlarımızdan Türkiye’ye 
yaptıkları yatırımları arttırmalarını bekli-
yoruz. Sizlerle bir araya gelmiş olmaktan 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
ifade ediyor, hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. Teşekkür ederim. 
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Sevgili kardeşlerim, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ve Fransa Cumhuriyeti’nin 
değerli vatandaşları, Hanımefendiler, 
beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Fransa’nın 
çeşitli şehirlerinden, bu güzel buluşma, 
bu hasret giderme için Liyon’a gelen tüm 
kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. 
Fransa makamlarına, Cumhurbaşkanı 
Sayın Holland ve çalışma arkadaşlarına, 
Ron-Alp Bölge Valisi’ne, Liyon Belediye 
Başkanı’na, misafirperverlikleri için şük-
ranlarımı sunuyorum. Bu güzel buluş-
mayı tertip eden, bu yıl 10’uncu kuruluş 
yıldönümünü kutlayan Avrupa Türk De-
mokratlar Birliğine, yani UETD’ye, Sayın 
Başkan ve tüm yöneticilerine teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim... 

UETD’nin 10’uncu Kuruluş Yıldönümü 
Etkinlikleri kapsamında, 24 Mayıs’ta 
Almanya’nın Köln şehrinde binlerce kar-
deşimizle buluştuk. Sizlere, Almanya’daki 

kardeşlerinizin selamlarını iletiyorum. 
Önceki gün, Avusturya’nın Başkenti 
Viyana’da, orada yaşayan, orada çalışan 
yine binlerce kardeşimizle kucaklaştık. 
Sizlere, Avusturya’daki kardeşlerinizin de 
selamlarını iletiyorum. En önemlisi, Tür-
kiye’deki kardeşlerinizin, 77 milyonun, 
yakınlarınızın, dostlarınızın, sevenlerini-
zin selamlarını da burada sahibine teslim 
ediyor, onların da selamlarını sizlere ile-
tiyorum. 

Kardeşlerim... 

Türkiye ile Fransa’nın diplomatik irtiba-
tı, 16’ncı yüzyıla, mekânı cennet olsun, 
Kanuni Sultan Süleyman dönemine da-
yanıyor. Önceki gün Viyana’da da Sultan 
Süleyman’ı hayırla yâd ettik. Kanuni Sul-
tan Süleyman, ordusuyla Viyana önlerine 
kadar gelmiş, Viyana’yı almaktan vaz-
geçerek İstanbul’a dönmüştü. Fransa ile 
ilişkiler ise daha farklı şekilde tesis edil-
mişti. Osmanlı Cihan Devleti ile Fransa, 
birçok alanda işbirliği yapmış, 400 yıldan 
fazla süre bu coğrafyada irtibat hâlinde 
olmuşlardı. Fransa’nın zor zamanların-

Fransa-UETD 10. Kuruluş 
Yıldönümü Etkinliği 

Lyon, Fransa | 21 Haziran 2014 
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da, Osmanlı buraya yardıma koşmuştu. 
Osmanlı’ya ve Türkiye’ye, Fransa birçok 
alanda katkı vermiş, destek vermişti. Asır-
lardır devam eden dostluğumuz, burada-
ki vatandaşlarımızla artık çok farklı bir 
boyut kazandı. Şu anda, Fransa’da, 620 
bin civarında vatandaşımız bulunuyor. 
Vatandaşlarımızın yarısı, çifte vatandaş 
olarak, Türkiye ve Fransa Cumhuriyetle-
ri vatandaşları olarak hayatlarını idame 
ettiriyor. İşçi olarak geldiğiniz Fransa’da, 
on yıllar boyunca, bütün sıkıntılara ta-
hammül ettiniz, sabrettiniz, direndiniz 
ve Allah’a hamdolsun, emeklerinizin 
karşılığını alır hâle geldiniz. 30 bin kar-
deşimiz burada kendi işini kurdu, 50 bin 
kişiyi istihdam eder konuma ulaştı. Son 
yerel seçimlerde, 194 kardeşimiz çeşitli 
kademelerde Belediye Yönetimlerine se-
çildi. Sanatta, sporda, siyasette, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları artık ağırlıkla-
rını hissettirmeye, “Fransa’da biz de varız” 
demeye başladı. Şunu bir kez de burada 
ifade etmek istiyorum. Türkiye’de, sizin 
hasretinizi çektiğimiz kadar, sizin başarı-
larınızla da gurur duyduk. 77 milyon, her 
birimiz, sizlerle gururlanıyor, sizlerle ifti-
har ediyoruz. Bütün zorluklara rağmen, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın, 
Türkiye’nin bir evladı olmanın asaletini 
yere düşürmediğiniz için, onu daha da 
yüksek burçlara taşıdığınız için sizlere 
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 

Sevgili kardeşlerim... 

Fransa’yla, Türkiye ile ilgili konuların iç 
siyasette kullanılması sebebiyle zor gün-
ler yaşadığımız oldu. Türkiye üzerinden, 

1915 olayları üzerinden, buradaki vatan-
daşlarımız üzerinden, birileri, iç politi-
kada prim sağlama gayretine girişti. Biz, 
gerek Fransa’da, gerek diğer Avrupa ülke-
lerinde, bu tür konuların iç politika mal-
zemesi yapılmasının tehlikesini her fır-
satta vurguladık. İç politikada, istismarla 
oy kazanmak uğruna, ırkçılığa, ayrımcılı-
ğa, özellikle de İslamofobiye kapı aralan-
masının, Avrupa için, Avrupa değerleri 
için tehdit oluşturacağını defalarca dile 
getirdik. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeli-
ği önüne çıkarılan engeller, hakkaniyetle 
uyuşmuyor, ahde vefa ilkesine uymuyor. 
Bakın bizim, sadece Fransa’da 620 bin 
vatandaşımız var. Bütün Avrupa’da, sayı-
ları 6 milyona yaklaşan vatandaşımız var. 
Birçok Avrupa ülkesinin nüfusu, bizim 
buradaki vatandaşlarımızdan daha az. 
50 yıldır Avrupa’da bulunan, Avrupa’da 
çalışan, ter döken, iş kuran, hayatlarını 
burada idame ettirip, çocuklarını bu-
rada büyüten vatandaşlarımız, Avrupa 
Birliği’ne üye olacak bir Türkiye’nin ön-
cüleridir. Kimse Türkiye’den korkmasın. 
Kimse Türkiye’den çekinmesin. Tam ter-
sine, şunu herkesin bilmesini isterim ki, 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı var-
dır; bu ihtiyaç bugün daha fazla artmıştır. 
Avrupa Birliği’nin, güçlü ekonomisinden 
dolayı Türkiye’ye ihtiyacı var. Avrupa 
Birliği’nin, genç, dinamik nüfusundan 
dolayı Türkiye’ye ihtiyacı var. Avrupa 
Birliği’nin, ırkçılıkla, ayrımcılıkla, anti-
semitizm ve İslamofobi ile mücadele için 
Türkiye’ye ihtiyacı var. En önemlisi de 
Avrupa Birliği’nin, İslam dünyasıyla, tüm 
Müslümanlarla, Doğu, Ortadoğu, Kuzey 



Recep Tayyip ERDOĞAN

338

Afrika, Balkanlar’la daha sağlıklı irtibat 
kurabilmesi için Türkiye’ye ihtiyacı var. 

Kardeşlerim... 

Türkiye, ilelebet kapıda bekletilecek bir 
ülke değildir. Hele hele, son 12 yılda ger-
çekleştirdiğimiz reformlarla, büyüyen 
ekonomiyle, aktif dış politikayla, Türkiye 
Avrupa Birliği’nin kapısında ilelebet bek-
leyecek bir ülke hiç değildir. Biz reformla-
rımızı kararlılıkla yapıyoruz. Demokratik 
standartlarımızı yükseltiyoruz. Ekonomi-
yi istikrarla büyütüyoruz. Yıllık ortalama 
yüzde 5 büyüyen bir ekonomiyle, şu anda 
Avrupa’nın en büyük 6’ncı ekonomisi 
konumundayız, bunu daha da ileriye 
taşımak için çalışıyoruz. Bölgemizde, 
ulaşabildiğimiz her yerde, en güçlü şekil-
de Hakk’ı savunuyor, adaleti savunuyor, 
mazlumların elinden tutuyor, zulme karşı 
onurlu bir mücadele veriyoruz. Yani artık 
Eski Türkiye yok. Türkiye çok değişti, 
Türkiye hızla değişiyor. Milletimizin güç-
lü iradesi doğrultusunda, son derece sağ-
lam temeller üzerinde artık Yeni Türkiye 
yükseliyor. 

Kardeşlerim… 

1960 yılında bir askerî darbe yapıldı; bu 
darbenin ardından ekonomi alt üst oldu, 
Türkiye daha da fakirleşti. Sizler, babala-
rınız, dedeleriniz, işte o darbenin ardın-
dan, ekmek parası için, helal rızık için, 
kalktınız, buralara geldiniz. Ardından, 
1980 yılında bir başka darbe yapıldı. Yine 
demokrasi askıya alındı. Yine ekonominin 
dengeleri alt üst oldu. Özgürlükler bir kez 

daha kısıtlandı. Baskı, zulüm, zorbalık bir 
kez daha arttı. İşte o dönemde de, başta 
Fransa olmak üzere, Avrupa ülkelerine 
birçok vatandaşımız kaçmak, sığınmak 
zorunda kaldı. Şairlerimiz, yazarlarımız, 
sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, va-
tanlarını terk edip, gurbete gelmek zo-
runda kaldı. Ardından, 28 Şubat darbesi 
geldi. Bir kez daha devlet, kendi öz vatan-
daşına zulmetmeye, vatandaşının hakları-
nı kısıtlamaya başladı. Kızlarımız, inanç-
larının gereği başörtüleriyle okullarına 
gidemediler. İmam hatip okulları kapatıl-
dı, meslek liselerinin kapısına adeta kilit 
vuruldu. Kur’an öğrenmek, öğretmek, bir 
kez daha zorlaştırıldı. İnsanlar, siyasi par-
tiler, sermaye, şirketler, sivil toplum ör-
gütleri renklere ayrıldı, aralarında ayrım-
cılık yapıldı. İşte o dönemde de, başörtülü 
kızlarımız, İmam Hatipli gençlerimiz, çok 
sayıda vatandaşımız bir kez daha vatanını 
terk etmek zorunda bırakıldı. Değerli dos-
tum, değerli sanatçımız Ahmet Kaya, işte 
o dönemin, o atmosferin lincine uğradı, 
geldi, Paris’te, gurbette, vatan hasreti için-
de hayata gözlerini yumdu. 

