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Recep Tayyip ERDOĞAN

Ankara | 7 Nisan 2003

Polonya Başbakanı Leszek
Miller ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi
ziyaret için Ankara’da bulunan Polonya
Başbakanı Leszek Miller ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Polonyalı bir gazetecinin,
bir grup Polonya askerinin Türkiye’nin
güneydoğusunda hangi amaçla görev yapacağını sorması üzerine Erdoğan, ‘‘NATO
çerçevesinde sanırım söylüyorsunuz. Bu
hizmetler NATO çerçevesinde yapılır’’
dedi. Erdoğan, Türkiye’ye gelecek Polonya
askerlerinin kimyasal maddeler konusunda uzman olduklarını belirtti.
Bir gazetecinin, Kürt grupların Musul
ve Kerkük’e ilerlediklerini ifade ederek,
Türkiye’nin hassasiyetleri dışında gelişen olayların olup olmadığını ve verilen
sözlerde bir caymanın söz konusu olup
olmadığını sorması üzerine Erdoğan,
ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın bir
süre önce Türkiye’ye yaptığı ziyarette bu
konuların açıkça konuşulduğunu söyledi.
Türkiye’nin hassasiyetlerini Powell’ın ziyaretinde açıkça dile getirdiğini anlatan
Erdoğan, ‘‘Bu sözlerde durmayacaklarına
inanmıyorum. Bir cayma söz konusu de-
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ğildir, bir uyarı ikaz söz konusu değildir’’
diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Kuzey
Irak’taki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine
de şunları söyledi:
“Kuzey Irak’a girme diye bir amacımız söz
konusu değildir. Irak’ın toprak bütünlüğü
konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı sürece, Musul ve Kerkük petrollerine
karşı, Hazar petrollerine yönelik orayı
ele geçirme harekatı olmadığı sürece,
Türkiye’ye yönelik bir göç hareketi olmadığı sürece, terör örgütlerinin sınırımıza
yönelik saldırısı olmadığı sürece, oradaki
etnik grupların birbirlerine egemenliği
söz konusu olmadığı sürece Türkiye’nin
Kuzey Irak’a yönelik yürümesi, girmesi
söz konusu değildir. Dünya dış politikasının adeta bir kırılma dönemini geçirdiği
böyle bir süreçte, özellikle Irak konusunda
aynı yaklaşımlarda bulunduk. Şu veya bu
şekilde savaşın bir an önce bitmesi, ortak
kanaatimizdir. Çocukların, kadınların, savunmasız insanların artık daha fazla ölmesine insanlık tahammül edemez. Bu arada
çok ciddi bir çevre yıkımının ve kültür
tahribatının olduğunu bir kenara koymak
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mümkün değil. Bir demokratik dönemin
süratle başlamasıyla, yeni bir Irak, en kısa
zamanda doğar diye düşünüyoruz. Barışla
ilgili verdiğimiz mücadeleyi ortak olarak
paylaştık. Birleşmiş Milletler’in barışla
ilgili mücadeleden başarılı bir şekilde çıkamaması, bizleri de düşündürmektedir.
BM’nin tekrar bu durum karşısında aslında kendi durumunu da gözden geçirmesinin gereğine inanıyoruz.’’
Önümüzdeki yıl Avrupa Birliği’ne (AB) tam
üye olması beklenen Polonya’nın bu alandaki tecrübelerinden yararlanacaklarını
ifade eden Erdoğan, Miller’in, Türkiye’nin
AB’ye tam üye olmasını destekleyeceğini
söylemesinden memnuniyet duyduklarını
kaydetti.
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Recep Tayyip ERDOĞAN

Yugoslavya | 9 Nisan 2003

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi
Ekselanslar, sayın meslektaşlarım, bayanlar ve baylar, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
İşbirliği Süreci’nin Devlet ve Hükümet
Başkanları’ndan oluşan bu seçkin topluluğa hitap etmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Heyetim adına ev sahiplerimize,

12

Belgrad’da tarafımıza gösterilen konukseverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
Sözlerime, Sırbistan Başbakanı Zoran
Cinciç’in uğradığı insanlık dışı suikastta
hayatını kaybetmesi nedeniyle, halkım ve
Hükümetim adına, yürekten başsağlığı di-

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

leklerimi sunarak başlamak istiyorum. Müteveffa Cinciç’in reformcu idealleri, sadece
ülkesinde değil, bölgenin tümündeki barış
ve istikrara çok büyük katkılar sağlamıştır.
Esasen, bu Zirve, Balkanlar’da daha iyi bir
gelecek için işbirliğinde bulunduğumuz ve
çaba sarf ettiğimiz bir forum olması itibariyle onun ideallerini de temsil etmektedir.
Kuşkusuz, insanlığın ve bölgenin barış
ve istikrarını gözeten ideallerin peşinde
koşanlar, tarih boyunca pek çok bedel ödemişlerdir. İnsanlığın yüce vicdanı, ödenen
bu bedelleri, her zaman büyük bir saygıyla
anacaktır. Cincic’in hatırası da insanlığın
yüce vicdanındaki müstesna yerini şimdiden almıştır...
Bu Zirve, bölgenin değerli liderleri ile tanışma olanağı da bulduğum güzel bir fırsat
oluşturmuştur. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin Girit’de neredeyse 6
yıl önce gerçekleştirilen ilk toplantısında,
Balkan ülkelerinin bugün ulaştıkları işbirliği seviyesini hayal dahi etmek zor olmaktaydı. O dönemde, bölgemizin içinden
geçtiği zor zamanların ve kimi acı günlerin
hatıraları daha henüz çok taze idi. Sözünü
ettiğim dönemde, Balkanlar’da bu türden
bir çok taraflı işbirliği yapısının mümkün
olabileceğine inananlar da azınlıktaydı. Bugün, geçmişte “Avrupa’nın barut fıçısı” olarak adlandırılan bölgemizde devam eden
reform süreci ve işbirliğimiz, dünyanın
diğer bölgeleri için model teşkil edebilecek
düzeye ulaşmıştır.
Dünyanın önünde artık parçalanmayı ve
kutuplaşmayı tanımlayan “Balkanizasyon”
korkusu değil, güçlü bir işbirliğine temel
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teşkil etme şansı her geçen gün artan bir
“Balkan modeli” oluşturmaya başlamaktadır. Balkanlar, ülkem açısından, siyasi bir
coğrafyayı temsil ettiği kadar, duygusal bir
coğrafyayı da ifade etmektedir. Balkanlar,
ülkemin tarihinde ve kaderinde önemli bir
yer tutmaktadır. Aynı zamanda, halkımın
his ve düşünce dünyası, Balkan halklarıyla
en içten şekilde temas etmektedir. Balkan
kimliğinin yanında aynı zamanda bir Kafkas, Orta Doğu ve Akdeniz ülkesi de olan
Türkiye, diğer bölgelerde yaşanmakta olan
gelişmelerin de ışığında, Balkanlar’daki
göreceli barış ve istikrara büyük önem vermektedir.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’ninkiler de dahil olmak üzere sarf edilen
pek çok çaba sayesinde göreceli bir istikrarı
ve işbirliği ortamını sağlayan Balkanlar,
Türkiye’nin hemen yanı başındaki bir diğer
bölge de dahil olmak üzere, dünyanın halen
bunalımlı pek çok bölgesi için örnek teşkil
etmektedir. Ortadoğu ve özellikle Irak ise
bugün bir kargaşa içindedir.
Bu çerçevede, Türkiye’nin Irak’taki savaş
konusunda nerede durduğunu özetle açıklamak istiyorum. Irak liderliğinin ülkesine
ve bölgedeki istikrara olumlu katkısının
bulunmadığı konusunda hemfikiriz. Ancak, bu kişiye karşı takınılacak tavra ilişkin
Türkiye’nin refleksleri üç ana kaygı çerçevesinde şekillenmektedir:
Birinci olarak, hükümetinin yanlış tutumu
nedeniyle Irak’ın barışçı halkı cezalandırılmamalıdır. Bu nedenle, en başından bu
yana barışçı yolların tamamının denenme-
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sini savunduk. Irak yönetimin kitle imha silahlarından arındırılması konusunu biz de
çok önemsiyoruz, fakat bunun yöntemi konusunda farklı düşündüğümüzü belirttik.
İkinci olarak, Türk halkı, ilk Körfez Savaşı
sonucunda ağır bir sosyal ve ekonomik
bedel ödemek zorunda kalmıştır. Kuzey
Irak’ta oluşan otorite boşluğu neticesinde
PKK/KADEK teröristleri anılan bölgede barınma imkanı bulmuşlar, buradan ülkemize sızarak insanlarımızı katletmeye devam
etmişlerdir. Savaş sonrasında Türkiye’nin
ekonomik dengeleri bozulmuştur. Dolayısıyla, zararlarımızın listesi uzundur ve
etkileri ilk Körfez Savaşı’ndan bu yana
hissedilmektedir. Bunun gibi yeni bir yüke
katlanmamız mümkün değildir.
Üçüncü olarak, Türkiye’de yerleşik ve işleyen bir demokrasi mevcuttur. Türk kamuoyunun büyük çoğunluğu da savaşa karşıdır.
Savaş ve barış konularında son karar mercii
ise parlamentomuzdur. Bu çerçevede, savaş
sonrasına ilişkin tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Bizim bu konudaki vizyonumuz
ve siyasetimiz, bütünlüğü korunmuş ve
özgür bir Irak’tır. Türkiye, Irak’ın kitle imha
silahlarından arındırılmış barışçı bir devlete dönüşümünü savunmaktadır. Irak, siyasi
ve toprak bütünlüğünü korumalı, Irak’ın
kurucu unsurları olan Araplar, Kürtler,
Türkmenler ve diğer halklar da dahil olmak
üzere nüfusunun tüm unsurları, müşterek
devletlerinin yönetiminde yer almalı ve
zengin doğal kaynaklarının nimetlerinden
hakça yararlanmalıdır.

Orta Doğu ve Balkanlar arasında uzanan
bir ülke olarak, Balkan uluslarının ortaya
koydukları tercihten özellikle memnun
olduğumuzu burada belirtmek istiyorum.
Bu tercih, uluslarımız için barış, istikrar ve
refaha giden yol olmuştur. Bu yolun henüz
çok başındayız ama üzerinde kararlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Orta Doğu ülkelerinin
de bu yola benzer mesafeler kat edeceği
günleri ümitle bekliyorum. Bir yandan ana
iletişim, ticaret, ulaştırma yolları ile sosyal
ve ekonomik etkileşimin kesişim noktasında yer alırken, bir yandan da istikrar
kaynağı olma konusunda zamanın sınavından başarı ile çıkmayı ümit ediyoruz. Bu
sayede Balkanlar, kendisini beraber anıldığı
olumsuz kavramlardan kurtararak, “etnik
uyum”, “karşılıklı saygı” ve “barış içinde
birlikte var olabilme” gibi kavramlar ile birlikte anılmaya başlayacaktır.
Sonuç olarak bu, Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yapıları içinde hak
ettikleri yeri almaları bağlamındaki süreçleri hızlandıracaktır. Bu yapılar ile işbirliğimiz, bu yapılarla entegrasyon yönünde
aramızda sağlanacak karşılıklı destek, bölgemizdeki karşılıklı bağımlılık kültürünü
kuvvetlendirerek ortak çıkarlarımıza da
hizmet edecektir. Bölgemizdeki barış ve
istikrarı tesis etmiş olmamıza, bütün dünya
için bir örnek teşkil eder hale gelmemize
rağmen görevimiz henüz tamamlanmamıştır. Şayet bölgemizde barış ve istikrarı kalıcı
hale getirmek, çevremize de bunu yaymak
istiyorsak, halklarımızın ve ilkelerimizin
yararı için siyasi ve ekonomik işbirliğimizi daha çok güçlendirmeliyiz. Bölgesel
işbirliği çerçevesindeki kazanımlarımızı
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değerli ve vazgeçilmez bir ortak olacaktır. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği
Süreci’nin diğer uluslararası ve bölgesel
yapılanmalar ile işbirliğinin geliştirilmesi,
sınırlı ve değerli kaynaklarımızın ziyan
olmasını engelleyecektir. Bu bakımdan,
Sırbistan ve Karadağ Dönem Başkanlığı’nı,
görev dönemlerinde uyguladıkları serbest
ticaretin geliştirilmesi, enerji, ulaştırma,
iletişim ve örgütlü suçlarla mücadele konularında odaklanmış yaklaşımı nedeniyle
kutluyoruz.

daha ileriye taşıyabilmek için güvenlik ve
refahımızı ilgilendiren konularda inisiyatif
alma sorumluluğunu üstlenmeye hazırlıklı
olmalıyız.
Bu konularda gerekli adımları atma sorumluluğu esas itibariyle bizlere ait olmalıdır.
Cesaret sahibi olmadan, adalet ve özgürlüğe
tam olarak ulaşılamayacağını unutmamalıyız. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği
Süreci bünyesindeki ilerlemenin mevcut
hızından tatmin olmayanları anlamak zor
değildir. Bundan da memnun olmalıyız.
1980’lerden bu yana bölgemizde ilk defa verimli ve çatışmasız bir ortam sağlayan olumlu gelişmeler göz önüne alındığında, işbirliğimizden daha fazlasının, daha çabuk olarak
beklenmesi anlaşılabilir bir durumdur.

Seçilen bu alanların İstikrar Paktı’nın öncelikleri ile de örtüşüyor olması, iki bölgesel
girişimi ortak hedeflere ulaşma yolunda
işbirliği yapabilecekleri ortak bir zeminde
buluşturmuştur. Aynı anlayış çerçevesinde,
örgütlü suçlarla mücadelemizde, Bükreş’teki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi
Suçla Mücadele Merkezi’nden daha fazla
yararlanmalıyız. İstikrar Paktı bünyesinde,
Pakt’ın daha iyi işlemesine ilişkin görüş ve
tercihlerimizin dile getirilmesine ve katkılarımızın sunulmasına imkan sağlayan bir
Danışma Komitesi’nin kurulması, kuruluşlar arası eşgüdümün tesisi bakımından
olumlu bir adım olmuştur.