Kardeşlerim… 

On yıllar boyunca, Türkiye’de, makbul 
vatandaş, makbul olmayan vatandaş ay-
rımı yaptılar. Standart vatandaş üretmek 
istediler. Kendi kriterlerine uymayanları 
dışladılar, horladılar. Değerleri yok say-
dılar. İnançları yok saydılar. Kimlikleri, 
kültürleri yok saydılar. İnsanlara, kendi 
vatanlarını zindan hâline getirdiler. İnsa-
nımızı, öz yurdunda garip, öz vatanında 
parya hâline getirdiler. İşte biz, en başta 
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buna son verdik. Her türlü ayrımcılığı 
elimizin tersiyle ittik. Her türlü yasağı, 
baskıyı, kısıtlamayı kaldırmanın müca-
delesini verdik. Ret, inkâr ve asimilasyon 
politikalarını sonlandırdık. Kardeşliğimi-
zin, birliğimizin, tek millet oluşumuzun 
önündeki engelleri tek tek kaldırdık. 
Anneler, evlatlarıyla kendi ana dillerinde 
konuşamıyordu, yasaktı, horlanma sebe-
biydi; buna son verdik. Farklı dil ve leh-
çelerde yayınların, propagandanın, okul-
ların önünü açtık. Yıllarca ihmal edilmiş 
Doğu’yu, Güneydoğu’yu, Karadeniz’i, 
Orta Anadolu’yu, yollarla, okullarla, has-
tanelerle, üniversiteler, yurtlar, barajlar, 
konutlarla buluşturduk. İnsanımıza in-
san olduğunu hatırlattık. Devlet ile millet 
arasındaki mesafeyi kaldırdık. Başörtüsü 
üzerindeki zulme son verdik, sadece üni-
versitelerde değil, kamuda başörtüsüne 
özgürlük sağladık. İmam hatip okulla-
rının, meslek liselerinin kapılarındaki 
kilitleri kırdık. Kur’an-ı Kerim, Siyer-i 
Nebi derslerini seçmeli ders yaptık. İfade 
özgürlüğünü, basın özgürlüğünü genişlet-
tik. Her türlü vesayete son verdik, özgür, 
bağımsız, şeffaf siyasetin önünü açtık. Çö-
züm Süreci dedik, Paris’teki dahil, bütün 
sabotajlara rağmen çözümden vazgeçme-
dik, ölümlerin önüne geçtik. Önemli bir 
şey daha yaptık. Eski Türkiye’nin kapı-
larını kapattık. Darbeler dönemini artık 
tarihe mahkûm ettik. Darbe yapanlardan 
hesabının sorulması için önemli bir adım 
attık. 12 Eylül 2010’da Anayasa’yı değiş-
tirdik ve 12 Eylül darbecilerinin yargılan-
masına imkân sağladık. İşte, yargı süreci 
bitti, 34 yıl sonra da olsa, geç de olsa, dar-
benin sorumluları mahkûm edildi. Genç-

leri, yaşlarını büyüterek, denge olsun diye 
idam ettirmişlerdi. Binlerce vatandaşa 
ülkelerini dar etmiş, gurbete gitmelerine 
sebep olmuşlardı. Yıllarca baskı rejimiyle 
ülkeyi yönettiler. Demokrasiye, ekono-
miye zarar verdiler. Yıllarca, kendilerini 
Anayasa’yla korudular. Ama işte o dönem-
ler geride kaldı. Darbe yapanın, yanına 
kâr kalmayacağı artık görülmüş oldu. Geç 
de olsa, darbe yapanlardan nihayet hesabı 
soruldu. Elbette bu iş burada sona erme-
yecek. Bu ülkede, tekrar darbe olmaması 
için, hiç kimsenin darbeye teşebbüs et-
memesi için, ne gerekiyorsa yapacak, mü-
cadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Şu hususun da altını çiziyorum: 17 ve 25 
Aralık’ta, milletin seçilmiş iktidarına, yar-
gı yoluyla darbe yapmaya yeltenenlerden 
de bunun hesabı sorulacak; üstelik 34 yıl 
bekleyerek değil, hemen bugün sorulacak 
ve soruluyor. Bu Pensilvanya, Türkiye’de-
ki her darbeye lojistik destek sağladı. 12 
Eylül’de, işte mahkûm olan bu darbecilere 
övgüler düzdü. 28 Şubat’ta dönemin Hü-
kümetine ağır saldırılarda bulundu. En 
son, 17 ve 25 Aralık’ta, bu kez de kendisi 
darbe yapmak istedi. Yolsuzluk bahanesi 
altında, CHP’yi, MHP’yi, medyayı, işa-
damlarını, özellikle de emniyet ve yargı 
içindeki maşalarını kullanarak, Hüküme-
ti devirmek, ülkenin kazanımlarını yok 
etmek, Türkiye’yi uluslararası çevrelere 
uşak etmek istedi. İşte o darbe girişimine 
de eyvallah etmedik. Eğilmedik, bükülme-
dik, dimdik durduk ve o tuzağı bozduk. 
Şimdi de inlerine giriyor, yaptıklarının 
hesabını hukuk içinde tek tek soruyoruz. 
Millet artık hükümetine sahip çıkıyor. 
Millet artık sandığa, demokrasiye sahip 
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çıkıyor. Millet, istikbaline ve istiklaline en 
güçlü şekilde sahip çıkıyor. Allah’ın izniy-
le, bu millet var oldukça, bu millet böyle 
asil, böyle dimdik durdukça, Türkiye’de 
artık hiç kimse darbeye teşebbüs edeme-
yecek, darbeden medet umamayacak. 
Türkiye’deki muhalefet partileri, CHP 
ve MHP henüz uyanmış, neler olduğunu 
anlayabilmiş, kendilerini Yeni Türkiye’ye 
uyarlayabilmiş değiller. 30 Mart seçimleri 
öncesinde iradelerini Pensilvanya’ya tes-
lim ettiler, 30 Mart’ta milletten gereken 
cevabı aldılar. Hâlâ Pensilvanya’nın yö-
rüngesindeler. Hâlâ oradan çıkamadılar. 
Şu anda hâlâ, Türkiye’yi karıştırmanın, re-
formları engellemenin, Çözüm Süreci’ni 
sabote etmenin gayreti içindeler. Bunlar 
için kardeşliğimiz bir anlam taşımıyor. 
Bunlar için, 77 milyonun birliği, dirliği, 
beraberliği anlam taşımıyor. Çünkü 780 
bin kilometrekarede, 81 vilayette, 7 coğra-
fi bölgede siyaset yapmıyorlar. Sahillerde, 
belli dar çevrelerde, belli illerde sıkışıp 
kalıyor, oradan çıkamıyorlar. Biz ise her 
yerde varız. 81 vilayette varız. Vatandaş-
larımızla, kardeşlerimizle, gönül dostla-
rımızla, Köln de de varız, Viyana’da da 
varız, Paris’te, Liyon’da da varız. 

Kardeşlerim… 

Türkiye’de, terör meselesini çözmek, 
ölümleri durdurmak, gözyaşını dindir-
mek için bir süreç başlattık. 30 yıldır 
devam eden terörü durdurduk, siyasete 
zemin hazırladık. Tabii ki birileri bundan 
rahatsız oldu. Terör lobisi, silah lobisi, kan 
lobisi, özellikle de faiz lobisi bundan ciddi 
şekilde rahatsız oldu. Oslo görüşmeleri 

üzerinden bir sabotaj girişimi yaptılar, 
engelledik. MİT Müsteşarımızı tutukla-
yarak süreci bozmak istediler, engelledik. 
Paris’teki suikastlarla sabotaj yapmak is-
tediler, onu da aştık. Gezi olayları dediler, 
17 Aralık, 25 Aralık dediler, onu da aştık. 
Şimdi Lice olaylarıyla, bayrağımıza yapı-
lan o alçakça saldırıyla, yeni bir sabotaj 
girişimi daha başlattılar. Bu haince sabo-
taj girişimlerinin bazılarının arkasında 
Pensilvanya çetesi de yer aldı. Şu anda, 
bayrağımıza yapılan saldırı üzerinden, 
çözüme sabotaj düzenleyenler arasında 
da yine Pensilvanya var, yine onun iradesi 
altındaki CHP var, MHP var. Bunları da 
aşacağız. Milletimizin ferasetiyle, sizlerin 
hayır dualarıyla, ülkemiz üzerindeki bü-
tün karabulutları dağıtacak, aydınlık bir 
istikbale doğru yürümeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim… 

Bütün saldırılara, bütün engelleme giri-
şimlerine, sabotajlara, darbe girişimleri-
ne, tuzaklara rağmen, Türkiye büyümeye, 
bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda 
ilerlemeye devam ediyor. 12 yılda çok bü-
yük badireleri atlattık. En son, Gezi olay-
larını, 17 Aralık darbe girişimini atlattık. 
Onlar saldıracak, biz savacağız. Onlar 
taarruz edecek, biz boynumuzu bükme-
den dimdik duracağız. Onlar Türkiye’yi 
engellemek, durdurmak isteyecek, biz 
istikrarla büyüyeceğiz. Onun için, içeri-
deki 77 milyon gibi, sizler de asla ümitsiz 
olmayın. Boynunuzu asla yere eğmeyin. 
Hüzünlenmeyin, yeise kapılmayın. Sizin 
ülkeniz büyük bir ülke ve daha da büyü-
meye devam edecek. Sizin ülkeniz, bütün 
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gücüyle sizin arkanızda durmaya ve hak-
larınızı savunmaya devam edecek. Büyük 
bir ülkenin vatandaşları olduğunuzu 
unutmayın. Pasaportunuzla gurur duyun, 
bayrağınızla, vatanınızla, milletinizle gu-
rur duyun. Kültürünüzü, geleneklerinizi, 
kimliğinizi, özellikle de inançlarınızı ve 
dilinizi asla unutmayın, unutturmayın, 
ihmal etmeyin. Kendi kimliğinizi muhafa-
za ederken, burada, buranın diline bigane 
kalmayın, eğitimden, sanattan, spordan, 
siyasetten kendinizi soyutlamayın. Bizim 
sizlere ihtiyacımız var. Fransa’nın, sizin 
gibi yiğitlere, mert, dürüst, çalışkanlara 
ihtiyacı var. Asimile olmayın, çocuklarını-
zın asimile edilmesine müsaade etmeyin, 
ama entegre olmaktan da kaçınmayın. 