Gerçekten de Güneydoğu Avrupa Ülkeleri
İşbirliği Süreci’nden en iyi şekilde yararlanma zamanı gelmiştir. Bunun, Süreç’ten beklentilerimizi gerçekleştirmek için son derece yeterli bulduğumuz kurucu belgemiz
Bükreş Şartı’nın sağladığı mekanizmaların
tam olarak hayata geçirilmesi suretiyle sağlanması mümkündür. Güneydoğu Avrupa
Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin esas değeri, bölgenin kendi içinden çıkan tek işbirliği süreci olmasıdır. Kesintisiz bir siyasi danışma
forumu olma gibi önemli bir nitelik taşıyan
Süreç, bundan sonra da bölgenin gerçek
sesi olmaya devam etmelidir.
Diğer taraftan, daha etkin bir Güneydoğu
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, Avrupa
Birliği, NATO, İstikrar Paktı ve Güneydoğu
Avrupa İşbirliği Girişimi gibi uluslararası
ve bölgesel yapılanmalar için de güvenilir,

15

Sözlerimi bitirirken, Güneydoğu Avrupa
Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem Başkanı
olarak Süreç’i etkinleştirme yolunda gerekli adımları atmak konusundaki örnek
ve etkin çalışmaları nedeniyle Sırbistan
ve Karadağ’ı ve yeni Dönem Başkanlığını
üstlenmesi nedeniyle de Bosna-Hersek’i
tebrik ediyorum. Salonda bulunan tüm
meslektaşlarıma, Hükümetlerinin başarısı
ve halklarının refahı için en iyi dileklerimi
sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
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Ankara | 10 Nisan 2003

Avrasya Ticaret ve Sanayi
Odaları 1. Zirve Toplantısı
Sayın bakanlar, sayın başkanlar, sayın misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerime, dost ve kardeş ülkelerimizin değerli özel sektör temsilcilerini
ülkemde görmekten duyduğum memnuniyeti belirterek başlamak istiyorum.
Türkiye’ye hoş geldiniz sefalar getirdiniz.
Hükümetimiz, sağlam bir siyasi iradenin
varlığını uluslar arası bütün ilişkilerin en
önemli zemini ve güvencesi olarak kabul
etmektedir. Daha dün Belgrat’ta katıldığım
Balkan Ülkeleri toplantısı da bir kez daha
gösterdi ki, sağlam bir siyasi irade uluslar
arası bütün ilişkilerin esasıdır. Siyasi, diplomatik, ekonomik bütün ilişkiler siyasi
irade kullananların zaaf göstermemesine
bağlıdır. Sözlerimizin arkasında durmalı
ve kesinlikle anlaşmalarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki, hepimizin ortak
geleceği birbirimizin hukukunu gözeterek
gelecek ufuklara bakmamızdadır.
Dünyada yaşanan yeni gelişmeler artık
olayların ardından gitmeyi değil gelecek
tasavvurumuzu, projelerle önceden açıkça
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ortaya koymamızı zorunlu kılıyor. Tecrübelerimizi birbirimize aktardığımızda,
imkanlarımızı birbirimize açtığımızda
çok, ama çok büyük bir dinamizm ortaya
çıkacaktır. Bu dinamizmin ülkelerimizin,
toplumlarımızın gücü olarak her alandan
adalet, refah ve kalkınma üreteceğine inanıyorum. Hepimiz bu heyecanı duymak ve
önümüzdeki zorlukları aşmak zorundayız.
Hemen şunu ifade edeyim ki, karşılıklı
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin önündeki en önemli engel, mevzuat engelidir. Geriye dönük yorum yapmadan bir cümleyle
şunu söyleyeyim ki, gelişmelere kapalı ve
katı rejimler toplumları mevzuata boğmaktadırlar.
Değerli misafirler…
Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri
arasındaki ilişkiler, bu coğrafyanın sadece
geçmişini ve bugününü anlatmakla kalmayıp, büyük bir medeniyetin geleceğine de
ışık tutan tarih, kültür ve kader birliğinin
yapı taşlarını oluşturmaktadır. Şunu artık
açık yüreklilikle itiraf etmeliyiz ki, 1991
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yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
şekillenen yeni dünya oluşumunu istediğimiz şartlarda karşılayamadık. Elbette ki
bunda, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma döneminde Anadolu ile Kafkaslar
ve Orta Asya arasındaki fiziki bağların
koparılmış olması çok önemli bir yer tutmuştur.
Ancak, 1991 yılından bu yana geçen kısa
sürede çok önemli gelişmeler kaydettik.
Sizlerin de takip ettiği gibi, sürekli güç mücadelelerine sahne olan, dengelerin, birlikteliklerin sürekli değiştiği dünyamızda,
devletlerimiz arasındaki siyasi ilişkileri,
her zaman ve her yerde iftiharla söylediğimiz gibi, olması gereken en üst düzeye
çıkardık ve bunu artırmaya da devam
edeceğiz. Çünkü, insanlarımız arasında
tarihten gelen öylesine güçlü ve derin bağlar vardır ki, hiçbir güç, hiçbir engelleme
dostluğumuzu, kardeşliğimizi ve ebedi birlikteliğimizi zedeleyebilecek bir kudrete
sahip olamayacaktır.
Ancak, şunu da çok iyi biliyoruz ki, uluslararası alanda sadece siyasi ve kültürel
işbirliği temellerine dayanan ilişkilerin
uzun vadeli ve kalıcı bir yapıda idame
ettirilmesi mümkün olamayabilir. Dünya
tarihinin her döneminde açıkça görüldüğü üzere, devletler arasında kurulan kalıcı
ilişkilerin temelinde ticari ve ekonomik
ilişkilerde sağlanan ileriye yönelik ortak
çıkar birliktelikleri yer almaktadır.
Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi,
Türkiye, geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde çok
büyük bir ekonomik değişim süreci yaşa-
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mıştır. Türkiye, faizin ve döviz kurunun
kamu otoritesi tarafından belirlendiği,
ithalatın ve sermaye hareketlerinin kontrol altında tutulduğu uzun bir dönemin
ardından 1980’li yıllardan itibaren ihracata dönük, rekabete ve dışa açık serbest
piyasa ekonomisine geçmiştir. Bu yapısal
reformlar ekonominin her alanında etkisini göstermiş ve 1980 yılında yüzde 37’ye
kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranı 1988 yılında yüzde 81’e kadar
yükselmiş, 2001 yılında yüzde 76 ve 2002
yılında 69 olarak gerçekleşmiştir.
2002 yılı itibariyle ihracatımız 35,1 milyar dolar ve ithalatımız 50,8 milyar dolar
olarak gerçekleşmiş, ticaret hacmi 86 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatın yapısı da
sanayi ürünleri lehine önemli bir değişim
göstermiş ve 2002 yılı itibariyle toplam ihracatın % 93’lük bölümünü imalat sanayi
ürünleri oluşturmuştur. 2002 yılı itibariyle Türkiye ekonomisinde yüzde 6.5’lik bir
büyüme oranı ile Gayri Safi Milli Hasıla
180.4 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca,
2001 yılında yüzde 68,5 olan enflasyon
oranı 2002 yılında yüzde 29.7’ye gerilemiştir.
Gerek Türkiye ekonomisinde gerekse Orta
Asya ve Kafkas ülkeleri ekonomilerinde
son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere
rağmen ikili ilişkilerimizde arzulanan
düzeylere ulaşılamadığı açıktır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 1991 yılından
bu yana kaydettiği gelişmeler, ne yazık ki,
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin siyasi
ve sosyal alanda kaydedilen gelişmelerin
gerisinde kalmıştır. İlk yıllarda yakaladı-
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ğımız büyük heyecanı koruyamadık ve
hatta ticari ve ekonomik ilişkilerimiz son
dönemde durgunluk sürecine girdi. Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında
1992 yılında 300 milyon dolar olarak başlayan dış ticaret hacmi, 1997 yılında 1.5
milyar doları aştı.

çevesinde ticari ve ekonomik hayata yansıtılamamıştır. Bu gecikmiş öz eleştiriyi,
sonuç alacak sağlam adımlar atmak içim
hepimiz yapmak zorundayız. Zira büyük
kaynaklarımız ve büyük imkanlarımız var.
Gelinen tablo karşısında umutsuzluğa kapılmak için hiçbir neden yoktur.

Ancak, 1998 yılında başlayan bölgesel
ve global krizlerin etkisiyle 1999 yılında
1.2 milyar dolar düzeyine geriledi. 2000
yılından itibaren gerek ekonomilerimizde yaşanan olumlu gelişmeler dış ticaret
hacminin de 1.4 milyar dolara çıkmasını
sağlamıştır. Aynı dönemde, Türk firmalarınca Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde
üstlenilen müteahhitlik projeleri 10 milyar doları aştı ve çok önemli altyapı projelerinin firmalarımızca tamamlandı. Ne
var ki, bu projelerin çok büyük bir bölümü
1992-1999 döneminde üstlenilmiş, son üç
yıl içinde ise 200 milyon dolarlık bir proje
hacmine ulaşılmıştır. Gerek ticari ilişkilerde, gerekse müteahhitlik projelerinde
ilk yıllarda görülen artış ivmesinin temel
unsurlarından birini de, Türk Eximbank
tarafından sağlanan krediler teşkil etmiştir. 1 milyar doları aşan bir toplam kredi
desteği, ilk temasların kurulmasını ve
ilişkilerde sürekliliğin sağlanmasını temin
etmiştir.

Değerli misafirler…

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin istenen ölçüde artmaması, hatta son
dönemde durgunluk sergilemesi, üzerinde
durulması gereken bir konudur. 1991 yılında başlayan ve bugün de aynı coşku ile
devam eden duygusal yoğunluk, hedefleri
belirli bir politika ve somut projeler çer-
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Çok iyi bilinmelidir ki, bizler, geçmiş bin
yıla damgasını vuran ve şüphesiz ki, gelecek bin yılda da etkisini sürdürecek bir
coğrafyanın, bir medeniyetin kader birliği
yapmış çocuklarıyız. Bu gerçek hepimiz
için çok büyük bir güçtür. Artık bu bilinci
bir duygu olarak yaşamakla yetinmemeli,
bu gücün sağladığı imkanları kuvveden
fiile çıkarmalı ve her alanda işbirliği içinde olmalıyız. Artık, hamasete daha az yer
vermeliyiz ve gerçekçi adımlar atmalıyız.
Elbette ki, bugüne kadar yaptıklarımızla
övünecek, yapamadıklarımızın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu taşımaya
devam edeceğiz. Ancak asıl önemli olan,
bundan sonra ne yapacağımızı çok iyi tespit etmemiz ve bunları kararlılıkla ve en
kısa süre içinde hayata geçirmemizdir.
Bu noktada önem arz eden en önemli
konunun, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin uzun vadeli bir projeksiyonunun
yapılmasının teşkil ettiğine inanıyorum.
Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkilerin uzun vadeli bir projeksiyonun
yapılması ve ilişkilerin bir strateji çerçevesinde geliştirilebilmesi için gerek siyasi,
gerekse ekonomik temellerin bugünden
ve net bir şekilde tespit edilmesi gerek-

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

mektedir. Zira, bugün geldiğimiz nokta
beklentilerimize cevap vermiyor. Bunun
ana unsurlarından biri de, ülkelerimiz
arasında uzun vadeli, istikrarlı ve sağlam
temellere dayanan bir yaklaşımın hayata
geçirilememiş olmasıdır.

altına imzalarımızı koyabiliriz; ancak, tüm
bu iyi niyetli beyanlarımızı ve çabalarımızı
gerçekçi temellere ve somut projelere dayandıramazsak, imzaladığımız bu belgeler
tozlu raf larda çürümeye mahkum kağıt
parçalarından öteye gidemezler.

Temel politikamız, birlikte, daha da kalkınmaktır. Bu hedefe ulaşılması için yerine
getireceğimiz iki asli görevimiz bulunmaktadır. Birincisi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki mevcut sorunları ve engelleri
tamamen ortadan kaldırmaktır. Ülkelerimiz arasında tam bir görüş birliği olduğu
açıktır. Zira, bugüne kadar gerçekleştirilen
çeşitli toplantılarda ticari ve ekonomik
ilişkileri olumsuz yönde etkileyen unsurlar
ele alınmış ve ivedilikle çözümü için gerekli
tedbirler tespit edilerek büyük ölçüde uygulamaya konulmuştur. İkinci görevimiz ise,
sorunlardan arındırılmış, sağlam bir temel
üzerinde, ikili ilişkilerimizi uzun vadeli bir
yapıda yeniden inşa etmektir. İşte bu uzun
vadeli işbirliğinin temellerini atarken, her
alanda çok kapsamlı proje çalışmalarına
ihtiyaç duyulacak, tüm sektörlerin, birbirlerini bütünleyecek bir yapıda ele alınarak
harekete geçirilmesi gerekecektir.

Hükümetler olarak ilk adımları hızla attığımızı ve çok kısa bir süre içinde sağlam
temellere dayalı uzun vadeli ekonomik işbirliği programlarını hayata geçireceğimizi
ifade etmek istiyorum. Özel sektörlerimizin
de katkılarıyla hazırlanmakta olan bu işbirliği programlarının uygulanmasında yine
en büyük görev siz özel sektör temsilcilerine düşecektir. Ancak hükümetim adına,
şunu da açıklıkla beyan etmek isterim ki,
ihtiyaç duyulacak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Türkiye, Orta Asya ve Kafkas
ülkelerinin, başta altyapı projeleri olmak
üzere tüm müteahhitlik ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.

Değerli misafirler…
Sahici sonuçlar almaya yönelmek için
dikkatlerinizi rica ediyorum. Aslolan; protokoller, prosedürler, imzalar, anlaşmalar,
sözleşmeler değildir. Ülkelerimiz arasında
yüzlerce anlaşma, protokol hazırlayabilir,
ticaretimizi milyar dolarlar düzeyine çıkaracağımızı, çok büyük projeler gerçekleştireceğimizi beyan edebilir ve bu belgelerin
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Ayrıca, bugün inşa etmekte olduğumuz Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, bunun
yanı sıra projelerini hazırladığımız diğer
petrol ve doğal gaz iletim hatları bölgesel
işbirliğinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Avrupa ile Asya arasında sadece
enerji köprüsü olmakla kalmayacağız. Bu
coğrafi avantajımızı ticari ilişkilerde de kullanacağız. Ortak yatırımlarımızı artırarak
bölgede çok daha etkin birer ekonomik
güç olmamız gerekir.
Değerli misafirler…
Ülkelerimiz arasındaki ortak tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel bağların yanı sıra,
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kader birliğimiz; içinde bulunduğumuz
dönemde, bizleri ideallerimizi gerçekleştirme yönünde daha ileri hamlelerde
bulunmaya teşvik eden en önemli husus
olmalıdır. Hükümetlerimizde ve halklarımızda mevcut olan iradenin ticari ve
ekonomik ilişkilere en kısa sürede ve en
üst düzeyde yansıtılması asli görevlerimizin en önemlileri arasında yer almaktadır.
Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde geçen
yılların kayıplarını süratle telafi etmeli,
coşkuyla ve heyecanla ülkelerimizin geleceği için yeni ufuklara doğru kararlı adımlar atmalıyız.
Konuşmama son verirken, dost ve kardeş
ülkelerin temsilcilerine tekrar hoş geldiniz
diyor, başta Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin ve Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresinin Sayın Başkanları olmak üzere,
bu organizasyonda emeği geçen tüm yetkililere takdirlerimi sunuyor ve bu toplantının tüm bölge ülkeleri için hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.
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İstanbul | 14 Nisan 2003

Dünya Haber Ajansları Zirvesi
Başbakan Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın ev
sahipliğinde dünyada ilk kez düzenlenen
‘‘Dünya Haber Ajansları Zirvesi’’ öncesinde
konuklar onuruna verilen akşam yemeğine
katıldı. Erdoğan, yemek öncesi düzenlenen
toplantıda yaptığı konuşmada, konuk haber ajansı yöneticilerine hitaben, ‘‘Uzun yıllar belediye başkanlığını yapmaktan gurur
duyduğum dünya kenti İstanbul’da sizleri
görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tarih kenti, medeniyetlerin
birleştiği İstanbul’a hoş geldiniz’’ dedi.
Toplantıya katılan konukların, haberciler,
kitle iletişim araçlarına haber sağlayan, haberin bir anlamda kaynağı olan ajansların
yöneticileri olduğunu hatırlatan Erdoğan,
bu toplantının dünyada ilk kez Türkiye’de
gerçekleştirilmesinin daha anlam kazandırdığını ifade etti. Haberciliğin temel
ilkelerinin doğruluk, objektiflik ve hızlılık
olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan,
şunları söyledi:
‘‘Günümüzde bu unsurlara en uygun hizmeti haber ajansları vermektedir. Gazetecilik,
önemli bir meslek olduğu kadar, sorumluluğu da yüksek olan bir uğraşı alanıdır. Bu
sorumluluğun gereklerini yerine getirmede
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de haber ajanslarını ön planda görüyoruz.
Gazetecilikte sorumluluğun hayata geçirilmesi için birçok meslek kuruluşu basın
ahlak ilkelerini belirlemiştir. Gazeteciler bu
ilkelere uymaya gayret gösterirler. Ne var
ki basın meslek ilkelerine ve etik kurallara
uyum konusu zaman zaman tartışılır olmaktadır. Buna rağmen meslek ilkelerine
ve etik kurallarına en fazla uyan da haber
ajanslarıdır. Mesleki sorumluluk bilinci,
hassas ortamlarda yapılan habercilik de
bu noktada daha önem kazanmaktadır.
Gazetecilikteki maharet; özellikle hassas
dönemlerde dezenformasyon ile gerçek bilgi arasındaki ayrımı yapabilmek, bu hassas
çizgiyi sezebilmek ve mesleki sorumluluğun gereğini yerine getirebilmektir. İçinde
bulunduğumuz dönem, doğru habere
inancın ne kadar önemli olduğunu, haber
ajanslarının bunu sağlamadaki becerisini
ve rolünü bir kez daha ortaya koymuştur.’’
Başbakan Erdoğan, hükümet programında
şeffaflık, açıklık ve halkın bilgi edinme hakkına çok önem verdiklerini ifade ederek,
‘‘Doğru bilgiye dayanan her türlü eleştiri
ve yoruma açığız. Bu sayede oluşacak görüş ve kanaatler mutlaka icraatlarımıza
katkıda bulunacaktır’’ dedi. Erdoğan, med-
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yanın toplumsal hayatta önemli görevleri
bulunduğuna işaret ederek, medyanın toplumların bilgilendirilmesinde, olgulardan
haberdar edilmesinde, sağlıklı kamuoyu
oluşturulmasında önemli yeri bulunduğunu kaydetti.
Kamuoyunun fikir, kanaat ve eleştirilerinin
yöneticilere ulaştırılması, yöneticilerin mesajlarının da kamuoyuna iletilmesi açısından demokratik sistemin temel unsurlarından biri olan medyanın sorumluluk içinde
hareket etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin hayatın bütün alanlarını etkilediğini ve
yeniden düzenlediğini söyledi. Gelişen iletişim araçlarının insanlığın beklentilerini değiştirdiğini, kültürel etkileşim, bilgi edinme
ve habere ulaşma gibi ihtiyaçların toplum
hayatında belirginleşmeye başladığını vurgulayan Erdoğan, medyanın toplum hayatının bir parçası durumuna geldiğini dile
getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘İnsanlarımızın ülke yönetimine etkin şekilde katılma taleplerine fırsat tanıyan medya, merkezi ve yerel yönetimler arasında
sağlıklı bir demokratik etkileşimin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmalıdır.
Demokrasinin vazgeçilmez önkoşullarından biri de bağımsız ve özgür basındır. Düşünce ve anlatım özgürlüğü olmadan basın
özgürlüğünü tesis edemezsiniz. Ancak, her
özgürlük gibi basın özgürlüğü de sorumluluk bilincinden bağımsız düşünülemez. Özgürlük, aynı zamanda sorumluluktur. Basın
özgürlüğü, kişisel veya kurumsal çıkar
sağlamanın aracı değildir. Basın özgürlüğü,
toplumun doğru haber alma hakkından
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kaynaklanan, toplumsal sorumluluk bilinci
ile kullanılması gereken bir haktır. Medya
organlarının kendi kurumsal çıkarları, işletme çıkarları hiçbir zaman haberin ve doğru
bilginin önüne geçmemelidir. Medyanın bu
sorumluluğu sadece ulusal ölçeklerle sınırlı
değildir. Yaşanan sıcak gelişmeler ve savaş
koşulları, habercilerin mesleki sorumluluğunu uluslararası boyutlara taşımaktadır.’’
Başbakan Erdoğan, kısa bir süre önce
Irak’ta hayatlarını her şeyin önüne koyan
habercileri takdirle anmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Söz konusu sıcak
ortamlarda aktarılan en küçük yanlış haber
ve manipülasyon amaçlı bir görüntünün
uluslararası camiada hiç tahmin edilemeyecek, sonuçları önceden kestirilemeyecek
tahribata yol açabildiğine işaret eden Erdoğan, ‘‘Bu nedenle basın meslek ilkeleri
olarak sıralanan etik kurallar evrensel
hale getirilmeli ve bu kuralların dünyanın her yanında medya çalışanları tarafından benimsenmesi, içselleştirilmesi
için uluslararası medya eğitimine ağırlık
verilmelidir’’ dedi.
Erdoğan, kitle iletişiminin küresel karaktere bürünmesiyle, gerek medya kuruluşlarının, gerekse bu alanda çalışan mesleki
eğitim kurumlarının sorumluklarının daha
da arttığını kaydetti. Özellikle sermaye yapısı, yeni organizasyonlarıyla küresel yapının
içine giren medya kuruluşlarının bu alanda
öncülük yapmaları gerektiğini ve bu anlayışla ulusal, küresel dengenin tutturulması
gerektiğini düşündüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
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‘‘Günümüzde iletişimin altyapısı küreselleşmeye büyük fırsatlar tanımaktadır. Bu
imkan iletişimin maliyetini de düşürmüştür. Hız artmış ve yoğunlaşmıştır. Buna
karşılık küreselleşen iletişim ortamında
çok önemli bir rahatsızlık kaynağı da gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
tek yönlü haber akışıdır. Bu ne yazık ki az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aleyhine bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelere doğru günlük haber akışı çok
büyük üstünlük kurmuştur. Sayısal olarak
da içerik olarak da böyledir. Bu nedenle
haber ajansları olarak sizler aranızdaki işbirliğini geliştirerek sözünü ettiğim dengesiz yapının bir parça düzelmesine katkıda
bulunabilirsiniz.’’
Erdoğan, birkaç büyük haber ajansının
öteden beri küresel ölçekte hizmet sürdürdüğünü, ancak bugün toplantıda yer
alan ajanslar arası birliklerin de küresel
yapının yeni dünya iletişim düzeninin
daha dengeli bir yapıya kavuşmasına çok
önemli katkılarda bulunacağını söyledi.
‘‘Ülkemizin parlamenter sistemiyle yaşıt
ulusal haber ajansı olan Anadolu Ajansı,
bu organizasyonda çok anlamlı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün daha kurulduğu gün bu ajansa çizdiği ufukla çok
uyumlu bir görev ifa etmektedir’’ diyen
Erdoğan, Atatürk’ün ajansın kuruluşunu
ifade ederken ‘‘En sahih havadis’’ tanımlamasıyla Türk milletinin doğru habere
olan ihtiyacını dile getirdiğini ve böylece
Anadolu Ajansı’nın temel ilkesini çizdiğini
vurguladı. Erdoğan, konuşmasını şöyle
tamamladı:
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‘‘Amaç sadece haber değil en doğru haberin
alınmasını istemektir. Atatürk girişilecek
Milli kurtuluş harekatını sağlam bilgiye,
bilgilerle ne yaptığını bilecek bilinçli kişilere ve sağlam bir topluma dayandırma
gereğini ifade etmiştir. Bugün bu ihtiyaç
bölgemizi ve giderek bütün dünyayı etkisi
altına alan enformasyon kirliliği nedeniyle
daha da artmıştır. Bu bağlamda halka en
doğru biçimde, yansız ve yorumsuz haberlerle aydınlatmaya aracılık eden siz haber
ajanslarına bu önemli ve anlamlı görevinizde başarılar diliyorum. Daha çok bilgi ve
haber aktarınız ki gerçekleri çarpıtarak ve
manipüle ederek çıkar sağlayanlar isteseler
de bu doğruları saklayamasınlar. Sizin doğrularınız insanlığın yolunu aydınlatsın.’’
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Ankara | 7 Mayıs 2003

Romanya Başbakanı Adrian
Nastase ile Ortak Basın
Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve çalışma ziyareti için Ankara’da bulunan Romanya
Başbakanı Adrian Nastase, başbaşa ve
heyetlerarası görüşmelerin ardından

24

ortak basın toplantısı düzenlediler.
Romanya’nın, Türkiye’nin bölgede çok
yakın ilişkiler sürdürdüğü dost bir
ülke olduğunu ifade eden Erdoğan ,
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tan Erdoğan, görüşmede, Rumen futbolcular ve teknik adamların Türkiye’de uzun
yıllara dayanan yerini konuştuklarını da
belirtti.

Türkiye ile Romanya’nın her dönemde
karşılıklı anlayış ve dostluğa dayanan
mükemmel ilişkilere sahip olduklarını
söyledi. Bu ilişkilerin çok geniş bir alana yayıldığını belirten Erdoğan, şöyle
devam etti:
‘‘Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerde gerçekten bu alanın ne
kadar geniş olduğunu bir kere daha tespit etmiş olduk. Bugüne kadar yapılmış
anlaşmalarla ilişkilerimizin hukuki altyapısı da büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Ülkelerimiz arasında hiçbir siyasi sorun
bulunmadığı gibi bölgesel ve uluslararası
konularda da görüşlerimiz büyük ölçüde
örtüşmektedir. Bugün, Türkiye Balkanlar
ve Ortadoğu bölgesinde Romanya’nın birinci ticaret ortağı konumundadır. 2002
yılında ticaret hacmimiz 1 milyar dolar
seviyesini aşmıştır. Türk işadamlarının
Romanya’daki yatırımları tahminlerimize
göre 500 milyon doları aşmıştır. Bu nedenle Sayın Başbakan’ın bu ziyareti başta
ekonomik ilişkilerimiz olmak üzere işbirliğimizi somut olarak daha da geliştirme
imkanlarını araştırmamız için değerli bir
vesile teşkil etmiştir.’’
Başbakan Erdoğan, Nastase’ye işadamlarının eşlik ettiğini ifade ederek, işadamlarının muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerle ziyareti daha da güçlü kılacaklarını
söyledi. Erdoğan, Romanya’nın 2002 Prag
Zirvesi’nde NATO üyeliğine davet edilmesiyle iki ülke ilişkilerine müttefiklik
boyutunun eklendiğini kaydetti. Futbol konusunda da Romanya ile Türkiye arasında
çok ciddi ilişkiler bulunduğunu anımsa-
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Ankara | 7 Mayıs 2003

DEİK Türk-Romen
İş Konseyi Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Türk-Romen İş Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada,
iki ülke ilişkilerine değindi. Türkiye ile
Romanya arasındaki ekonomik ve ticari
ilişkilerin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin
2001 yılında yaşadığı ekonomik krizin
bile bu ilişkileri zedelemediğini belirtti.
Romanya’da 1988 yılındaki ‘‘devrimin’’
ardından iki ülke arasındaki bu ilişkilerin ivme kazandığını anlatan Erdoğan,
bu tarihten sonra Türk işadamlarının
Romanya piyasasına daha fazla girdiğini
kaydetti.
İki ülke arasında karar sınırının bulunmadığını, ancak Türkiye ve Romanya’nın
denizden komşu olduğunu anımsatan
Erdoğan, Romanya’nın ayrıca doğudaki
ülkeleri Avrupa’ya bağlayan transit yol
güzergahında bulunduğunu anlattı. Başbakan Erdoğan, Romanya’nın Türkiye’den
sonra da Balkanların en büyük ülkesi
olduğunu kaydederek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için hükümetlerin gerekli
önlemleri aldığını söyledi. Bu bağlamda
yasal altyapının da oluşturulduğunu