Kardeşlerim... 

Her meselenizde yanınızda olacak, hak-
kınızı sonuna kadar aramaya devam ede-
ceğiz. Büyükelçiliklerimiz, konsolosluk-
larımız, sizlerin her zaman emrindedir. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığımız, her an, her zaman yanı-
nızdadır. Askerlikle ilgili biliyorsunuz bir 
düzenleme yaptık. Döviz bedelini, 10 bin 
avrodan, 6 bin avroya indirdik ve temel 
askerlik zorunluluğunu kaldırdık. Mavi 
Kart uygulamasını daha da yaygınlaştır-
dık. Avrupa’da yükselen ırkçı ve ayrımcı 
eylemlere, özellikle de İslamofobiye karşı 
muhataplarımıza uyarılarımızı yapıyor, 
her meseleyi yakından takip ediyoruz. 
Yakın zamanda, sizlere, çok önemli bir 
demokratik hakkınızı da teslim ettik. İlk 
kez, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ol-
mak üzere, artık sizler de Türkiye’deki se-

çimler için oy kullanabileceksiniz. Uzun 
bir mücadelenin ardından sizlere bu hak-
kı teslim ettik. Unutmayın… Yurtdışında, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 
31 Temmuz-3 Ağustos arasında yapılacak. 
Eğer seçimler ikinci tura kalırsa, bu da, 
yurtdışında, 17-20 Ağustos tarihleri ara-
sında olacak. Belirlenen yerlerde, isteni-
len evrakla, mutlaka ama mutlaka sandık 
başına gitmenizi sizlerden rica ediyorum. 
Türkiye’nin geleceği hakkında artık sizler 
de söz sahibisiniz. Sandıkta sözünüzü 
söylemenizi sizlerden rica ediyorum. Biz, 
adayımızı henüz açıklamadık. İnşallah, 
ay sonuna kadar adayımızı açıklayacağız. 
Adayımıza, Fransa’daki kardeşlerimizden 
de çok yüksek oranda bir destek geleceği-
ne yürekten inanıyoruz. 

Kardeşlerim... 

Bir kez daha, bu salonu doldurduğunuz, 
bu muhabbete iştirak ettiğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyen 
tüm kardeşlerime, selamlarımı, muhab-
betlerimi iletmenizi sizlerden özellikle 
rica ediyorum. Buradaki işlerinizde he-
pinize kolaylıklar diliyorum. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğinde, en büyük des-
tekçimiz sizlersiniz, sizlerin birliğidir, dir-
liğidir ve kardeşliğidir. Bu şuurla, birlik ve 
kardeşlik içinde hareket etmenizi temen-
ni ediyorum. Fransa makamlarına bir kez 
daha, yardım ve misafirperverliklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Allah, yolu-
muzu açık etsin. Rabbim, bahtımızı açık 
etsin. Şurada artık mübarek Ramazan-ı 
Şerif ’e 1 hafta kaldı. Ramazan’ın, ülke-
miz, milletimiz, tüm vatandaşlarımız için, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

342

tüm inananlar ve insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum. Başta Suriye ve Irak olmak üzere, 
çok zor günlerden geçen kardeşlerimizin 
Ramazan hürmetine felaha erişmelerini 
diliyorum. Tutacağınız oruçların, ibadet-
lerinizin kabulünü temenni ediyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli Büyükelçiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Av-
rupa Birliği ülkelerinin Ankara’daki Bü-
yükelçilerinin katılımıyla düzenlemekte 
olduğumuz ve geleneksel hâle gelen bu 
buluşmada sizlerle yeniden birlikte ol-
maktan memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bu güzel buluşmaya iş-
tirakinizden dolayı da her birinize teşek-
kür ediyorum. Bu buluşmayı, Türkiye’de 
ve bölgemizde çok önemli gelişmelerin 
yaşandığı bir ortamda yapıyoruz. Çok 
yakından takip ettiğiniz bu gelişmeler 
hakkındaki değerlendirmelerimi, bu 
güzel buluşma vesilesiyle, mümkün ol-
duğunca öz ve özet biçimde sizlerle pay-
laşmak isterim. Biliyorsunuz, 30 Mart’ta 
Türkiye’de Yerel Seçimler yapıldı ve AK 
Parti, seçimlerden yüzde 45.5 oy alarak, 
bir kez daha rakiplerine açık ara fark 
attı. 13 yaşında olan partimiz, bu 13 yıl 
içinde 7 kez seçime girdi ve her seçimde 
birinci parti oldu. Daha da önemlisi, AK 
Parti 7 seçimin hepsinde de Türkiye’nin 
tamamını kucakladı, 81 ilin çoğunda bi-
rinci, birinci olamadığı yerlerde ise ikin-
ci parti oldu. Bütün diğer partiler belli 
il ve bölgelere sıkışıp kalırken, AK Parti 

her seçimde Türkiye’nin tamamından 
oy aldı. Son seçim, yani 30 Mart mahallî 
seçimleri, bizim için oldukça zor bir sü-
reçte gerçekleşti. Önce, 17 ve 25 Aralık 
tarihlerinde, yolsuzluk operasyonu adı 
altında, yargı eliyle Hükümetimiz devril-
mek istendi. Bu başarılamayınca, bu kez 
de, seçimler öncesinde, seçmen tercihle-
rini etkilemek üzere, yasa dışı, daha da 
önemlisi son derece ahlak dışı saldırılar 
yapıldı. Yasa dışı olarak dinlenilmiş, kay-
dedilmiş ve montajlanmış telefon görüş-
meleri, sosyal medya aracılığıyla servis 
edildi. Ne yazık ki, muhalefet partileri de 
bu hem yasa dışı hem ahlak dışı yayın-
lara destek verdiler, hatta bizzat kendi-
leri bu yayınların aktarılmasına aracılık 
ettiler. Tabii, halkımız oynanan oyunu 
gördü, çirkinliği gördü ve 30 Mart’ta, 
bu saldırıların etkisinde kalmadan, bir 
kez daha AK Parti’yi tercih etti. Burada 
bir noktanın üzerinde özellikle durmak 
isterim: 

Değerli dostlar... 

İngilizcedeki, “assassin” ya da “assa-sı-
neyşın” yani “suikastçı-suikast” kelimele-
rini eminim ki sizler de biliyorsunuz. Bu 

AB Büyükelçileri Yemeği 

Ankara | 24 Haziran 2014 
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kelimelerin ilginç bir öyküsü var. 11’inci 
yüzyılda, bir Türk Devleti olan Büyük 
Selçuklu Devleti’ne karşı, Hasan Sabbah 
tarafından bir terör örgütü kurulmuştu. 
Bu örgütün mensupları, haşhaş denilen 
uyuşturucu maddeyi kullanıyor, sonra 
da devlet büyüklerine, sultanlara suikast 
girişimlerinde bulunuyorlardı. Örgütün 
mensupları, son derece gizli ve sinsi bir 
şekilde, devletlerin her kademesinde 
kendilerine yer bulabiliyorlardı. İşte, o 
dönemde “haşhaşin” denilen bu örgüt, 
sonradan İngilizceye “assassin” olarak, 
yani “suikastçı” olarak geçti. Kuşkusuz, 
11’inci yüzyıldaki bu örgüt, örgütlenme 
ve faaliyet tarzıyla ilk değildi, son da 
olmadı. İslam dünyasında olduğu kadar, 
Hristiyan dünyasında da, buna benzer 
çok sayıda örgüt faaliyet gösterdi. On 
yıllar boyunca gizli kalan, son derece 
dikkatli hareket eden, on yıllarca pu-
suda bekleyen, belli kademelerde yer 
tutan örgüt üyeleri, kendilerine emir 
verildiğinde ortaya çıkıp terör estirmeye 
başladılar. Açıkçası, 30 Mart öncesinde, 
Türkiye, maalesef bir kez daha bu tecrü-
beyi yaşamak zorunda kaldı. Yaklaşık 40 
yıldır faaliyet gösteren, kendisini eğitim 
ve yardımlaşma cemaati olarak gösteren 
bir örgüt, devlet kademelerinde yer tuttu 
ve son 3 yıl içinde, kritik zamanlarda 
harekete geçti. Bu yapı, yoğunlukla Polis 
Teşkilatı ve Yargı içinde örgütlenmişti. 
Faaliyetlerini ve örgütlenmesini çok gizli 
şekilde sürdürmüştü. Bugün artık çok 
net bir şekilde görüyoruz ki sınavlara 
müdahale ederek, şantaj yaparak, kara-
lama ve iftiraya başvurarak, devletin en 
kritik yerlerini ele geçirmeye çalışmışlar. 