26

belirten Erdoğan, Türk girişimcilerin bu
ülkede 368 milyon dolarlık yatırımının
bulunduğunu, bunun da Romanya’daki
yabancı yatırımlar açısından 9’u sıraya
tekabül ettiğini söyledi.
Erdoğan, 2002 yılı ticaret hacminin
1 milyar 113 milyon dolar olduğunu,
ancak bunun iki ülkenin potansiyelini
yeterince yansıtmadığını dile getirdi.
Türkiye’nin Romanya ile olan dostluğuna büyük önem verdiğini ve bu ülkedeki
gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade
eden Erdoğan, Romanya Başbakanı Adrian Nastase’nin iki yıllık başbakanlığı
döneminde bu ülkenin önemli mesafeler
kaydettiğini anlattı. Bu gelişimin yatırımlar konusunda Türkiye’yi daha fazla
ümitlendirdiğini belirten Erdoğan, ancak
Türk müteahhitlerinin Romanya pazarına yeterince giremediğini, bu nedenle
Nastase’den yardım beklediğini kaydetti.
Hazar petrol bölgesinin doğalgaz ve
petrollerinin Avrupa’ya taşınması konusunda somut projelerin yapılması ve turizmin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen
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Erdoğan, Romanya’nın NATO’ya davet
edilmesinin önemine değindi. Başbakan
Erdoğan, AB ile ilişkilerde iki ülkenin
önemli bir konumda bulunduğunu belirterek, AB üyeliği yolunda hızla ilerleyen
Romanya’nın bu hedefe ulaşması dileğinde bulundu. Erdoğan, Romanya’nın
AB müktesebatına yönelik attığı adımlar
çerçevesinde Türk işadamlarını olumsuz
etkileyecek adımlar atmaması dileğinde
bulundu. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Türk ve Rumen
işadamlarına önemli görevler düştüğünü
sözlerine ekledi.
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KKTC | 9 Mayıs 2003

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı
Denktaş ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, adada
yakınlaşma yönünde atılan adımların iki
taraf arasında olumlu gelişmelere neden
olması temennisinde bulundu. Artık tarafların üzerlerine düşeni yerine getirmeleri
gerektiğini kaydeden Başbakan Erdoğan,
‘‘Olumlu yaklaşımlar her zaman tek taraftan beklenmez. Karşı taraf da olumlu
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adımlar atmalıdır. Türkiye ve KKTC, adada her iki halkın lehine olacak adımları
atmaya devam edecektir’’ dedi. Erdoğan,
Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo
ve kısıtlamaların herhangi bir meşru temeli bulunmadığını vurguladı.
Başbakan Erdoğan, beraberindeki heyetle
Kıbrıs sorunun içinde bulunduğu aşamayı, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş
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ve KKTC hükümetinin temsilcileriyle
değerlendirdiklerini söyledi. Kıbrıs Türk
tarafının atmış olduğu olumlu adımları
desteklediklerini, desteklemeye devam
edeceklerini bildiren Erdoğan, gerek kapalı olan Maraş bölgesiyle ilgili açıklamalar
gerekse 23 Nisan’da sınırların açılması
olayının, sadece Kıbrıs’ın sınırları içinde
değil özgürlükler konusunda, Denktaş
başta olmak üzere KKTC yönetimin attığı
önemli adımlar olduğunu ve ciddi bir mesaj içerdiğini kaydetti.
‘‘Biz, Kıbrıs’ın her iki tarafına, Kıbrıs Türklerine ve Rumlarına uygulanan her türlü
ambargonun süratle kaldırılmasından yanayız. Türkiye ve Yunanistan’ın da bu konuda üzerlerine düşen adımları atmasının
gereğine inanıyoruz. Türkiye olarak biz
buna hazırız. Ve bu konuda Yunanistan’ın
da bu desteği, cesareti vermesini özellikle
bekliyoruz. Başta Birleşmiş Milletler ve AB
olmak üzere uluslararası camiayı bu sürece katkıda bulunmaya davet ediyorum. Buradan sesleniyorum. Gelin, elbirliğiyle bu
ambargoları kaldıralım. Adil ve kalıcı bir
çözüm yolunda bir adım atalım. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı bir barış ve huzur bölgesi
haline getirelim. Türkiye ve KKTC, adadaki gerçekler temelinde kapsamlı bir uzlaşı
ve çözümden yanadır, böyle bir çözümün
arkasındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, gerçekçi bir çözüme ulaşılmasından
yana olduğunu her zaman açıklamıştır.
Adada oluşan müspet ortamdan yararlanarak iki liderin gerçekler temelinde
kapsamlı bir çözümü görüşebileceklerine
inanıyoruz.”
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Erdoğan, bugünkü görüşmelerde ekonomik konuları ele aldıklarını, KKTC’de
üretime dayalı bir ekonomik büyümenin
sağlanacağına inandıklarını belirterek,
KKTC hükümetiyle yapılan çalışmalar
neticesinde yatırımları teşvik edecek proje
ve programları uygulamaya koyduklarını
söyledi. Erdoğan, bugün ziyaretinin anlamlı bir yanı olduğunu, AB’ye tam üyeliğin temel hedefleri olduğunu belirterek,
Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin AB ideallerini ve değerlerini paylaştığını söyledi.
Erdoğan, ‘‘AB’nin de Kıbrıs’a dönük olarak
artık gerçekçi bir bakış açısı ve perspektif
geliştirmesi, sorunun değil çözümün bir
parçası olması gerektiğini düşünüyorum.
AB’nin önümüzdeki dönemde Kıbrıs’taki
sürece yapıcı katkıda bulunmasını ve Türk
tarafının Kıbrıs’ta oluşturulacak bir ortaklığın eşit kurucu tarafı olacağını göz önünde tutmasını özellikle istiyorum’’ dedi.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan
Başbakan Erdoğan, Rum Yönetimi Lideri
Papadopulos’un, ‘‘Başbakan Erdoğan’ın
KKTC’yi ziyaretinin yasal olmadığı’’ sözlerinin hatırlatılması üzerine, ‘‘Ben yasal bir
ziyaret yaptım’’ dedi. Erdoğan, bir başka
gazetecinin, ‘‘Dışişleri Bakanı Abdullah
Gül’ün, ‘Eğer KKTC’ye ambargo kaldırılırsa, Güney Kıbrıs’ı tanıyabiliriz’ yönünde
açıklamaları var’’ sözleri üzerine, ‘‘Burada
zannediyorum yanlış bir iletişim söz konusu. Sayın Gül böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Kullanmış olsa, zaten benim de
ondan haberim olur’’ diye konuştu.
‘‘Sayın Başbakan, ambargoların kaldırılması konusunu biraz açar mısınız? Rum
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yönetiminin Türkiye’den taleplerine nasıl
bakıyorsunuz, özellikle hava koridoru ve
limanlar konusuna?’’ soruları üzerine ise
Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘Ambargoların kalkması halinde olumlu
bakıyoruz ve ekonomik konuda her yönüyle KKTC’ye bu cesareti, bu desteği vermeye
hazırız. Yine bu ambargoların kalkması konusunda bu cesaretlendirmeyi, bu desteği
Yunanistan’ın da Güney Kıbrıs’a vermesi
halinde inanıyorum ki bunlar kalkacaktır.
O zaman limanlar ve havaalanları sorunları da kendiliğinden kalkacak ve ondan
sonra gerisi gelecektir.’’
‘‘Geleceğe yönelik verdiğiniz mesajların
algılanacağına inanıyor musunuz?’’ sorusuna da Erdoğan, ‘‘Algılanacağı umuduyla
bu mesajı verdim. Verdiğimiz her cümleyi
bir yerlere ulaşsın diye veriyoruz. Ben bu
inançtayım’’ diye konuştu.
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DEİK Türk-İtalyan İş Konseyi
Başbakan Erdoğan, DEİK bünyesinde
faaliyet gösteren Türk-İtalyan İş Konseyi
tarafından verilen, İtalya Başbakanı Silvio
Berlusconi’nin de katıldığı yemekte yaptığı konuşmada, dost ve müttefik İtalya
Başbakanı Berlusconi ve beraberindekileri
Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu büyük
memnuniyeti ifade etti. ‘‘Değerli dostum
Silvio, 59. Hükümet’in AB ülkelerinden
ülkemizi ziyaret eden ilk başbakan konuğu
olma sıfatıyla bizi ayrıca şereflendirmiştir’’
diyen Erdoğan, Kopenhag zirvesi öncesin-
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de Avrupa başkentlerine yaptığı ziyaretlere kendisinin de Roma’dan başladığını,
bunun iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin bariz göstergesi olduğunu vurguladı.
Erdoğan, Avrupa kıtasının ve Akdeniz’in
stratejik noktasında yer alan Türkiye ve
İtalya arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine gittiğini, bu ilişkilerin, tarih boyunca
süregelmiş güçlü bağlardan kaynaklanan
temeller üzerine kurulu olduğunu anlattı.
Erdoğan, konuk başbakana seslenerek,
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‘‘Ülkeniz İtalya, tarih boyunca her alanda
çok önemli gelişmeler kaydetmiş ve bölgesinde güçlü demokratik rejimiyle örnek
bir ülke olma özelliğine sahip olmuştur.
AB’nin kurucu üyelerinden biri olarak,
Avrupa’nın en önde gelen devletleri arasında, her alanda söz sahibi bir konumda
bulunduğunuzu görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz’’ dedi.
Türkiye ile İtalya arasındaki tarihi bağlardan bahsederken, bunun örneklerini
vermeden geçmenin iki ülkenin sahip
olduğu zengin tarihi birikime haksızlık
etmek olacağını dile getiren Erdoğan, 16.
yüzyıldan itibaren Osmanlılarla dönemin
başta Venedik, Floransa, Ceneviz ve daha
sonra Napoli ve civarında hakim Burbon
prenslikleri arasında başlatılmış bulunan,
önceleri siyasi ve ticari mahiyet taşıyan
ilişkilerin, sonraları hukuki ve kültürel
alanları da kapsar hale geldiğini anlattı. Erdoğan, ilişkilerin daha o zamanlar ulaştığı
yüksek düzeye örnek olarak, Fatih Sultan
Mehmet zamanında Osmanlı İmparatorluğu ile Floransa arasında imzalanan ‘‘Karşılıklı Sınırdışı Etme Anlaşması’’nı gösterdi.

ikinci bir vatan bulmuştur. Bunun doğal
sonucu olarak da İtalyan dili ve kültürü
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaygınlaşmış
olup, bugün Türkiye’de bankacılık, denizcilik ve müzik alanlarında kullanılan
terimler çoğunlukla İtalyancadan gelmektedir’’ dedi.
Erdoğan, Türkiye ve İtalya arasında halklar düzeyinde tarihten gelen bir kaynaşmanın mevcut olduğunu, bunun da ilişkilerde birçok alandaki karşılıklı anlayış
ve yakınlığın çimentosunu teşkil ettiğini
vurguladı. Türkiye ve İtalya arasındaki
ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içinde
neredeyse giderek stratejik bir işbirliğine
dönüşen düzenli bir gelişim gösterdiğini
belirten Erdoğan, İtalya’nın, 2002 yılında
toplam 6.3 milyar dolarlık ticaret hacmini
bir rekorla artırarak, Türkiye’nin ikinci büyük yabancı ortağı olduğunu, Türkiye’nin
toplam ihracatında yüzde 6.7, ithalatında
ise yüzde 8.1’lik paya sahip hale geldiğini
söyledi.
İtalya’nın geçen yıl Türkiye’ye 242 milyon
dolar doğrudan yatırım yaptığına dikkat
çeken Erdoğan, ‘‘Türkiye, yaptığı doğrudan yatırımlarla bir numaralı yatırımcı
olan İtalya’yı alkışlamıştır’’ diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye’de faaliyet gösteren İtalyan firmalarının sayısının göze çarpan
şekilde arttığını, 1988’de 17 olan bu sayının geçen yıl sonu 238’e ulaştığına dikkat
çekti. Turizmin de büyük bir potansiyele
sahip olarak görüldüğünü, çeyrek milyon
İtalyan’ın her yıl Türkiye’yi ziyaret ettiğini
anlatan Erdoğan, turizm alanında işbirliğine özel önem verdiklerini ve ortak turizm

Kültürel ilişkilerin geçmişinin de çarpıcı
örneklerle dolu olduğunu dile getiren
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in bir yeniliğe öncülük ederek, Venedikli ressam
Bellini’ye portresini yaptırdığını söyledi.
İtalyan mimarların da yeni yapılara imza
atarak, mevcut tarihi eserleri onarmak
suretiyle İstanbul’un güzelliğine önemli
katkılarda bulunduğunu belirten Erdoğan,
‘‘Pek çok İtalyan aydını, başta İstanbul
olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nda
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komisyonunun canlandırılmasının iki
ülkeye de yarar sağlayacağına inandığını
vurguladı.

çok özel bir sorumluluk taşımaktadır.
Bu sorumluluğu yerine getirirken, Batılı
ortaklarımızın vereceği destek kuşkusuz
çabalarımıza güç katacaktır. Bu noktada
dost ve müttefik İtalyan hükümetinin ve
halkının yıllardan beri esirgemediği yakınlık için müteşekkir olduğumuzu ifade
etmek isterim.’’

‘‘Ülkelerimiz arasında karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimizin daha da gelişmesi için
tesis ettiğimiz bu güçlü ivmeyi devam ettirmek için, ekonomi ve kültür alanlarının
bize sunduğu olanaklardan en iyi şekilde
yararlanmamız gerektiğine inanıyorum’’
diyen Erdoğan, iş ve kültür çevrelerinin
yapacakları işbirliğinin önemine dikkat
çekti. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erdoğan, İtalya Başbakanı Berlusconi’ye
hitaben, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘‘Bu çerçevede bu akşam burada bulunan Türk ve İtalyan işadamlarına büyük
sorumluluk düşmektedir. Birlikte üretecekleri ortak projelerle hem Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinin daha da gelişmesi
suretiyle halklarımızın birbirlerine daha
da yakınlaşmasına imkan verecek, hem
de Türkiye’nin AB üyeliği hedefinde daha
hızlı yol almasına büyük katkı sağlayacaklardır.’’
Başbakan Erdoğan, bugün her zamankinden daha fazla istikrara muhtaç bir bölgede bulunan Türkiye’nin, Atatürk’ün büyük
vizyonu doğrultusunda demokratik, laik,
çok partili ve serbest piyasa düzenine dayalı bir devlet sistemini 80 yıldır yürüttüğünü ifade ederek, şöyle dedi:
‘‘Türkiye, Avrupa ile insani konularda da
tüm evrensel değerleri paylaşmaktadır.
Gerek bu nitelikleriyle gerek ekonomi potansiyeliyle Türkiye bulunduğu bölgede
bu şartlara haiz tek ülkedir. Bu nedenle

33

‘ ‘ Tü rk i ye’ n i n AB üye l i ğ i s ü re c i n d e
İtalya’nın ve özellikle şahsınızın çoğu zaman diğer AB mensuplarını ikna yönünde
göstermiş bulunduğu çabaları takdirle
karşıladığımı belirtmek isterim. 2003
yılının ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak İtalya’nın Türkiye’nin bu
hedefindeki desteğini sürdüreceğinden
kuşku duymamaktayım. Bu çerçevede
AB’nin geleceğine ilişkin konvansiyonun
devamı niteliğindeki hükümetler arası
konferansa ülkemizin gözlemci statüsüyle
katılması yolundaki talebimize İtalya’nın
tereddütsüz şekilde verdiği tam desteği,
dostluğunuzun önemli bir tezahürü olarak
değerlendirdiğimizi bilhassa söylemek
istiyorum.’’
Türkiye’de kısa süre içinde önemli reformlar yapıldığını anlatan Başbakan Erdoğan,
AB’ye tam üyelik müzakerelerinin açılmasının hükümetin öncelikli hedef lerinin
başında gelmeye devam ettiğini söyledi.
Siyasi reformların gündemlerinin en üst
sırasında yer almayı sürdürdüğünü ve hükümetin Kopenhag kriterlerine en kısa zamanda uyum sağlamaya kararlı olduğunu
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dile getiren Erdoğan, bu bağlamda parlamentonun ve halkın büyük çoğunluğunun
desteğine de sahip bulunduklarını anlattı.
‘‘Ülkelerimiz arasında mükemmel ilişkilere yeni boyutlar kazandırma arzusunu
bizimle paylaşan büyük bir milletin temsilcisi olan dostumuzu ağırlamanın bize
verdiği büyük memnuniyeti tekrarlamak
isterim’’ diyen Erdoğan, Berlusconi’nin
ziyaretinin iki ülke arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini daha da sağlamlaştıracağını ve yeni ufuklar açacağına dair inancını
dile getirerek, sözlerini tamamladı.
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İtalya Başbakanı
Silvio Berlusconi ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya
Başbakanı Silvio Berlusconi baş başa ve
heyetlerarası görüşmelerin ardından çalışma yemeğinde bir araya geldiler. Yemeğin
ardından Erdoğan ve Berlusconi ortak
basın toplantısı düzenlendiler. Başbakan
Erdoğan, ‘‘İtalya Başbakanı değerli dostum
Sayın Silvio Berlusconi ve beraberindeki
heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan
duyduğumu memnuniyeti ifade ile sözlerime başlıyorum’’ dedi. 3 Kasım seçimlerinden sonra Avrupa Birliği (AB) üyesi
ülkeleri ziyarete ilk olarak İtalya’dan başlandığını anımsatan Erdoğan, bu ziyaretin
kendisi için hem tanışma toplantısı hem
de AB üyeliği sürecini hızlandırmadaki ilk
durağın Roma olduğunu söyledi.
Bu ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Bugün de Sayın
Berlusconi AB dönem başkanlığına hazırladığı bir dönemde 59. Hükümet olarak
Başbakan olduğum bu dönemde beni ilk
ziyaret eden AB ülkeleri içerisindeki Baş-
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bakan oluyor. Bu bakımdan bu ziyaret çok
anlamlı’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan,
şöyle devam etti:
‘‘Aramızda gerçekleştirdiğimiz başbaşa
görüşmede ve çalışma yemeğinde gerçekten son derece verimli görüş alışverişinde
bulunduk. Bugün memnuniyet verici bir
düzeye ulaşan ilişkilerimizin her alanda
daha da geliştirilmesi amacıyla atılması
gereken adımları birlikte değerlendirdik.
Şunu içtenlikle ifade etmeliyim ki iki
Akdenizli Avrupa ülkesinin Başbakanları
olarak birçok değerleri paylaştığımız Sayın Başbakanla gerek ikili ilişkilerimizde
gerek ülkelerimizi yakından ilgilendiren
uluslararası ve bölgesel konularda görüşlerimizin büyük ölçüde örtüştüğünü
gördük. Avrupa kıtasının ve Akdeniz’in
stratejik noktalarında yer alan Türkiye ve
İtalya arasındaki iyi ilişkiler esasen yüzyıllar öncesine gitmektedir. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki ikili gelişmelerde ve ikili ilişkilerde çok ciddi adımlar atılmıştır.
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Özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz
yıllar içerisinde adeta stratejik bir işbirliğine dönüşmüştür. Buna birkaç örnek vermek gerekirse, İtalya 2002 yılında toplam
6.3 milyar dolar ticaret hacmi ile bir rekor
kırarak Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur. İtalya 2002 yılında Türkiye
ile 242 milyon dolar tutarında doğrudan
yatırım yaparak 2001 yılında olduğu gibi
tekrar bir numaralı yatırımcı olmuştur.’’
Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki İtalyan
firmalarına bakıldığında 1988 yılında 17
olan sayının, bugün 238’e ulaştığını bildirdi. Berlusconi ile Türkiye-AB ilişkilerini
tekrar ele aldıklarını ifade eden Erdoğan,
Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını
gösterdiklerini, Berlusconi’nin bu konuda
işin başından beri Türkiye’ye verdiği desteğin artarak devam edeceğinden emin
olduğunu belirtti. Erdoğan, Berlusconi’ye
Türkiye’nin yaptığı reform çalışmaları
hakkında da bilgi verdiğini anlatarak,
‘‘Hepinizin bildiği gibi AB’ye giriş ile
alakalı Kopenhag kriterleri konusunda
hükümetimizin kararlı adım atışları nasıl
şu ana kadar devam ettiyse bundan sonra
da devam edecektir’’ dedi. Gerek Kıbrıs
gerekse Irak konusuyla ilgili olarak görüş
alışverişinde bulunduklarını kaydeden
Erdoğan, Ortadoğu’da İsrail Filistin arasındaki sıkıntıların giderilmesi konusunu
da görüştüklerini söyledi. Erdoğan şunları
kaydetti:
‘‘Bütün görüşmelerimizde görüşlerimizin
büyük oranda örtüştüğünü görmenin
mutluluğunu yaşadık. Bu süreçle ilgili
Türkiye ile İtalya arasında her an işbirliği
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yapmaya hazır olduğumuzun, bu işbirliğinin olabileceğini de görmüş bulunuyoruz.
Bu akşam Türk İtalyan İş Konseyi tarafından Sayın Berlusconi onuruna düzenlenen
akşam yemeğine katılmak üzere İstanbul’a
gideceğiz. Bu vesileyle özellikle ekonomik
alandaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunu bu kez her iki ülkenin özel
sektör mensuplarıyla birlikte ele alacağız.’’
Erdoğan ve Berlusconi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Yabancı bir
gazetecinin Aria konusunda bir gelişme
olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan,
akşam İstanbul’da yapılacak olan Türkİstanbul İş Konseyi toplantısına kadar görüşmeleri bitirip açıklamayı yapacaklarını
ifade etti. Erdoğan, ‘‘Akşama kadar sabırlı
olmanızda fayda var. Akşama işi bitirmeye
kararlıyız’’ dedi. Erdoğan, basın toplantısından sonra Berlusconi’yi bir tablo hediye
etti. Berlusconi de Erdoğan’a bir saat verdi.
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Kırgızistan Başbakanı
Nikolay Tanaev ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir
ziyaret için Türkiye’de bulunan Kırgızistan Başbakanı Nikolay Tanaev ile baş başa
ve heyetlerarası görüşmelerin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan,
Tanaev ve beraberindeki heyetin konuğu
olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunduğunu ifade ederek, Kırgızistan’ın, Orta
Asya bölgesinde Türkiye’nin çok yakın
ilişkiler içerisinde bulunduğu ‘‘dost ve
kardeş’’ ülke olduğunu belirtti. Türkiye ile
Kırgızistan’ın her alanda karşılıklı saygı
ve anlayışa dayanan mükemmel düzeyde
addedilebilecek ilişkilere sahip olduğunu
kaydeden Erdoğan, iki ülke arasında herhangi bir siyasi sorun bulunmadığını dile
getirdi. Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘İki ülke, bir diğerini gerek bölgesel, gerekse uluslararası platformda bugüne kadar
destekleye gelmiştir. Bu işbirliğinin süreceğine olan inancımız tamdır. Bugün gerek baş başa, gerekse heyetler arası yapmış
olduğumuz görüşmelerde ağırlıklı olarak
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ekonomik konuları ele aldık. Ekonomik ve
ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyelin
altında kaldığında mutabıkız. Şu anda iki
ülke arasındaki ticaret hacmi 40 milyon
dolar civarındadır. Gayretlerimizi bu yönde geliştirerek bu rakamı çok ama çok ilerilere taşımaya kararlıyız. Geçtiğimiz yıllarda ticaret hacmimizin düşüş eğilimine
girmesi konusunda müzakereler yaptık.’’
Görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin yanı
sıra bölgesel konularda da fikir teatisinde
bulunduklarını belirten Erdoğan, dünyadaki hızlı değişimi ve bu değişimin
bölgeye etkilerini değerlendirdiklerini
bildirdi. İki ülkenin uluslararası sorunlara
ilişkin benzer görüşlere sahip olduğunu
memnuniyetle tespit ettiklerini kaydeden
Erdoğan, Tanaev’in ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına
samimiyetle inandığını söyledi.
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Antalya | 16 Mayıs 2003

Rotary Bölge Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Antalya’nın Kemer
İlçesi’nde devam eden Uluslararası Rotary 2430’uncu Bölge Konferansı’na katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, Anadolu topraklarının birçok
medeniyetlere beşiklik yaptığını belirterek, birçok farklı kültürün bu topraklarda
yaşadığını ve insanlığın ortak mirasına
önemli katkılar sağladığını bildirdi. Köklü bir mirası kendi bünyesinde taşıyan bir
ülke olarak, dünya barışının korunmasına katkıda bulunmak için Türkiye’nin
büyük bir sorumluluğu bulunduğunu
kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Türkiye’nin üzerine düşen bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmesi için
öncelikle kendi içerisinde toplumsal birlik ve bütünlüğünü koruyabilmesi, yani
iç dinamiklerini dengeleyebilmesi gerekmektedir. Yapısal sorunlarını çözmüş, gelir adaletsizliğini gidermiş güçlü bir Türkiye, hiç kuşkusuz kendi bölgesinde ve
bütün dünyada önemli bir istikrar unsuru olarak dünya barışına katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla demokratik, müreffeh
istikrarlı bir Türkiye’nin varlığı, yalnızca
bu ülkenin insanları için değil, aynı zamanda da bölgemiz için büyük bir önem
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taşımaktadır. Bunun bilinciyle iktidara
gelmiş olan hükümetimiz, Türkiye’nin
yapısal sorunlarını çözme yolunda büyük
bir hızla çalışmalarını sürdürmektedir.
Öncelikli olarak ülkemizi hızlı bir şekilde
yeniden yapılandırmak için düğmeye basmış bulunuyoruz.’’
Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesine
büyük önem verdiklerini de ifade eden
Başbakan Erdoğan, bu çerçevede, AB’ye
girme yolunda gerekli bütün adımların
atıldığını kaydetti. Büyük bir kararlılıkla
bu adımların atılmaya devam edildiğine
değinen Erdoğan, ‘‘Bütün beklentimiz
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde AB
üyesi olmaktır. Aslına bakılırsa Türkiye,
bu üyeliği çoktan hak etmiştir’’ dedi. Erdoğan, Türkiye’nin 1959 yılından bugüne
kadar, AB kapısında beklediğini de hatırlatarak, şöyle devam etti:
‘‘Herhalde artık Türkiye’ye sıra gelmiştir.
Bunun için yoğun Anayasal değişiklikler
yapılmaktadır. Ve şimdi de önümüzde
son Anayasa değişikliği paketinin hazırlıklarını yapıyoruz. Öyle zannediyorum
ki, Haziran ayı içerisinde de bunu yaparak, AB karşısında artık anayasal değişik-
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çalışmalarını büyük bir dikkatle ve heyecanla takip ediyoruz. Toplumsal değişime
yön verecek, her türlü görüş, öneri ve projeye açığız. Önümüzdeki yüzyıl barışın
ve hoşgörünün egemen olduğu bir yüzyıl
olacaktır. Her ne kadar bu yüzyıla bir
Irak savaşı ile başladıysak da biz bu yüzyılı barışın, sevginin egemen olduğu bir
yüzyıl olarak yaşamak istiyoruz. Ne var
ki, insanlığın bu konuda atması gereken
birçok adımlar vardır. Biz de Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirme gayreti içerisindeyiz.’’