Yargıda, savcı ve hakim kimliği altında, 
örgüt çıkarları adına çok ciddi hukuk-
suz işlemler yaptıklarını da bugün net 
olarak görüyoruz. Örgütün kamudaki 
çalışanları, işadamlarını, gazetecileri ve 
sanatçıları, özellikle de yargı mensupla-
rını tehdit ettiği, üzerlerinde egemenlik 
kurduğu da yine ortaya çıkan gerçekler 
arasında. Binlerce kişinin telefonlarının, 
Yargı ve Emniyet içindeki şebeke tarafın-
dan tamamen hukuksuz ve keyfi şekilde 
dinlenildiği görüldü. Daha da vahimi, bu 
dinleme ve izlemelerin, Türkiye içinde 
ve dışında belli merkezlere servis edildi-
ği, oralarda depolandığı ve gerektiğinde 
şantaj için ortaya çıkarıldığı anlaşıldı. 
İşte bu örgüt, Türkiye’deki umutsuz 
muhalefet partilerini de kullanarak, 
demokrasiye yönelik bir saldırı başlattı. 
17 ve 25 Aralık’ta bu saldırıya karşı dik 
durduk, ülkeyi sağ salim seçime götür-
dük, milletimiz de bizim samimiyetimizi 
görerek, bize güçlü bir destek verdi. Şu 
anda, bu örgüte karşı, hukuk içinde yo-
ğun bir mücadele sürdürüyoruz. Örgüt, 
hâlen muhalefet partileriyle işbirliği 
yapsa da, korkunç yüzünü artık gizle-
yemez hâle geldi. Örgütün finansman 
kaynakları tükeniyor, halk nezdindeki 
itibarı tamamen tükendi. Tabii, söz ko-
nusu örgüt, yıllar içinde açtığı okullar 
üzerinden uluslararası bağlantılar da 
kurdu. Burada, siz değerli Büyükelçilere, 
bu örgütün bir eğitim ve yardımlaşma 
cemaati olmadığını, uluslararası siyaset-
ten uluslararası istihbarata kadar, son 
derece kirli işlerde kullanılan bir taşeron 
olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. 
Bizim gibi bazı ülkeler de bu tehlikenin 
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farkına vardılar ve önlem almaya başla-
dılar. Sadece Türkiye için değil, faaliyet 
gösterdikleri her ülke için bu örgütün 
bir tehdit teşkil ettiğini de burada vurgu-
lamak isterim. Bu örgütün, uluslararası 
bağlantılarını kullanarak, şu anda Hü-
kümetimize karşı son derece seviyesiz 
bir düşmanlık sergilediğinin de burada 
altını çiziyorum. Burada sadece bir ör-
nek vermek isterim: Batı’da, bu örgütün 
mensupları, birçok iftiranın yanında, 
Hükümetimizin hem El Kaideci hem 
İrancı olduğu propagandasını yayıyorlar. 
Bu işlere vakıf olanlar, El Kaidecilikle 
İrancılığın yan yana gelmeyeceğini çok 
iyi bilirler. Aynı anda, birbiriyle taban 
tabana zıt, hatta birbiriyle çatışan örgüt-
lere bizim destek verdiğimiz yalanlarını 
yayıyorlar. Sizlerden, bunların faaliyetle-
rine karşı, özellikle de bunların kara pro-
pagandalarına karşı son derece dikkatli 
olmanızı rica ediyorum. Maalesef, bazı 
ülkelerin bu dezenformasyonun etkisi 
altında kaldığını görüyoruz. Türkiye ile 
ilgili, Hükümetimiz ve partimizle ilgili 
bilgi ve haberlerin güvenilir kaynaklar-
dan edinilmesi konusunda sizlerin de 
hassas olacağınıza inanıyorum. 

Değerli dostlarım… 

Türkiye ile ilgili bir başka güncel konu 
da Cumhurbaşkanlığı seçimleri… 2007 
yılında yaptığımız bir halkoylamasıyla 
Anayasa’yı değiştirdik ve Cumhurbaşka-
nının halk tarafından seçilmesine imkân 
sağladık. Mevcut Cumhurbaşkanının 
görev süresi Ağustos sonunda doluyor. 
Şimdi Türkiye, ilk kez halkın oylarıyla 

Cumhurbaşkanını seçecek. Bunun mana-
sı oldukça büyük… 1960’ta yapılan aske-
ri darbeyle, Cumhurbaşkanlığı makamı, 
Hükümet karşısında bir devlet otoritesi 
olarak tesis edilmişti. Yani bir tarafta hal-
kın seçtiği hükümet var; öbür tarafta, bu 
hükümetin üzerinde, devleti temsil eden 
Cumhurbaşkanı var. İşte biz, 54 yıldır 
devam eden bu ikiliği ortadan kaldırdık; 
devlet ile milletin buluşmasını sağladık, 
hem Hükümetin hem Cumhurbaşkanı-
nın halk tarafından seçilmesini getir-
dik. Gönül isterdi ki, Türkiye Başkanlık 
sistemine geçebilsin. Ancak Anayasa’yı 
değiştirmek bu dönemde mümkün ol-
madı. Bu yeni sistemin de Türkiye’de 
başarılı şekilde uygulanacağını düşü-
nüyor, hatta istikrar ve güveni daha da 
artıracağına inanıyoruz. Eylül başından 
itibaren Türkiye’de artık yeni bir dönem 
başlayacak. Bu yeni dönem, reformların 
daha hızlı, daha kararlı şekilde yapıldığı 
bir dönem olacak. 12 yılda, hayal dahi 
edilemeyen birçok hedefe ulaştık, çok 
sayıda reform yaptık. Son dönemde, mu-
halefetin hırçın tavrı, sokak eylemleri, 
yargı yoluyla darbe girişimleri bizi bir 
miktar yavaşlatsa da, Eylül’den itibaren, 
çok daha güçlü bir şekilde hedeflerimize 
ilerliyor olacağız. 

Değerli Büyükelçiler... 

Önümüzdeki  Cumartesi  günü,  yani 
28 Haziran’da, dünya ve Avrupa tarihi 
açısından çok önemli bir yıldönümüne 
ulaşmış olacağız. Bundan 100 yıl önce, 
28 Haziran’da, Saraybosna’da Avustur-
ya Veliahdı suikastla öldürülmüş ve 
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Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Sava-
şın sonunda Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Balkanlar’ın haritaları yeniden çizilmiş-
ti. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen, bu 
3 bölgede de Birinci Dünya Savaşı etki-
lerinin hâlen devam ettiğini görüyoruz. 
Özellikle Ortadoğu’da, 100 yıldır baskı 
altında tutulan, ya da ertelenen anlaş-
mazlıkların gün yüzüne çıktığını görü-
yoruz. Irak’ta uzun süredir, siyasi ger-
ginlik ve güvenlik ortamının kötüleştiği 
bir süreç yaşanıyordu. Ancak Haziran 
ayının başında Musul’da patlak veren 
ve dalga dalga ülkenin farklı bölgeleri-
ne yayılan çatışmalar, maalesef ülkeyi 
tam anlamıyla bir bölünmenin eşiğine 
getirdi. Çatışmanın mezhep temelli bir 
doğrultuda ilerlemesi, Irak’ın 2007-2008 
döneminden daha da kanlı bir iç savaşa 
sürüklendiğine işaret ediyor. Irak’ta gi-
derek derinleşen gerginlikler konusunda 
uzun süredir yaptığımız ısrarlı uyarılar 
maalesef dikkate alınmadı. Uyarıları-
mızda haklı çıkmış olmaktan üzüntü 
duyuyoruz. Bu noktada, uluslararası 
toplumun da sorumluluğu bulunuyor. 
Başbakan Maliki’nin Irak’ı bölünmeye 
götüren politikaları ısrarla görmezden 
gelindi. Irak’ta yeni bir siyasi başlangıç 
yapılması, tüm toplumu kapsayıcı yeni 
hükümetin teşkili büyük önem taşı -
yor. Musul başta olmak üzere, Irak’ın 
farklı bölgelerindeki milyonlarca insan 
mevcut krizden derinden etkileniyor. 
Ülkemiz, krizin ilk gününden itibaren 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ve Kızılay aracılığıyla Irak’a insa-
ni yardım gönderiyor. Bu yardımlarımız 
kesintisiz şekilde sürecek. Batılı dostla-

rımızdan da bu insani krize bigâne kal-
mamalarını, acil yardıma ihtiyaç duyan 
bu insanların yaralarına merhem olma 
çabalarına katkı sağlamalarını bekliyo-
ruz. Bu arada, Musul’da, Başkonsolos-
luğumuz kuşatıldı ve Başkonsolosumuz 
ve ailesi dahil 49 kişi alıkonuldu. Irak 
Hükümetinin koruması altında olması 
gereken Başkonsolosluğumuz ve çalışan-
ları, şu anda hâlâ IŞİD tarafından tutulu-
yor. Vatandaşlarımızı oradan almak için 
temaslarımız yoğun şekilde devam edi-
yor. Irak’taki bu süreçte, Musul, Telafer, 
Kerkük ve Tuzhurmatu gibi bölgelerde 
yoğun bir şekilde yaşayan Türkmen kar-
deşlerimizin de olumsuz yönde etkilen-
melerinden büyük üzüntü duyuyoruz. 
Telafer’den Sincar bölgesine, Kerkük’ün 
güneyinden şehir merkezine sığınmak 
zorunda kalan kardeşlerimiz için gere-
ken malzeme derhâl bölgeye sevk edildi, 
dağıtımı yapıldı. Türkmen kardeşlerimiz 
ve bölge halkı için, bugüne kadar toplam 
40 bin 750 kişilik gıda kolisi, 10 bin bat-
taniye, 12 bin 500 kişilik çadır ile 218 
bin kutu ilaç bölgeye ulaştırıldı. İnsani 
yardımlarımızın dağıtımının yerinden 
eşgüdümünü sağlamak amacıyla gö -
revlendirilen AFAD ile Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
personeli de 22 Haziran günü Erbil’e in-
tikal ettiler. Sahada görev yapan, AFAD, 
TİKA ve Kızılay ekiplerimiz insani yar-
dım taleplerini belirliyor ve yardımların 
ihtiyaç sahiplerine iletilmesi sağlıyor. 
Bölgeye ve soydaşlarımıza yönelik insani 
yardım faaliyetlerimize önümüzdeki dö-
nemde de devam edeceğiz. 
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Değerli dostlar… 