lik olarak, yapılması gereken ne varsa yapılmış olacaktır. Aslına bakılırsa Türkiye
şu andaki dostlarının da ifadesiyle bunu
hak etmiş vaziyettedir. Türkiye hiç kuşkusuz, çağdaş, demokratik bir ülke olarak
Avrupa’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bunu
sadece coğrafi bir özellik olarak söylemiyoruz. Çünkü biz AB’yi bir coğrafi yapı
içerisindeki ülkeler bütünü olarak değil,
AB’yi bir stratejik değerler birliği veya
siyasi değerler birliği olarak görüyoruz.’’
Başbakan Erdoğan, Hükümet olarak toplumun bütün kesimleriyle, toplumun bütün sorunlarıyla yakından ilgilendiklerine de dikkati çekerek, özellikle ekonomik
refahın sağlanması için yeni kaynaklar
yaratmaya gayret ettiklerini bildirdi. Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘Ülkeyi, daha üretken, daha verimli bir
ekonomik yapıya kavuşturmak için ülkenin bütün kaynaklarını ve enerjisini bir
araya topladık. Bu noktada ülkemiz açısından en önemli husus şüphesiz güvendir ve istikrardır. Bu güven olduğu sürece
Türkiye, bütün sorunlarını hızlı bir şekilde çözecektir. Bundan hiçbir endişeniz
olmasın. Bölgede çok daha güçlü bir ülke
konumuna gelerek, bölgemizde ve dünyada istikrarın sağlanmasında daha üstün
bir rol üstlenebilecektir. Hükümetimiz
halkımızın büyük desteği ve güveniyle iktidara gelmiştir. Son parlamentoda en büyük temsil gücüne sahiptir. Biz bu güven
ortamının sürdürülebilmesi için gerekli
hassasiyeti göstererek milletimizin bu teveccühüne layık olmaya gayret ediyoruz.
Bu çerçevede sivil toplum örgütlerinin
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Ankara | 21 Mayıs 2003

DEİK Türk-Kazak
İş Konseyi Yemeği
Başbakan Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet
gösteren Türk-Kazak İş Konseyi’nin, resmi bir ziyaret için Türkiye’de bulunan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev onuruna Çırağan Sarayı’nda
verdiği akşam yemeğine katıldı. Yemekteki konuşmasına, ‘‘Dost ve kardeş ülke,
hoş geldiniz’’ diyerek başlayan Erdoğan,
Türk ve Kazak halklarının tarih, kültür
ve dillerinin ortak kökenlere dayandığını
hiçbir zaman unutmadıklarını ve birbirlerine karşı her zaman büyük bir sevgi bağı
içinde olduklarını kaydetti.
Erdoğan, ‘‘Halklarımız arasındaki sağlam temellere dayanan bu dostluk ,
Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte siyasi, askeri, ekonomik ve
kültürel alanlardaki ilişkilerimizin önce
hızla gelişip kurumsallaşmasına, sonra
da karşılıklı yarara dayalı stratejik bir
ortaklığa dönüşmesine imkan vermiştir’’ diye konuştu. Geride kalan 11 yıllık
dönemin, iki ülkenin birbirini yakından
tanıması ve Kazakistan’ın yeni dünya koşullarıyla tanışma dönemi olarak tanım-
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lanabileceğini kaydeden Erdoğan, ‘‘Geçiş
dönemi olarak niteleyebileceğimiz bu 11
yıllık zaman zarfından sonra Türkiye ve
Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkilerin sağlam bir temele oturtularak,
mevcut ve muhtemel potansiyellerden
bilistifade, ilişkilerimizde yeni ufuklar
açılmasının zamanının geldiğini, hatta
geçtiğini düşünmekteyim’’ dedi.
İki ülke arasındaki ekonomik verilere
de değinen Erdoğan, 1999 yılında 392
milyon dolar olan ikili ticaret hacminin
2000 yılında 465 milyon dolara ulaştığını, 2001 yılında ise 210 milyon dolara
gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
‘‘3 yıl, kısa sayılamayacak bir dönem.
Bölgemizi etkisi altında tutan krizlerin
etkilerinin yavaş da olsa ortadan kalkma
eğilimine girdiği 2002 yılıyla birlikte ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik
faaliyetler yeniden canlanma eğilimine
girmiştir. Bu sevindirici gelişmenin bir
göstergesi olarak ikili ticaret hacmimiz
yeniden 357 milyon dolar seviyesine
çıkmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle
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karşılamakla birlikte mevcut ticaret hacminin Türkiye ve Kazakistan’ın ekonomik potansiyellerini yansıtmaktan uzak
olduğunu ve yıllar itibarıyla dengesizlik
arz ettiğini söylemek durumundayım. Ülkelerimizin ekonomik potansiyellerinin
layıkıyla kullanılması neticesinde, ticaret
hacminin orta vadede 1 milyar doların
üzerine çıkarılması, gerçekleştirilebilecek bir hedeftir. Ziyaretiniz vesilesiyle
imzalanması öngörülen uzun vadeli ekonomik işbirliği anlaşmasının, ekonomik
ve ticari ilişkilerimizde özel bir yer tutacağından eminim. Bu anlaşmanın, ekonomik ve ticari ilişkilerimizde ulaşmayı
arzuladığımız hedeflere en kısa zamanda
varılmasına hizmet edeceğini ümit ediyorum.’’

bu açıdan iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkilerin gelişmesinde işadamlarının
bireysel ve kolektif katkılarının öneminin
yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydetti.
Erdoğan, 1991 yılında kurulan TürkKazak İş Konseyi’nin Türk kanadı üye
sayısının 208’e ulaştığını ifade ederek,
‘‘Türk-Kazak İş Konseyi’nin düzenli olarak bir araya gelmesinin ve aradıkları
siyasi desteği bizlerde bulmalarının,
ticaret hacminin belirlenen hedef lere
ulaştırılması bakımından yararlı olacağı
düşüncesindeyim. Bizler üzerimize ne
düşüyorsa bunu yapmaya her an hazırız.
Bir mevzuat kirliliğini karşı tarafa gösteremeyiz. Böyle bir görevimiz yoktur. Böyle bir anlayışı yıkmak da bizim özel görevimizdir’’ diye konuştu. Kazakistan’ın
yabancı yatırımcılar için ilgi çekici bir
ülke olmaya devam ettiğini anlatan Erdoğan, halen Kazakistan’da yürütülen
özelleştirme çalışmaları ve serbest piyasa
ekonomisi yönünde atılan adımların,
Türk müteşebbisler tarafından yakından
izlendiğini belirtti.

İki ülke arasındaki bugüne kadar akdedilen anlaşmalar ve protokoller çerçevesinde ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla tesis edilmiş mekanizmalar
bulunduğunu belirten Erdoğan, bunlar
arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu
ve Karma Ulaştırma Komisyonu’nun, iki
ülke arasındaki işbirliğinin genişletilebileceği yeni alanları tespit etmek ve karşılaşılan sorunları en kısa sürede çözümleme konusunda başta gelen mekanizmalar
olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, ‘‘Türk işadamlarının Kazakistan’da gerçekleştirdikleri
1.5 milyar dolar dolayındaki doğrudan
yatırımın, alınacak yeni tedbirlerden
sağlayacakları teşvikle daha da artacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır.
Öte yandan, Türk inşaat firmalarının
Kazakistan’da gerçekleştirdikleri 2.5 milyar dolara yakın müteahhitlik hizmetleri,
aramızdaki işbirliğinin diğer bir somut
göstergesini oluşturmaktadır ’’ dedi.
Erdoğan, Kazakistan’ın da katılımıyla

Başbakan Erdoğan, bugün ulaşılan noktada ve evrensel değerler çerçevesinde,
devletlerin ekonomik ve ticari ilişkiler
içinde rolünün düzenleyici ve denetleyici
olmakla sınırlandırıldığını ifade ederek,
ülkeler arası ve ülke içi ekonomik ve ticari
ilişkileri müteşebbislerin oluşturduğunu,
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‘‘Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan’’ adını alacak
olan petrol boru hattı projesinin iki ülke
arasında enerji alanında yeni ve önemli
bir işbirliği olanağı daha yaratacağını
vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:
‘‘Bu proje Hazar petrolünün batı piyasalarına ulaştırılmasında güvenli, istikrarlı,
kesintisiz ve çevre korunması açılarından
en uygun yolu oluşturmaktadır. Bu boru
hattından Kazakistan’dan petrolün taşınması için yürütülmekte olan hukuki ve
teknik hazırlıkların bir an önce tamamlanmasını ve projenin adının ‘Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan’ olarak resmileştirilmesini diliyoruz. Ulaşımda ciddi sıkıntımız
var. Şu anda Kars-Tiflis demiryolu olarak
adımını atmayı planladığımız bu yolun
Kazakistan’a kadar uzatılması için de
bütün gayretlerin karşılıklı olarak ortaya
konulmasında fayda olduğu inancındayım. Kazakistan’ın bağımsızlığından bu
yana geçen ve bir devletin yaşamında kısa
sayılabilecek süre içinde önderliğinizde
gerek devletin yapılanması, gerek siyasi
ve ekonomik reformların gerçekleştirilmesi suretiyle demokratikleşme ve pazar
ekonomisine geçiş sürecinde kaydedilen
ilerlemeleri takdirle izliyoruz. Türkiye
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra
da mevcut kardeşlik duyguları içinde
Kazakistan’ın bu alanlardaki çabalarını
desteklemeyi sürdürecektir’’
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Ankara | 27 Mayıs 2003

Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu
Başkanı Adnan Terzic ile Ortak
Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, resmi ziyaret için
Türkiye’ye gelen Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Adnan Terzic ile baş
başa görüşmesi ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bosna-Hersek ile Türkiye Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
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Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmayı
imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Erdoğan, Terzic ve beraberindeki
heyetle gerçekleştirilen görüşmelerde
ikili ilişkilerin geliştirilmesi olanaklarını
ve bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.
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TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın BosnaHersek’i geçen ayki ziyaretinin ve Adnan
Terzic’in Türkiye’ye yaptığı ziyaretin iki
ülke arasındaki ilişkilere verilen önemi üst
düzeyde teyit ettiğini ifade eden Erdoğan,
ilişkilerin gerek Bosna savaşı sırasında
gerekse savaş sonrasında yoğunluğunu
kaybetmeden gelişmeye devam ettiğini
kaydetti. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin
Bosna-Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve çok etnili yapısını her zaman
koşulsuz olarak desteklediğini belirterek,
bu yöndeki politikasını her fırsatta somut
adımlarla ortaya koyduğunu söyledi.
Kökleri tarihe dayanan yakın ilişkinin yanı
sıra iki ülke arasında akrabalık ilişkilerinin bulunduğuna da işaret eden Erdoğan,
görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken
adımlar üzerinde durulduğunu bildirdi.
Erdoğan, Terzic’in ziyareti vesilesiyle tüm
iş çevreleriyle de temas olanağı bulmasının verimli sonuçları olacağına inandığını ifade ederek, Terzic’in yarın İzmir’de
açılışını yapacağı Bosna-Hersek Fahri
Başkonsolosluğu’nun birçok bakımdan
önemli işlevleri olacağını kaydetti.
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İstanbul | 9 Haziran 2003

Lüksemburg Başbakanı
Jean Claude Juncker ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker,
Başbakanlık merkez binada yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı
düzenlediler. Başbakan Juncker ve beraberindeki heyeti Türkiye’de ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, bu gibi temasların ülkeler arasındaki
olumlu ilişkilere içerik kazandırılmasında
önemli rol oynadığını söyledi.
İkili ve heyetler arası görüşmelerde,
Türkiye-AB, NATO, Irak ve Ortadoğu barış süreci gibi dünyanın sıcak gündemini
oluşturan konularda son derece verimli
bir görüş alışverişinde bulunduklarını
anlatan Erdoğan, Lüksemburg’un, AB’nin
kurucu üyelerinden ve en müreffeh ülkelerinden biri olduğunu, finans sektöründe
de lider durumda bulunduğunu kaydetti.
Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlanarak geliştiğini belirterek, Juncker’in
görüşmede, ‘Şimdi Türkiye’yi tam tanıdım’
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dediğini dile getirdi. Erdoğan, iki ülke
arasındaki işbirliğinin gelişmesinde imzalanan anlaşmaların önemli bir adım teşkil
ettiğini söyledi.
Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin AB
Komisyonu’nun Kıbrıs’la ilgili hazırladığı
paketi anımsatması üzerine, şöyle konuştu: “Bu açıklanan rapor, gerek Kuzey
Kıbrıs’ın gerekse Türkiye’nin bu süreçteki
olumlu yaklaşımlarını pek yansıtmıyor.
Ancak, nihai şeklini almamış olan ortada
bir paket var. Bu süreci olumlu gayretlerle
sürdürme niyetindeyiz, amacımız bu. Annan planını yok farz etmek istikametinde
değiliz. Her iki taraf, Türkiye ve Yunanistan tarafından desteklenmeli. Bu istikamette de bu barış sürecini kalıcı, adil bir
şekilde yakalamak arzusundayız.”
Kıbrıs’ta 23 Nisan’dan itibaren her iki
taraf arasında geçişin sağlandığını, 40 yıldan sonra Türkiye’nin Kıbrıs Rumları’na
kapılarını açtığını anlatan Erdoğan, “Bu
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olumlu yaklaşım, bundan sonra da devam
edecektir çözüme dönük olarak” dedi. Erdoğan, bir gazetecinin, “ABD ile ilişkileri
düzeltmek için Başkan Bush’a bir mektup
göndereceğiniz ifade ediliyor. Uğur Ziyal
bir mesaj götürecek mi?” sorusu üzerine,
bu konunun bugünkü gündemi meşgul
ettiğini sandığını belirtti. Erdoğan, “Sayın
Ziyal, dış ilişkilerdeki münasebeti sebebiyle ABD’yi ziyaret ediyor. Herhangi bir mesaj göndermemize gerek yok. Zaten böyle
bir mesaj ihtiyacımız olduğunda da, Sayın
Bush’a direkt olarak telefon açar, görüşürüz” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, ortak basın toplantısından sonra, Başbakanlık merkez binası
merdivenlerine kadar gelerek Juncker’i
uğurladı. Erdoğan, burada gazetecilerin
yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında 6. Uyum Paketi’nin ele alınıp alınmayacağı sorusuna, Adalet Bakanı Cemil
Çiçek’i yanına çağırarak, “Neden Cemil
Bey’e sormadınız?” karşılığını verdi.
Aynı sorunun tekrarlanması üzerine Başbakan Erdoğan, “Daha durun bakın. İşin
hakkını verelim. Yarın hele bir değerlendirelim” dedi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek de,
uyum paketinin çıkması için meclisin gerekirse hafta sonu da çalışabileceğini ifade
etti. Konunun bu hafta ivme kazanacağını
belirten Çiçek, konuyu devamlı gündemde
tutmanın anlamı olmadığını söyledi. Paketin kamuoyunda yeterince tartışıldığını
kaydeden Çiçek, “Muhtevası belli. Ne getirip ne götürdüğü veya neye evet ya da hayır dediğimiz belli. Bir an evvel gönderilse
de olur” diye konuştu.
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Erdoğan, “AB’ye tam üyelik müzakerelerinin açılması, hükümetimizin öncelikli
hedeflerinin başında gelmeye devam etmektedir, siyasi reformlar gündemimizin
en üst sıralarında yer almayı sürdürmektedir” dedi. Başbakan Erdoğan, Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ve
beraberindeki heyet onuruna Sheraton
Oteli’nde akşam yemeği verdi. Yemekte
yaptığı konuşmada, “Sözlerime dost ve
müttefik Lüksemburg Başbakanı Juncker
ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum” diyen Erdoğan,
Lüksemburg Başbakanı’nın ziyaretinin
iki ulus arasındaki ilişkilerin her alanda
daha da gelişmesine katkıda bulunacağına
inandığını dile getirdi. Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi’nde AB üyelik adaylığına
kabul edilmesinden sonra Türkiye-AB
ilişkilerindeki gelişmeye paralel olarak
Türkiye-Lüksemburg ilişkilerinin gelişme
sürecine girmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Başbakan Yardımcısı,
Dışişleri Bakanı Sayın Lydie Polfer’in,
ziyaretiyle yeniden ivme kazanan ikili üst
düzey temasların dışişleri bakanlarımızın
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi marjında
Lüksemburg’a ikili çalışma ziyaretinde
bulunmasıyla birlikte düzenli hale gelmesi sevindiricidir. Uluslarımızın gönenç
ve mutluluğunu sağlamak ve artırmak
devletlerimizin başlıca amacıdır. Bu yönde ikili düzeyde kullanabileceğimiz geniş
olanakların bulunduğuna inanıyorum.”
Erdoğan, bu çerçevede ziyaret sırasında, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
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yansıtmadığını kaydeden Erdoğan, şöyle
devam etti:

Anlaşması ile Kültür İşbirliği Anlaşması
imzalanmasının, ikili ilişkilerin geliştirilmesi yolunda hukuksal altyapının
tamamlanması için taraf ların istekli olduklarının göstergesi olduğunu kaydetti.
Başbakan Erdoğan ayrıca Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi’nin de yakın bir gelecekte imzalanacak olmasının bu yöndeki karşılıklı
kararlılıklarını doğrular nitelikte bulunduğunu ifade etti.
İki ülke arasında yaklaşık 50 milyon dolar seviyesinde seyreden ticaretin gerçek
potansiyeli yansıtmaktan çok uzak kaldığını vurgulayan Erdoğan, her iki ülke özel
sektörlerinin düzenli şekilde bir araya
gelmelerinin önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, bu amaçla Türk-Belçika İş Konseyi
kapsamında bir Lüksemburg grubu oluşturulmasının yararlı olacağını söyledi.
Başbakan Erdoğan, ayrıca ikili ticaretin geliştirilerek çeşitlendirilmesi bakımından
Lüksemburg Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği arasında kurumsal işbirliğinin tesis
edilmesinin faydalı olacağını ifade etti.
Erdoğan, bugün imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin ikili yatırım ilişkilerine
kayda değer katkıları olacağına inandığını söyledi.
“Turizm alanındaki ilişkilerimizin de
yetersiz kaldığını görüyorum” diyen Erdoğan, Lüksemburg’dan Türkiye’ye yılda
ortalama 4 bin civarında ziyaretçi geldiğini söyledi. Bunun gerçek potansiyeli
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“LUXAIR’ın geçmiş yıllarda yaz aylarında Antalya ilimize düzenlediği charter
seferlerine yeniden başlaması daha fazla
Lüksemburglu turistin ülkemizi ziyaret
etmesine olanak verecektir. Hatta bu seferlerin Ege Bölgesi’ndeki yörelerimizi de
kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi halinde sizin de Pazar günü ziyaret etme fırsatı
bulduğunuz Efes ve Meryem Ana gibi daha
birçok tarihi ve kültürel mirasımızdan
Lüksemburglu dostlarımız yararlanabilecektir.”
Türkiye Cumhuriyeti’nin yüce Atatürk’ün
büyük vizyonu doğrultusunda demokratik, laik, çok partili ve serbest piyasa düzenine dayalı bir devlet sistemini 80 yıldır
yürüttüğünü anlatan Erdoğan, Türkiye’nin
Avrupa ile insani konularda da tüm evrensel değerleri paylaştığını vurguladı.
Erdoğan, Türkiye’nin, AB Kopenhag Siyasi
Kriterleri’ni yerine getirerek bir an önce
üyelik müzakerelerine başlama konusunda yaptığı çalışmaları Kopenhag Zirvesi
öncesinde diğer AB başkentleri ile birlikte
Lüksemburg’a da yaptığı ziyaret sırasında
gerçekleştirdiği görüşmede ayrıntılarıyla
ele aldıklarını belirtti.
Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu
çerçevede Türkiye’nin AB’ye adaylık statüsünün tanınması konusunda Helsinki
Zirvesi’nde ve bunu izleyen dönemde verdiğiniz destekten dolayı tekrar teşekkür
ederim. Sizin de bildiğiniz gibi Türkiye’de
kısa süre içinde önemli reformlar ger-
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konuşmasının sonunda iki ülke arasındaki
mevcut iyi ilişkilere yeni boyutlar kazandırma arzusunu kendileriyle paylaşan bir
dostu ağırlamaktan memnunluk duyduklarını söyleyerek, Juncker’in ziyaretinin
iki ülke arasındaki karşılıklı anlayış ve
işbirliğini daha da sağlamlaştıracağına
ve yeni ufuklar açacağına inandığını dile
getirdi.

çekleştirilmiştir. AB’ye tam üyelik müzakerelerinin açılması, hükümetimizin
öncelikli hedef lerinin başında gelmeye
devam etmektedir. Siyasi reformlar gündemimizin en üst sıralarında yer almayı
sürdürmektedir. Hükümetimiz Kopenhag
kriterlerine en kısa zamanda uyum sağlamaya kararlıdır. Bu bağlamda parlamentomuzun ve halkımızın büyük çoğunluğunun desteğine sahibiz. Türkiye, tam üye
olduğunda dinamik nüfusu ve güçlü ekonomik potansiyeli sayesinde AB’ye önemli
katkılar sağlayacaktır. Üyeliğimiz kültürel
farklılıkların ve İslam ile Hıristiyanlığın
birlikte yaşayabileceğine kanıt teşkil edecektir. Batı Dünyası böylece (medeniyetler
çatışması) tezlerine en etkili yanıtı vermiş
olacaktır. Son Irak krizinde de görüldüğü
üzere Türkiye ve AB’nin bölgedeki ortak
hareket noktaları hayli geniştir.”
Tüm bu gerçekleri Avrupa kamuoyuna
layıkıyla anlatmak için işbirliği içinde
hareket etmenin önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, özellikle gelecek yılın Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi’ne kadar
Türkiye’nin üyeliğine ilişkin önyargıları
gidermek üzere Lüksemburg dahil Avrupa
kamuoyları nezdinde yapmayı öngördükleri faaliyetlerin destekleneceğini umduğumu dile getirdi.
Erdoğan, gerek bu alanda, gerek tam üyelik müzakerelerine bir an önce başlama
kararı alınması için Avrupa Birliği’nin
kurucularından ve önemli bir üyesi olan
Lüksemburg’un şimdiye kadar vermiş
olduğu değerli desteğin devamını beklediklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan,
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Malezya | 13 Haziran 2003

Başbakan Mahathir Muhammed
Tarafından Onuruna Verilen
Akşam Yemeği
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur yakınlarındaki idari başkent olan Putrajaya’daki Başbakanlık
Konutu’nda, Malezya Başbakanı Mahathir
Muhammed’in, onuruna verdiği akşam
yemeğine katıldı.
Erdoğan, Ortadoğu’da Arap-İsrail uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nüvesini oluşturan Filistin sorununun, bölgede kalıcı
barış ve istikrara kavuşulmasını onlarca
yıldan beri engellediğini ifade ederek,
Türkiye’nin, her iki tarafın da güvenine
haiz bir dost olarak, barış sürecine elinden
gelen her desteği göstermeye hazır olduğunu bildirdi.
Başbakan Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada, kendisine ve eşlik eden heyete gösterilen yakın ilgiye teşekkür etti.
Malezya’nın kısa sürede büyük bir gelişme
hamlesi gösterdiğini ifade eden Erdoğan,
Malezya’nın daha bağımsızlık mücadelesini sürdürdüğü yıllardan bu yana
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Türkiye’de yakından izlenen dost bir ülke
olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman “candan ve pürüzsüz”
gelişme gösterdiğini kaydeden Erdoğan,
iki ülkenin başarılarından öğrenecekleri
konular bulunduğunu ve bundan yararlanılması gerektiğini kaydetti. Ticari ve ekonomik ilişkilerde halen kullanılmayan bir
potansiyel olduğunu ifade eden Erdoğan,
bunun da iki ülke iş çevrelerinin, birbirlerinin kapasitesini ve imkanlarını iyi tanımamalarından kaynaklandığı kanısında
olduğunu belirtti.
Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında kültür yakınlığına ilaveten belirli ölçülerde
benzerlikler de bulunduğunu dile getirerek, Malezya’nın, jeostratejik açıdan dünyanın ve Güneydoğu Asya’nın en stratejik
yerlerinden biri olan Malaka Boğazı bölgesini kontrol ettiğini kaydetti. Türkiye’nin
de yeni dünyanın en önemli su yollarından
biri olan İstanbul Boğazı’nı ve Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun birleşme noktası olan
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Avrasya kavşağını kontrol ettiğini ifade
eden Erdoğan, iki ülkenin bu özel konumlarının, Asya kıtasında tarihi ticaret yollarının yeniden canlandırılmasında etkili
rol oynayacağını kaydetti.
Gerek Türkiye, gerekse Malezya’nın, bölgelerinde istikrar unsuru olmaya önem
veren ülkeler olduğunu ifade eden Erdoğan, her iki ülkenin de barış ve güvenliği
ön planda tuttuğunu ve bozulmaması için
ellerinden geleni yaptığını kaydetti. Erdoğan, dünya için uzun süre endişe kaynağı
olan Bosna-Hersek sorununun çözümü
yönündeki gayretlere, iki ülkenin birlikte
yaptığı katkıların, bu alandaki işbirliğinin
güzel bir örneğini teşkil ettiğini söyledi.
Ancak Türkiye’nin bulunduğu bölgede
barış ve güvenliğin kalıcı bir istikrara kavuşmasının, neredeyse 90 yıldan bu yana
mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan,
Ortadoğu’da Arap-İsrail uyuşmazlığı ve bu
uyuşmazlığın nüvesini oluşturan Filistin
sorununun, bölgede kalıcı barış ve istikrara kavuşulmasını onlarca yıldan beri
engellediğini vurguladı. Erdoğan, şöyle
konuştu:
“Bölgede son yıllarda hızlanan terör ve şiddet, kalıcı barış çabalarını da daha da güç
hale getirmiştir. Ancak bu uyuşmazlığın
bütün taraflar için kabul edilebilir, nihai
bir çözüme kavuşturulmasından başka da
bir yol yoktur. İsrail ve Filistin taraflarının
acilen kendilerine sunulan yol haritasını
kabul etmiş olmaları memnuniyet vericidir. ABD’nin yeniden başlatılan çözüm
arama sürecinde aktif bir rol oynama kararlılığı göstermekte olması da olumludur.

Amaç, İsrail ve Filistin’in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde iki devlet olarak yan
yana yaşamaları vizyonunun gerçekleştirilmesidir. Türkiye, her iki tarafın da güvenine haiz bir dost olarak, bu sürece elinden
gelen her desteği göstermeye hazırdır.”
Irak’ın, savaş sonrası yeni bir dönemin
koşulları içinde bulunduğunu ifade eden
Başbakan Erdoğan, “Dileğimiz, Irak’ın ulusal birlik ve toprak bütünlüğü içinde tam
egemenliğe, mümkün olan kısa sürede
sahip çıkmasıdır. Irak halkına bu geçiş döneminde hepimiz yardımcı olmalıyız” diye
konuştu. Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Erdoğan, Kıbrıs’ın Türkiye için milli
bir dava olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ta
iki eşit halk arasında, Ada’daki gerçekler
temelinde yeni bir ortaklık kurulabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, şöyle
devam etti:
“Çözüm çerçevesinin iki kesimliliğe dayanması ve Türk-Yunan dengesini gözetmesi
gerektiğini değerlendiriyoruz. Türk tarafının son dönemdeki yapıcı açılımlarını ve
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın gündeme
getirdiği önerilerin adil ve kalıcı bir çözüm
önündeki engel olan taraf lar arasında
mevcut güven bunalımının aşılmasına
yardımcı olacağını, ilişkilerin normalizasyonuna katkıda bulunacağını ve kapsamlı
çözüm çabalarına da yeni bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz.”
Afganistan’ın yeniden barış, istikrar ve
huzura kavuşmasının başlıca dileği olduğunu ifade eden Erdoğan, Afganistan’ın
süratle, terör, kökten dincilik ve uyuş-
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turucudan arınmış, demokrasi yolunda
kalkınmasını sürdüren bir toplum olma
niteliğine kavuşması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, ülkenin bu yönde yeniden yapılanma çabalarını içtenlikle desteklediklerini kaydetti.
Başbakan Erdoğan, çağın en büyük sorunlarından birinin uluslararası terörizm olduğunu belirterek, Türkiye’nin uluslararası terörle mücadelede dostlarıyla her türlü
işbirliğine önem verdiğini ve bu sorunlarla
hiç kimsenin tek başına baş edemeyeceğini
söyledi. Erdoğan, uluslararası işbirliği ve
güç birliğinin zorunlu olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun saygın bir üyesi
olan Malezya ile de bu konularda mevcut
işbirliğinin sürdürüleceğini söyledi.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
de Erdoğan’ın ülkesine yaptığı ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu
gezinin, var olan ilişkileri daha iyi bir seviyeye getireceğini belirtti. Yemeğe her iki
başbakanın eşleri ile Erdoğan’a eşlik eden
bakanlar ve diğer heyet üyeleri katıldı.
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Malezya | 14 Haziran 2003