Suriye’de son üç yıldır yaşanan ihtilaf ve 
bunun yol açtığı insanlık trajedisi, Orta-
doğu coğrafyasındaki bir başka önemli 
sıkıntı. Ülkelerindeki şiddetten kaçan 
Suriyelilere yönelik “açık kapı politikası” 
izliyoruz. “Zorla geri göndermeme” ve 
“sınırdan geri çevirmeme” ilkelerini uy-
gulayarak, ülkemize gelen Suriyelilere, 
ayrım gözetmeksizin, “geçici koruma” 
sağlıyoruz. Suriye’de devam eden krizin 
insani boyutuna yönelik olarak yardım 
operasyonlarımız üç alanda devam edi-
yor. İlk olarak, hâlen 22 kampta 220 
bini aşkın Suriyeli misafirimizin tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çerçevede, 
Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı harca-
malar 3 milyar doları geçti. İkinci olarak, 
kamp dışında kalan ve sayıları yaklaşık 
700 bini aşan Suriye vatandaşının ihti-
yaçları da Hükümetimizce karşılanıyor. 
Üçüncü olarak da, sınırın sıfır noktasın-
da insani yardım dağıtımı uygulamasına 
başladık. Yardım kabul merkezlerinde 
depolanan yardım malzemeleri Türk 
Kızılayı tarafından sınır bölgesindeki 
Suriye vatandaşlarına dağıtılıyor. Bu 
operasyonu Birleşmiş Milletler ’e de 
resmen bildirdik. Uluslararası hukuk-
tan kaynaklanan yükümlülüklerimiz 
çerçevesinde, Suriye vatandaşlarına 
yardım etmeyi ve sınırımızı açık tutma-
yı sürdüreceğiz. Yardım faaliyetlerimiz 
için uluslararası toplumun yükümüzü 
paylaşmasını beklemeye devam ediyo-
ruz. Suriye’deki mevcut durum, terörist 
oluşumlar ve bunlara iştirak etmek 
üzere bu ülkeye gelen terörist unsurlar 

için uygun bir ortam oluşturmaya de-
vam ediyor. Suriye’deki istikrarsızlık ve 
aşırılık yanlısı unsurların zaman içinde 
artan mevcudiyeti, Suriye yanında, ülke-
miz de dâhil olmak üzere geniş bir böl-
genin güvenliği için endişe kaynağıdır. 
Karşımızda, yoğun uluslararası işbirliği 
gerektiren küresel bir mesele bulunuyor. 
Ülkemiz, yabancı savaşçıların Suriye’ye 
geçişlerinde transit bir ülke olarak kul-
lanılmaya çalışılıyor. Bu şahıslar, önce-
likle Türkiye’nin güvenliği için de tehdit 
kaynağıdır. Kaynak devletler için tehdit, 
bu savaşçıların ülkelerine dönüşleriyle 
birlikte başlıyor. Türkiye için ise bu teh-
like, bu şahısların kaynak ülkelerinden 
ayrılmalarıyla birlikte ortaya çıkıyor. 
Suriye’ye geçerek radikal gruplara katıl-
mayı planlayan 3’üncü ülke vatandaşla-
rının geçişlerini engellemek için gerekli 
tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda, 5 
bin 300’ü aşkın kişiye ülkemize giriş ya-
sağı konuldu. Ayrıca, terör örgütleriyle 
ilişkisi olduğundan şüphelenilen ve yasa 
dışı yollarla ülkemize giriş yapan yaban-
cılar ilgili kurumlarımızca tespit edile-
rek tutuklanıyor ve sonrasında sınır dışı 
ediliyor. Bu çerçevede 2011 yılından bu-
güne kadar 824 kişi sınır dışı edildi. Tüm 
ülkelerden, Suriye’ye geçerek radikal 
gruplara katılmayı planlayan vatandaş-
larının ülkeden çıkış yapmalarına engel 
olmak için gerekli tedbirleri almalarını 
bekliyoruz. Bu ülkelerden, çıkışları en-
gellenemeyen vatandaşlarının kimlik 
bilgileri, seyahat güzergâhları, refakatçi-
leri, fotoğrafları, suç kayıtları, arama ka-
rarları ve terör örgütleriyle bağlantıları 
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gibi somut bilgilerini, Türkiye’ye süratle 
iletmelerini istiyoruz. 

Değerli Büyükelçiler... 

Mısır, Ortadoğu’nun geleceği açısından 
kilit önemde bir ülkedir. Mısır’ın, halkın 
tüm kesimlerini kapsayıcı ve işleyen bir 
demokrasiye sahip olmasını arzuluyor, 
bu arzumuzu da, birilerinin hoşuna git-
mese dahi ısrarla dile getiriyoruz. Mısır 
meselesi karşısında, tamamen insani, 
tamamen demokratik bir tavır sergile-
dik; bunu sergilemeye devam edeceğiz. 
Libya’da son dönemde endişe verici 
gelişmeler meydana geliyor. Ülkede di-
yalog yoluyla istikrarın sağlanmasını 
temenni ediyoruz. Yarın gerçekleştiri-
lecek parlamento seçimlerinin bu yön-
de atılacak önemli bir adım olacağına 
inanıyoruz. Ukrayna’nın doğu ve güney 
bölgelerinde devam eden istikrarsızlık 
ve yasadışı şiddet eylemlerinden derin 
endişe duyuyoruz. Ukrayna halkı, ülke-
lerinin birliği, istikrarı ve geleceği için 
iradesini seçimlerle ortaya koydu. Seçim 
sonuçlarının açıklanmasının ardından 
Sayın Poroşenko’yu telefonla arayarak 
tebrik ettim. Bilahare Rusya Federas-
yonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile de 
görüştüm. Gerek Sayın Poroşenko, gerek 
Sayın Putin ile görüşmemde Ukrayna ile 
Rusya arasında doğrudan diyaloğun baş-
latılmasının önemini vurguladım. Sayın 
Poroşenko’nun Ukrayna’nın doğusunda 
barış ve güvenlik için öngördüğü “Barış 
Planı”nın uygulanması için Ukrayna, 
Rusya, AGİT ’ten oluşan Üçlü Temas 
Grubu tesisini memnuniyetle karşıla-

dım. Türkiye olarak bundan sonra da, 
krizin siyasi çözümüne yönelik olarak 
her düzeyde aktif desteğimizin devam 
edeceğini belirtmek isterim. Ukrayna’da 
yaşanan son krizin ardından, Güney Gaz 
Koridoru’nun zamanında tamamlanması 
ve Avrupa Enerji Güvenliği’nin ek proje-
lerle desteklenmesi daha da önemli hâle 
geldi. Güney Gaz Koridoru’nun hayata 
geçirilmesi ülkemizin önceliğidir. Hazar 
Bölgesi ve Ortadoğu’daki enerji kaynak-
larının Avrupa’ya transferinde kesintisiz 
ve güvenilir bir güzergâh olma konumu-
muzu sürdürüyoruz. Moldova, Romanya 
ve Bulgaristan gibi ülkeler kendi enerji 
güvenliklerini sağlayabilmek için benzer 
projelere ilgi duyuyorlar. Bu kapsamda 
biz de, Hazar gazının ilk aşamada Bul-
garistan ve ötesine ulaştırılmasını sağla-
yacak olan Türkiye-Bulgaristan enterko-
nektör projesine büyük önem veriyoruz. 

Değerli dostlar... 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizi türlü 
siyasi engellemelere rağmen sürdürme-
ye çalışıyoruz. Siyasi saikle bloke edilmiş 
fasıllar arasında yer alan “Yargı ve Temel 
Haklar” başlıklı 23’üncü fasıl ile “Adalet, 
Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı 24’üncü 
fasıl, Avrupa Birliği tarafından öncelikle 
açılacak ve son kapanacak fasıllar olarak 
belirlendi. Katılım sürecinin omurgasını 
teşkil eden bu fasıllar, siyasi reform süre-
ciyle doğrudan ilgili. Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye yönelik eleştirilerinin önemli 
bir bölümü de bu fasıllar kapsamına 
giriyor.  Bu nedenle,  söz konusu iki 
faslın hâlen açılmamış olması, Avrupa 
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Birliği’nin samimiyetinin ve ülkemize 
yaklaşımının yapıcı niyetler içerip içer-
mediğinin sorgulanmasına yol açıyor. 
Ukrayna krizinin de açıkça gösterdiği 
gibi, enerji alanındaki işbirliğimiz, hem 
ülkemizin hem Birliğin çıkarınadır. 
Buna rağmen, 15 no’lu “Enerji” faslı-
nın hâlen açılmamış olmasını anlamak 
mümkün değil. Aynı şekilde 31 no’lu 
“Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası” 
faslının açılması da her iki tarafın ya-
rarına. Bugün gelinen noktada, katılım 
sürecimizde karşılaştığımız sıkıntılara 
rağmen, AB en büyük ticaret ortağımız 
konumunu sürdürüyor. 2013 yılında Av-
rupa Birliği ülkelerine olan ihracatımız 
46 milyar avroya, Avrupa Birliği ülke-
lerinden ithalatımız ise 67 milyar 650 
milyon avroya erişti. 2002-2013 yılları 
arasında Türkiye’ye doğrudan uluslara-
rası yatırım akışı yaklaşık 82 milyar 450 
milyon avro oldu. Bu yatırımların büyük 
bölümü, yaklaşık yüzde 72’si Avrupa 
Birliği ülkelerinden geldi. Dış politika ve 
uluslararası güvenlik alanında da Avru-
pa Birliği ile işbirliği içindeyiz. Şu anda, 
Bosna-Hersek’te, Kosova’da ve Filistin’de 
3 Avrupa Birliği operasyonuna aktif kat-
kıda bulunuyoruz. Terörizmle mücadele, 
Avrupa Birliği’yle ve Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerle olan gündemimizin ön sırala-
rında yer alıyor. Tekrar etmek isterim 
ki, belli çevreler tarafından, Türkiye’nin 
teröre destek veren bir ülke gibi gösteril-
mesi, son derece çirkin bir propaganda-
dır. Bu çirkin iftiraların tutmayacağını 
sizler de biliyorsunuz. Terörden çok 
mustarip olmuş bir ülkenin Başbakanı 
olarak, bu konuda Avrupa Birliği tara-

fından daha etkin bir işbirliğine ihtiyaç 
duyduğumuzu da burada ifade etmek 
istiyorum. Terörizmi, uluslararası barış, 
güvenlik ve istikrara karşı en önemli 
tehdit olarak görüyoruz. Ülkemiz, ayrım 
gözetmeksizin, terörün tüm biçimleriyle 
mücadelede kararlıdır. Bu konuda Avru-
pa Birliği’nin ve üye ülkelerin de, tutarlı 
ve kesin bir tavır içinde bulunmasını 
istiyoruz. Uluslararası işbirliği, terörle 
mücadele için kritik öneme sahip. Bu 
kapsamdaki uluslararası ve bölgesel 
çabaları etkin bir şekilde destekliyoruz. 
Ülkemiz Birleşmiş Milletler’in terörle 
mücadele sözleşmelerinin ve protokolle-
rinin hepsine taraftır. Türkiye’de faaliyet 
gösteren bazı terör örgütlerinin, Avrupa 
ülkelerinde barındıklarını, özellikle 
yönetici kadroların Avrupa’da tutunabil-
diklerini defaatle dile getirdik. Örneğin, 
DHKPC adı verilen örgüt, Türkiye’de son 
derece kanlı eylemlerde bulundu. Bu 
örgüt, Anamuhalefet Partisi tarafından 
da korunmak suretiyle, şu anda şiddet 
içeren sokak eylemlerinde boy gösteri-
yor. Bu saldırı ve eylemlerin, örgütün 
Avrupa’daki yöneticileri tarafından ta-
sarlandığı ve yönlendirildiği görülüyor. 
Bu çerçevede, Haziran 2013’te bazı AB 
ülkelerinde örgüte karşı yapılan operas-
yonları memnuniyetle karşıladık. Son 
olarak, Şubat ayında Yunanistan’da yapı-
lan operasyonlarda örgütün önde gelen 
bazı elebaşları yakalandı. Örgütün eleba-
şılarının bir kısmı hâlen Avrupa Birliği 
ülkelerinde bulunuyor. Bu ve benzeri ör-
gütlere karşı Avrupa ülkelerinden daha 
samimi ve kararlı tedbirler bekliyoruz. 
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Değerli Büyükelçiler, değerli dostlarım... 

24 Mayıs’ta, Almanya’nın Köln şehrinde, 
orada bulunan vatandaşlarımızla bir 
buluşma gerçekleştirdik. Geçtiğimiz Per-
şembe günü Viyana’da, Cuma günü de 
Liyon’da benzeri buluşmaları yaptık. Al-
manya, Avusturya ve Fransa’da yaşayan 
on binlerce vatandaşımıza hitap ettik, 
tavsiyelerde bulunduk, inanıyorum ki 
morallerini de artırdık. Özellikle Alman-
ya ve Avusturya’da, ziyaretimiz öncesin-
de, medya üzerinden çok ağır ithamlara 
maruz kaldık. Haftalar öncesinden başla-
yan kampanyalar, şahsımdan ziyade ora-
daki vatandaşlarımızı ciddi şekilde renci-
de etti. Ancak, her 3 ziyaret de, tamamen 
vakar, sağduyu, sükunet içinde geçti ve 
hem vatandaşlarımız, hem yaşadıkları 
ülkeler için yararlı oldu. Avrupa ülke-
lerinde, 6 milyona yakın vatandaşımız 
bulunuyor, orada yaşıyor, orada çalışıyor 
ve geleceklerini de orada görüyorlar. 6 
milyon vatandaşı Avrupa Birliği içinde 
olan bir ülkenin, yapay zorluklarla üye-
liğin uzağında tutulması anlaşılmaz bir 
durumdur. Açıkçası, Ortadoğu’da, Kuzey 
Afrika’da, Doğu Avrupa’da meydana ge-
len olaylar, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 
olan ihtiyacını daha net göstermiştir. 
Bakın, ilk çeyrekte ekonomimiz yüz-
de 4.3 oranında büyüdü. Dün, Dünya 
Bankası Türkiye için büyüme rakamını 
revize etti ve yıllık oranı 2.4’ten 3.5’e 
çıkardı. Büyük ve istikrarla büyüyen 
ekonomisiyle de Türkiye, Avrupa Birliği 
için ihtiyaç konumundadır. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyeliği, ırkçılık ve 
medeniyetler çatışması tezlerine karşı 

sadece bölgesel düzeyde değil, küresel 
anlamda bugün ihtiyaç duyulan bir ceva-
bı da teşkil edecektir. Türkiye’deki yapay 
tartışmaların Avrupa ile ilişkilerimizi 
etkilemesini arzu etmiyoruz. Türkiye ile 
ilgili yanlış ve yanlı bilgilenmenin, ilişki-
leri yönlendirmesini istemiyoruz. Büyük 
bir ülkeyiz, daha da büyüyoruz; öyleyse, 
ilişkilerin derinliğinin de buna uygun 
olmasını istiyoruz. Bu konuda sizlere her 
zaman ihtiyacımız oldu. Türkiye’deki 
gerçek fotoğraf, sizlerin sayesinde çekile-
bilecek ve ülkelerinize sizlerin sayesinde 
doğru bilgiler aktarılacaktır. Etki altında 
kalmadan, propagandalara aldanmadan, 
gerçek Türkiye fotoğrafını ülkelerinize 
aktaracağınıza yürekten inanıyorum. 
Sözlerime son verirken, her birinize ve 
çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyo-
rum. Şahsınızda, ülkelerinizi ve halkları-
nızı saygıyla selamlıyorum. Katıldığınız 
ve katkı verdiğiniz için teşekkür ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



351

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-5

Değerli Büyükelçiler, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, ar-
tık gelenekselleşen iftar programımıza 
iştiraklerinizden ötürü her birinize te-
şekkür ediyorum. Ramazan ayının, İslam 
dünyasıyla birlikte tüm insanlık için ba-
rış, huzur ve bereket getirmesini gönül-
den temenni ediyorum. Müslümanlar 
için Ramazan ayı, nefis muhasebesinin 
yapıldığı, insanların kendilerini etraflıca 
değerlendirdiği bir dönemdir. Bu müba-
rek ay, affetme ve kötülüklerden arınma 
için, yoksulun yokluğunu, açın açlığını 
en iyi şekilde anlamamız, onlara yardım 
eli uzatmamız için bizlere fırsatlar sunar. 
Ramazan ayı bizler için, dargınlıkların 
unutulup, anlaşmazlıkların bir kenara 
bırakıldığı, aile ve kardeşlik bağlarının 
güçlendiği, birlik ve beraberlik duygu-
sunun en geniş şekilde hissedildiği, ger-
çekten müstesna bir dönemdir. Maalesef 
yaşadığımız şu günlere baktığımızda, 
bu temennilerin gerçekleştiğini söyleye-
miyoruz. Orta Afrika Cumhuriyeti’nden 
Myanmar’a kadar birçok ülkede dinler 
arası bir çatışma tetiklenmeye çalışılıyor. 
Suriye’de 200 binden fazla masumun 

canına mal olan bir iç savaş, dünyanın 
gözleri önünde, tüm vahşetiyle sürü-
yor. Hemen yanı başımızda Irak, hızla 
Suriye’nin sürüklendiği şiddet sarma-
lının içine çekiliyor. Filistin’e İsrail’in 
bu mübarek ayda başlattığı operasyon 
8’inci gününe girdi ve orada da 200’e 
yakın insan hayatını kaybetti, 2 bine ya-
kın sivil yaralandı. Ortadoğu’da kimlik 
siyasetinin, tüm çoğulcu hareketlerin 
üzerine çıktığı bir dönemden geçiliyor. 
Din ve mezhep ayrımı, toplumları ayıran 
tehlikeli fay hatları olarak giderek derin-
leşiyor. 

Değerli Büyükelçiler…

Irak’ta 2006-2007 yıllarındakine benzer, 
şiddetli bir mezhep çatışması yaşan-
masından endişe duyduğumuzu ifade 
etmek isterim. Biz, Irak’ta mezhepsel, 
dayatmacı ve çatışmacı politikaların 
ülkeyi nasıl bir uçuruma sürüklediği-
ni, muhataplarımıza anlatabilmek için 
yıllardır adeta çırpınıyoruz. Maalesef, 
ülkenin şu an içinde bulunduğu durum, 
bizim endişelerimizi haklı çıkardı. Ülke-
nin Anayasasında yer alan yetki ve gelir 
paylaşımı ilkelerini dikkate almayan 

Büyükelçilere İftar Yemeği 

Ankara | 15 Temmuz 2014 
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Merkezî Hükümet, bugün yaşananlarda 
büyük sorumluluk sahibidir. Irak’taki 
kaos ortamı, ülkemiz başta olmak üzere, 
bölgeyi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı 
unsurları için de adeta bir hayat alanı 
oluşturdu. Ne yazık ki, Irak’ta, IŞİD adlı 
örgütün faaliyetleri, bölgeyi olduğu ka-
dar bizi de doğrudan ve dolaylı etkiledi. 
Musul’da, sadece Türkiye’nin diplomatik 
misyonu bulunuyordu ve bu misyon 
kuşatıldı, içerideki çalışanlarımız, Kon-
solosumuz ve ailesi 1 aydan fazladır 
alıkonuluyor. Alıkonulan şoförlerimizi 
bölgeden almayı başardık. Konsolosluk 
çalışanlarımızın serbest bırakılması için 
de girişimlerimiz yoğun şekilde devam 
ediyor.

Değerli dostlarım… 

Irak ve Suriye’de, din, mezhep ve etnik 
ayrımcılığın üstüne çıkılarak, halkların 
ülkeye aidiyet hislerini güçlendirecek 
siyasi süreçlerin geliştirilmesi gerekiyor. 
Bölgenin radikal unsurların mücadele 
alanı hâline dönüşmesi, ancak bu şekil-
de engellenebilir. Türkiye’nin güvenlik 
ve istikrarı, bölgede yaşanan olumsuz-
luklardan doğrudan etkileniyor. Ancak, 
sorunun daha da büyümesi hâlinde, 
bölge kaynaklı güvenlik ve istikrar teh-
didinin tüm dünyayı etkisi altına alması 
kaçınılmaz olacaktır. Batı başta olmak 
üzere, diğer devletlerden Suriye’ye ve 
Irak’a savaşmaya gelen gençlerle ilgili, 
öncelikle kendi ülkelerinde önlemler 
alınması gerekiyor. Biz, Suriye’ye geçe-
rek radikal gruplara katılmayı planlayan 
3’üncü ülke vatandaşlarıyla ilgili büyük 

hassasiyet gösteriyor, bu noktada gere-
ken önlemleri alıyoruz. Terör örgütle-
riyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 
veya yasa dışı yollarla ülkemize giriş 
yapan yabancıları belirliyor ve sınır dışı 
ediyoruz. Ancak, bu kişilerin kendi ülke-
lerinin ve geliş güzergâhlarındaki diğer 
devletlerin bu konuda yeterli hassasiyeti 
göstermediğini de üzülerek belirtmek 
isterim. Sadece hazırlanan listelerin bize 
iletilmesi bu konuda gerçekçi ve yeterli 
bir çaba olmadığı gibi, böyle bir yaklaşım 
adil de değildir. Bu konuda, tüm ülkele-
rin sorumluluğu paylaşmasını ve ülke-
mizle etkin bir işbirliği içine girmesini 
bekliyoruz. 

Değerli Büyükelçiler…

Şunu bütün samimiyetlimle ifade etmek 
isterim: Irak halkı bugün büyük ölçüde 
uluslararası toplumun Suriye’de işlediği 
günahın bedelini ödemektedir. Kulakla-
rımızda hâlen Srebrenitza’nın çığlıkları 
uğuldarken, Şam’a birkaç kilometre 
uzaklıkta bulunan Yermuk kampındaki 
çocukların abluka altında açlıktan can 
vermeleri dahi Suriye rejiminin üzerin-
de gerekli baskının kurulmasına yet-
medi. Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin kararını hiçe saya-
rak, ülkeye insani yardım ulaştırılmasını 
engellemeyi sürdürüyor. Uluslararası 
toplumun, Suriye rejimi üzerinde gerekli 
baskıyı oluşturmak için süratli ve somut 
adımlar atması gerekiyor. Aksi takdirde 
21’inci yüzyılın bu en büyük insanlık 
trajedisi, giderek büyüyecek, çok daha 
vahim bir hal alacaktır. Ülkede, krizin 
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başlangıcından bu yana, onda birini ço-
cukların oluşturduğu 200 binden fazla 
insan hayatını kaybetti. 6.5 milyon kişi 
ülke içinde yerlerinden edildi. Suriye’de 
acil yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 11 
milyona ulaştı. Yaklaşık 1 milyon kadarı 
da Türkiye’ye olmak üzere, 3 milyondan 
fazla Suriyeli komşu ülkelere sığındı. 
Bugüne kadar ülkemizin Suriyeli misa-
firleri için yaptığı harcamaların tutarı 
3.5 milyar doları geçti. Bizim, komşuluk 
dayanışması içinde sergilediğimiz ve 
insani bir duyarlılık olarak gördüğümüz 
bu tutumu, Suriye’nin diğer komşuları 
da, ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlarına 
katlanmak suretiyle ortaya koyuyor. Bu 
noktada uluslararası toplumdan gerekli 
desteği görmediğimizi üzülerek belirt-
mek durumundayım. Birleşmiş Milletle-
rin Suriye için bildirdiği insani yardım 
taleplerinin yarısından dahi azı için söz 
verilmesi, bu konuda uluslararası top-
lumun ne denli duyarsız olduğunu gös-
teriyor. Libya da, uluslararası toplumun 
ciddi destek sağlaması gereken ülkeler-
den biri durumunda. Güvenlik güçleri-
nin kapasitelerinin geliştirilmesi başta 
olmak üzere, Libya’nın kendi kendini 
yönetebilmesini sağlayacak her çaba, 
bu ülkenin geleceği için hayati öneme 
sahiptir. Bunların yanı sıra Filistin mese-
lesi, bölge istikrarı için önemli konuların 
başında yer almaya devam ediyor. İsrail, 
Gazze üzerindeki hukuksuz ambargosu-
na devam ederken, aynı zamanda yasa-
dışı yerleşimleri sürdürerek, iki devletli 
çözümü pratikte imkânsız hâle getiriyor. 
Filistinlilere insan onuruna yakışır bir 
hayat hakkı tanımayan bu anlayış, böl-

gede barış umutlarının önündeki en bü-
yük engeldir. Bu olumsuz iklim, İsrail’in 
Gazze’ye yönelik toplu cezalandırma 
mantığıyla bir haftadır sürdürdüğü sal-
dırılar sebebiyle insani bir drama dönüş-
tü. Burada huzurlarınızda bir kez daha, 
İsrail’e, Gazze’ye yönelik saldırılarını 
derhâl durdurması çağrısı yapıyorum. 
Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, 
uluslararası toplumun, İsrail’e gerekli 
uyarıları ve telkinleri etkili bir şekilde 
yapması şarttır. Geçmişten alınan acı 
dersler ışığında, tarafların aralarındaki 
sorunları itidal ve sağduyu ile çözmele-
rinde yarar görüyoruz. Tırmanan şiddet 
olayları, Filistinliler arasında uzlaşma 
konusunda sağlanan mutabakatı gölgede 
bırakmamalıdır. Bizim de kuruluşunda 
yoğun emek ve çaba harcadığımız Filis-
tin Ulusal Birlik Hükümeti’ne, ulusla-
rarası toplum ihtiyaç duyduğu desteği 
mutlaka sağlamalıdır. Biz Türkiye ola-
rak, bağımsız ve egemen bir devlete sa-
hip olma mücadelesinde kardeş Filistin 
halkıyla dayanışma içinde olmaya de-
vam edeceğiz. Bölgede iki devletli çözüm 
vizyonu temelinde adaletin ve barışın 
destekçisi olma politikamızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz.

Değerli Büyükelçiler…

Güneyimizde istikrarsızlık unsurları 
çoğalırken, kuzeyde de komşumuz ve 
stratejik ortağımız Ukrayna’da, son altı 
aydır, etkisi bölgenin ötesine yayılan 
önemli gelişmeler yaşanıyor. Ukray -
na’daki kriz, Karadeniz havzası başta 
olmak üzere, bölgemizin güvenlik, huzur 
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ve istikrarını olumsuz etkiliyor. Türkiye 
olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğü-
nün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin 
korunması, soruna uluslararası hukuk 
temelinde diplomatik yollar kullanılarak 
siyasi çözüm bulunması gerektiğini sa-
vunuyoruz. Ukrayna ile Rusya arasında 
doğrudan diyaloğun sağlanması ve ida-
mesi için şahsen yoğun çaba gösterdim. 
Her iki ülkeyle de stratejik seviyede 
ilişkilere sahip bir ülke olarak, soruna 
sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını 
arzu ediyoruz. Bizim açımızdan Ukrayna 
krizinin en önemli yönlerinden birini de, 
Kırım Türklerinin güvenliği ile hak ve 
çıkarlarının genişletilerek güvenceye ka-
vuşturulması oluşturuyor. Kırım Türkle-
ri, talep ve beklentilerini bugüne kadar 
hep demokratik yöntemlerle ve barışçıl 
bir şekilde dile getirdiler. Buna rağmen, 
Kırım’ın ilhakından en fazla zararı bu 
grup gördü. Taraflardan, Kırım Türkleri-
nin güvenliği ve refahı için gerekli adım-
ları atmalarını bekliyoruz. 

Değerli Büyükelçiler… 

Avrupa Birliği ile katılım müzakereleri 
sürdüren bir ülke olarak, ortak değer-
ler temelinde tüm Avrupa’ya yayılan 
bir barış ve refah bölgesi oluşturulması 
idealini paylaşıyoruz. Birliğin geleceğine 
dair süren ve yakından izlediğimiz tar-
tışmaların, bu idealin başarıyla devam 
ettirilmesine katkı sağlayacak yönde 
şekillenmesini umut ediyoruz. Ancak, 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde orta-
ya çıkan tablo, aşırılık yanlılarının Birlik 
içinde güçlenme eğiliminde olduğunu 

gösteriyor. Avrupa projesinin temelleriy-
le çelişen bu tehlikeli gidişatı dikkate al-
mamak, bugüne kadar edinilen kazanım-
ların tehlikeye atılmasına göz yummak 
anlamına gelecektir. Türkiye’nin AB üye-
liği, ırkçılık ve medeniyetler çatışması 
tezlerine, sadece bölgesel değil, küresel 
düzeyde de anlamlı bir cevap teşkil ede-
cektir. Tam üyeliği müzakere eden aday 
ülke olarak, Birlik içindeki bu tartışma-
lara katkı sağlamaya hazırız. Bu amaçla, 
2014 yılını Avrupa Birliği Yılı ilan ettik. 
Reformlarımızı kararlılıkla sürdürerek 
üzerimize düşeni yerine getirmeye de-
vam edeceğiz. Ülkemiz kamuoyunda, 
Avrupa Birliği’ne karşı, Türkiye’ye yöne-
lik objektif olmayan tavırdan dolayı bir 
güvensizlik hissi oluşmaya başladı. Bu-
nun aşılması için oyun değiştirici etkiye 
sahip bazı gelişmelere ihtiyaç duyuluyor. 
Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine 
vizesiz seyahat imkânı getirmesi öngö-
rülen Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci, 
başarıyla sonuçlandığı takdirde bu etki-
yi yapabilir. Bu ay Dönem Başkanlığını 
devralan İtalya’dan beklentimiz, yeni fa-
sılların müzakereye açılmasıyla katılım 
sürecimize ivme kazandırılmasıdır. Tam 
üyelik sürecimizin kendi parametreleri 
içinde yürütülmesi ve siyasi mülahaza-
larla karşımıza çıkarılan engellere bir 
son verilmesi gerekiyor. Bu çerçevede 
akla ilk gelen konu şüphesiz Kıbrıs me-
selesidir. Türkiye olarak, Kıbrıs’ta iki 
halkın siyasi eşitliğine ve karşılıklı muta-
bakata dayalı siyasi bir çözüm istiyoruz. 
Bu konuda “her zaman bir adım önde” 
olma anlayışımızı muhafaza ediyoruz. 
Kıbrıs’ta çözüm için gerekli olan, Rum 
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tarafının göstereceği siyasi iradedir. 
Uluslararası toplumdan beklentimiz 
Rum tarafına bu yöndeki mesajları güçlü 
ve kararlı biçimde vermeleridir.

Değerli Büyükelçiler…

24 Haziran tarihinde, Avrupa Birliği üye-
si ülkelerin Büyükelçileri ile yine böyle 
bir sofra etrafında bir araya geldik. Ora-
da vurguladığım birkaç hususu, bir kez 
de bugün burada hatırlatmak isterim.

Değerli dostlarım… 

Son 12 yıl içinde Hükümetimiz pek çok 
alanda reform yaptı. Demokrasinin stan-
dartlarını daha ileri düzeylere taşırken, 
demokrasinin önündeki engelleri de ce-
saretle kaldırdık. Millî irade üzerindeki 
vesayetlerle ciddi mücadelemiz oldu ve 
bu mücadeleden başarıyla çıktık. Bir baş-
ka mücadeleyi de, yıllar boyunca devlet 
içinde yapılanmış çetelere karşı verdik. 
Demokrasiyi, reformları ve millî iradeyi 
engelleyen çetelere karşı cesaretle ve 
hukuk içinde bir mücadele yürüttük, 
bunda da başarı sağladık. Ancak, son 
dönemde, uluslararası ayağı da olan bir 
başka çete gündemimizi meşgul etti. Son 
40 yıl içinde oluşmuş, faaliyetlerini çok 
büyük bir gizlilik içinde yürütmüş, lideri 
de Pensilvanya’da bulunan bu çete, dev-
let kurumlarına sızarak, iç ve dış politi-
kamızı etki altına almaya, hatta çok açık 
bir yargı darbesi gerçekleştirmeye yel-
tendi. Aslında dünya tarihi, bu tür gizli 
örgütlere yabancı değil. Tarihte, son de-
rece gizli biçimde örgütlenen ve ülkeleri 

içeriden çürütmeye çalışan buna benzer 
yapılanmalar hep oldu. Burada şu husu-
sun altını çizmek istiyorum: Pensilvanya 
Örgütü adını verdiğimiz bu yapılanma, 
dünyanın birçok ülkesinde, siz değerli 
büyükelçilerin de ülkelerinde faaliyet 
gösteriyor. Faaliyetlerini, eğitim ve insa-
ni yardım görüntüsü altında sürdüren 
bu örgüt, gerek Türkiye’de gerek faaliyet 
gösterdiği kimi ülkelerde, devlet ve siya-
set üzerinde etkili olma hedefini güdü-
yor. Örgütün, gizli dinleme ve takipler 
yaptığı, elde ettiği ses ve görüntü kayıt-
larını şantaj için kullandığı tüm belgele-
riyle ortaya çıkarıldı. Örgütün gizliliği ve 
takındığı maske nedeniyle, maalesef Hü-
kümetimiz aldatıldı. Bu örgütün eğitim 
ve insani yardım faaliyetlerine gereken 
desteği veriyorduk; ancak, hedef lerin 
ve niyetlerin değişmesi, maskelerin düş-
mesi nedeniyle, içeride ve dışarıda tüm 
desteğimizi kestik. Şu anda, demokrasi 
ve hukuk çerçevesinde, örgütle mücade-
lemiz yoğun şekilde sürüyor. Emniyet ve 
yargıda son derece tehlikeli bir boyuta 
ulaşmış olan bu yapılanmayı süratle tas-
fiye ediyoruz. Hatırlatmak isterim ki, ör-
gütün uluslararası istihbarat örgütleriyle 
de işbirliği bulunuyor ve buna ilişkin de 
somut deliller ortaya çıktı. Bu tehlikeli 
örgüt karşısında, tüm ülkelerin dikkatli 
ve hassas olmaları gerektiğini burada bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Gerek 
bu örgüt gerek birtakım başka çevreler, 
Türkiye ile ilgili olarak son aylarda kirli 
bir kampanya yürütüyorlar. Türkiye’nin, 
Ortadoğu’daki terör örgütlerine destek 
verdiği algısı son derece art niyetli ve 
maalesef sistemli şekilde yürütülüyor. 
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Ortadoğu’yu çok iyi tanımayanlar nez-
dinde, bu algı operasyonlarının zaman 
zaman etkili olduğunu üzülerek müşaha-
de ediyoruz. Örneğin bizi, aynı anda hem 
El Kaide’ye destek veren hem IŞİD’e des-
tek veren hem İrancılık yapan bir Hükü-
met gibi göstermeye çalışıyorlar. Bölgeyi 
tanıyanlar bilirler ki, bu 3 taraf birbiriyle 
taban tabana zıttır ve aynı anda her 3 
tarafı da desteklediğimizi iddia etmek 
komik ötesidir. Pensilvanya Örgütü’nün, 
yargı ve güvenlik içindeki uzantıları, 
Türkiye’nin Millî İstihbarat Teşkilatı’na 
karşı hukuksuz bir operasyon yaptılar. 
Suriye’ye, yardım amacıyla giden tırları-
mızı zor kullanarak durdurdular, tırları 
hukuksuzca aradılar ve bu operasyon 
üzerinden “ Türkiye’yi teröre destek 
veren ülke” gibi göstermek istediler. Te-
rörden çok çekmiş, teröre ağır bedeller 
ödemiş bir ülke olarak, ne bölgemizde, 
ne de yeryüzünde, hiçbir terör örgütüne 
desteğimiz sözkonusu olamaz, müsama-
hamız sözkonusu olamaz. Bu konularda 
yapılan algı operasyonlarına karşı, dost 
ve kardeş ülkelerin hassas ve dikkatli ol-
malarını özellikle rica ediyorum.

Değerli Büyükelçiler… 

Bundan yaklaşık  3  hafta  sonra ,  10 
Ağustos’ta, Türkiye tarihinde bir ilk 
gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı, bizim 
2007’de yaptığımız düzenleme saye -
sinde ilk kez halkın doğrudan oylarıy-
la seçilecek. Bu seçim, aynı zamanda, 
Türkiye’nin demokrasi yürüyüşünde de 
bir milat olacak. AK Parti Grubu’ndaki 
milletvekilleri, şahsımı bu seçimlerde 

Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediler. 
Eğer 10 Ağustos’ta, milletim takdir eder 
de seçilirsem, 12 yıldır sürdürdüğüm 
Başbakanlık görevimi devredecek ve 
Cumhurbaşkanı olarak ülkeme, milleti-
me hizmet edeceğim. Türkiye, seçilmiş 
bir Başbakan ve seçilmiş bir Cumhurbaş-
kanı deneyimini ilk kez yaşayacak.Bütün 
hazırlıklarımızı yaptık, bu konuyla ilgili 
Vizyon Belgemizi geçen hafta ülkemiz 
ve dünyayla paylaştık. Seçilmem duru-
munda, demokrasinin, ekonominin, top-
lumsal barışın ve dış politikamızın güç 
kazanacağından hiç kimsenin şüphesi 
olmasın. Türkiye, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da, hem içeride, hem 
bölgesinde ve dünyada, barışı, adaleti, 
dayanışmayı en güçlü şekilde savunma-
ya devam edecek.

Değerli dostlarım…

Ramazan aylarında ya da başka diğer 
vesilelerle, Başbakan olarak sizlerle ve 
halef lerinizle defalarca bir araya gel-
dim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
milletim bana görevi tevcih ederse, bu, 
Başbakan sıfatımla sizlerle belki de son 
birlikteliğimiz olacak. Ancak, seçilmem 
durumunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı olarak da, her fırsatta 
bir araya gelecek, bölgesel, küresel me-
seleleri, ülkelerimiz arasındaki konuları 
ele almaya devam edeceğiz. Başbakan 
olarak, sizlerle ve ülkelerinizle hep iyi 
ilişkelir kurmanın, işbirliği ve dayanış-
mayı artırmanın mücadelesini verdim. 
İnşallah, yeni süreçte de bu mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürecek, ilişkilerimizi, 
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işbirliklerimizi daha ileri seviyelere ta-
şıyacağız. Bir veda, ama aynı zamanda 
yeni bir başlangıç olabilecek bu buluş-
ma vesilesiyle, her birinize, işbirliğiniz, 
katkılarınız için teşekkür ediyorum. 
Soframıza misafir olduğunuz, Ramazan 
hissiyatımızı bizimle paylaştığınız için 
sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ülke-
lerinize ve halklarınıza en kalbî selam-
larımı iletmenizi sizlerden rica ediyor; 
yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
umuduyla, her birinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Teşekkür ederim. 