TOBB-DEİK Türkiye-Malezya
İş Konseyi Toplantısı
Malezya gezisini sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “İki ülke arasındaki
ticaret hacmini ilk etapta 1 milyar dolara
çıkarmaya kararlıyız” dedi.
Başbakan Erdoğan Malezya’nın başkenti
Kuala Lumpur’daki bugünkü temaları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri
Bakanı Datuk Abdullah bin Haji Ahmet Badawi ile ikamet ettiği Renaissance Otel’de
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kabul etti. Erdoğan daha sonra 452 metre
yükseklikte ve 88 kat olduğu bildirilen
Petronas Kuleleri’ne geçti. Burada yetkililerden brifing alan Başbakan Erdoğan,
daha sonra 83. kattan Kuala Lumpur manzarasını izledi. Erdoğan’ın bu gezisine eşi
Emine Erdoğan, Devlet Bakanları Ali Babacan ve Kürşad Tüzmen, Ulaştırma Bakanı
Binali Yıldırım ve gazeteciler de eşlik etti.
Kendisine eşlik edenlerle hatıra fotoğrafı
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da çektiren Başbakan Erdoğan, Ankara ve
İstanbul’a da buna benzer binalardan yapılması gerektiğini söyledi.
Erdoğan daha sonra Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin (TOBB) organize ettiği
ve yabancı işadamlarının da katıldığı Dış
Ekonomik İlişkiler Konseyi’nin (DEİK)
Istana Oteli’ndeki toplantısında bir konuşma yaptı. Başbakan, son 10 yılda dünyanın
siyasal açıdan önemli değişimler ve gelişimler gösterdiğini dile getirerek, 2 bloklu
soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte yeni güç dengelerinin oluşturulması
yönünde, yeni dünya düzeni tartışmalarının başladığını kaydetti.
Dünyada, son dönemlerde teknolojiyi iyi
kullanan ve yöneten ülkelerin başarılı
olduğunu, eski üretim yapısını sürdürme
gayreti içinde olan ülkelerin ise alt sıralara gerilediğini anlatan Erdoğan, Türk
ekonomisinde de 1980’li yıllardan sonra
serbest pazar ekonomisine geçildiğini
söyledi. Erdoğan, son 10 yılda Türkiye’nin
AB dışında Orta Doğu, Bağımsız Devletler
Topluluğu ve Karadeniz Bölgesi ülkelerinin işadamlarının ilgi odağı olmasının
yanında, bölgeler arasında da bir köprü
rolünü üstlendiğini ifade ederek, “Bugün
AB ile yeni konumumuzdan ve bu konumun bize sağladığı stratejik ve ekonomik
güçten faydalanarak Avrasya’da ve diğer
coğrafyalarda etkinliğimiz büyümektedir.
Avrasya’dan aldığımız güçle de AB ile ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi geliştirmekteyiz” diye konuştu.
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Türkiye’nin yakın geçmişteki Asya krizi
ve bunun ardından Rusya ekonomisinde
görülen krizden olumsuz etkilenerek, bazı
sorunlar yaşadığını anlatan Erdoğan, 11
Eylül’ü izleyen dönemde yeni ekonomik
program uygulandığını, daha sonra AK
Parti hükümetinin de mali sektöre öncelik
vererek ekonomik programı sağlıklı bir
zemine oturttuğunu belirtti.
Hükümetin uyguladığı mali politikanın
temel önceliğinin mali disiplin ve bütçede faiz dışı fazlalığı sağlamak olduğunu
kaydeden Erdoğan, para politikasında
ise kısa sürede enflasyonu düşüren, orta
vadede ise fiyat istikrarına öncelik veren
bir strateji uygulandığını belirtti. Erdoğan, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının
korunduğunu, parasal ve mali disiplinin
sağlanmasının yanında, yapısal reformların uygulanmasının Türkiye’de güven
ortamını oluşturduğunu ve belirsizlikleri
de giderdiğini belirtti.
Başbakan Erdoğan, borçların azaltılmasına dönük çalışmaların devam ettiğini de
ifade ederek, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20’ye çekilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:
“İddialı bir ekonomik gündeme sahibiz.
Küçük çaplı, ancak etkili bir kamu sektöründen yanayız. Bu çerçevede kamu
faaliyetinin ikame edilebileceği tütün ve
alkol üretimi gibi alanlarda özelleştirmeye gidilmesini planlamaktayız. Yabancı
yatırımcılara da açık olacak özelleştirme
kapsamında öncelikli şirketler arasında
Türk Telekom, Tüpraş ve Petkim’i sayabi-
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Başbakan, ilk etapta iki ülke arasındaki
ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı
hedeflediklerini kaydetti.

lirim. Enerji piyasasını rekabete açmakta
bu kapsamda elektrik enerjisi üretim ve
dağıtım tesislerinin özelleştirilmesini hızlandırmaktayız.”

Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir
Muhammed ile yaptığı görüşmede, bu
konuların ele alındığını ve aynı kanaati
paylaştıklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, Türk müteahhitlik sektörünün, yurtdışında 500’den fazla projenin altına imza
attığını, bunun mali boyutunun ise 50
milyar dolara yaklaştığını kaydeden Başbakan, iki ülke arasında ve üçüncü ülkeler
de birlikte işbirliği yapılabileceğini ifade
ederek, “Irak’ın inşa faaliyetlerine katılım,
bu bağlamda öncelikli bir imkan olarak
gündemimizde yer alabilir” dedi.

Türkiye’nin komşularındaki petrolün ve
doğalgazın dünya pazarlarına açılmasında
dağıtım terminali olma imkanlarını en
iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediğini
kaydeden Başbakan, bu kapsamda elektrik
enerjisi alanında Avrupa ve bölge ülkeleriyle elektrik alışverişini sağlayacak iletim
altyapısının ve piyasa düzeninin geliştirilmesine önem verildiğini söyledi. Başbakan
Erdoğan Hazar Bölgesi doğalgaz ve petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarına
nakline yönelik projelerin de artık uygulama safhasına geçtiğini ifade ederek, doğrudan yabancı yatırımcıları teşvik etmek
amacıyla, yatırım ortamını iyileştirmeye
çalıştıklarını söyledi. Bu alandaki yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren Erdoğan,
düzenlemelerle Türk yatırımcıyla yabancı
arasındaki farkın kalktığını dile getirdi.
Türk ekonomisinin 2015 yılına kadar hızlı
bir büyüme göstermesinin hedeflendiğini
anlatan Erdoğan, özellikle otomotiv, elektronik, imalat ve kimya sanayinde ilerlemeler kaydedileceğini söyledi.
Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilere
bakıldığında güvenin var olduğunu ifade
eden Erdoğan, ancak ikili ticaret seviyesinin tatmin edici olmadığını belirtti. İki
ülke arasındaki ticaret hacminin 2002
yılında sadece 354 milyon dolar olarak
gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, iki
ülke işadamlarının birbirleriyle temaslarını teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
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İki ülke arasında ayrıca demiryolu, çimento, petrokimya, demir-çelik, ulaşım, savunma, elektronik ve gemi yapım alanlarında
ortak girişimlerin gerçekleştirilebileceğine inandığını belirten Erdoğan, turizmin
de iki ülke arasında yeni bir işbirliği alanı
olacağını dile getirdi. İki ülke arasındaki
imkanların ülkelerin çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde değerlendirilmesinde kamu ve özel sektöre büyük işler
düştüğünü belirten Erdoğan, bu bağlamda
iş çevrelerinin işlevine işaret etti.
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Pakistan | 15 Haziran 2003

Başbakan Mir Zaferullah Han
Cemali ile Görüşme
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölgede
Keşmir sorununun barışçı yollarla çözümünden ve uluslararası meşruiyetten yana
olduklarını belirterek, “Adil bir çözümden
yana olduğumuzu hep söyledik. Bu noktada hiçbir zaman zulme dayalı bir çözümü
istemek mümkün değil” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Mir Zaferullah Han Cemali,
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görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.
Cemali, Türkiye ile Pakistan arasında son
iki yıl içinde “biraz soğuyan” ilişkilerin
ısınması için Erdoğan’ın gösterdiği çabaya müteşekkir olduğunu belirtti. Cemali,
görüşmede ticari ilişkilerin geliştirilmesi,
Irak, Afganistan, Kıbrıs, Keşmir ve Filistin
konularının ele alındığını söyledi. Müslü-
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man iki ülke olan Türkiye ile Pakistan’ın,
21. yüzyılda birlikte hareket etmesinin
önemine işaret eden Cemali, “İkili kara
yolu taşımacılığı”, “Psikotrop ve uyuşturucu maddeler kaçakçılığına karşı mücadelede işbirliği”, “Çevre koruma alanında
işbirliği”ni öngören anlaşmaların da heyetler arası görüşmede imzalandığını bildirdi. Ya Pakistan ya da Türkiye’de, her yıl bir
kez başbakan düzeyinde bir araya gelme
kararı da aldıklarını ifade eden Cemali, ikili ilişkilerin böylece daha da artarak ivme
kazanacağını vurguladı. Cemali, Türk
Hava Yolları’nın, Pakistan’a düzenlediği seferlerin artırılmasına yönelik bir çalışma
yapmaya karar verdiklerini belirtti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da
Pakistan halkını, en kalbi duygular ile
selamlayarak konuşmasına başlamak istediğini dile getirerek, Cemali ile yaptığı
görüşmede çok önemli adımlar attıklarını
kaydetti. Erdoğan, “Ben gerçi fiziken ilk
defa Pakistan’a geliyorum ama sık sık,
ruhen, görüşmelerde bulunduğumuz bir
ülkede olmak bizi memnun etmiştir” dedi.
İki ülke arasında tarihe dayanan çok derin
bir kardeşlik bulunduğuna işaret eden
Erdoğan, Pakistan’ın, uluslararası camiada
Türkiye ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

bir güç olduğuna dikkat çeken Erdoğan,
uluslararası terörle, radikal uç akımlarla
mücadelede de Pakistan’ın önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, demokratikleşme
yolunda bu ülkede kaydedilen mesafeleri
de ilgiyle izlediklerini belirtti. Başbakan
Erdoğan, hükümetin Pakistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediğini dile
getirerek, karşı tarafın da aynı düşünceyi
paylaştığını söyledi.
Erdoğan, yılda bir kez başbakan düzeyinde
yapılacak ziyaretlere ek olarak, bakan ve
başbakan yardımcıları düzeyindeki temaslarla ilişkilerin geliştirilmesi kararını
verdiklerini ifade etti. İki ülke arasında
son 10 yıl içinde ticaret hacminin 156 milyon dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan,
bunun ise iki ülkenin potansiyelini hiç
yansıtmadığını vurguladı. Erdoğan, Türk
Hava Yolları’nın bu ülkeye yaptığı seferleri
artırma yönünde de gerekli çalışmaların
başlatılacağını belirtti. Pakistan ile daha
güçlü bir ekonomik ortaklık istediklerini,
bu yönde daha çok çaba sarf ettiklerini
kaydeden Erdoğan, özellikle baraj inşaatı,
savunma sanayinde ortaklıkların yapılabileceğini ifade etti.
Pakistan ile Hindistan arasında, Keşmir
sorununun çözümüne yönelik yeni başlatılan diyalog sürecinin iki ülke arasında
Keşmir dahil somut sonuçlar vermesini dilediğini Cemali’ye aktardığını belirten Erdoğan, “İnanıyorum ki gerek Hindistan’daki yeni yönetim, gerekse Pakistan’daki bu
demokratik anlayış bunun düzelmesinde
etkili olacaktır” diye konuştu. Erdoğan,

3 Kasım seçimlerinden önce yaşanan bir
“soğukluk” nedeniyle Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün
Pakistan’a gönderildiğini anımsatan Erdoğan, şimdi de kendisinin, bakanlar, işadamları ve gazetecilerle birlikte Pakistan’ı
ziyaret ettiğini anlattı. Pakistan’ın bölgede
barış, istikrar ve güvenlik için önemli
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Başbakan Cemali’yi Türkiye’ye davet ettiğini sözlerine ekledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha
sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir soru üzerine Erdoğan, savunma alanında sektörel bazda ilişkilerin sürdüğünü
ifade etti. Keşmir sorununa Türkiye’nin
yaklaşımının sorulmasına karşılık Erdoğan, bölgede sorunun barışçı yollarla
çözümünden ve uluslararası meşruiyetten
yana olduklarını bildirdi. Erdoğan, “Adil
bir çözümden yana olduğumuzu hep
söyledik. Bu noktada hiçbir zaman zulme
dayalı bir çözümü istemek mümkün değil”
dedi. Erdoğan, bir soru üzerine, bugünkü
görüşmede, KKTC’nin İslam Konferansı
Örgütü’ne üyeliği konusunu henüz gündeme getirmediğini bildirdi.
Bir gazetecinin, “Pakistan güçlerinin
Irak’ta olmasına sıcak bakıyor musunuz?”
sorusunu yanıtlarken Erdoğan, Irak’ta zor
dönemin asıl savaş sonrası süreç olduğunu dile getirdi. Erdoğan, bu süreçte genel
nüfus sayımının ve seçimlerin yapılması,
anayasanın yazılması, sonraki süreçte de
buradaki yabancı unsurların ülkeyi Irak
halkına bırakması gerektiğini dile getirdi.
Bölgede Pakistan’ın bulunmasını özellikle
isteyeceklerini ifade eden Erdoğan, “Kuzey Irak da dahil hangi bölge olursa olsun
Pakistan güçlerinin şu süreçte bulunması
bizi memnun eder” dedi.
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Ankara | 25 Haziran 2003

Uluslararası Organ Nakli
Kongresi
Erdoğan, Başkent Üniversitesi, Türkiye
Organ Nakli Derneği ve Avrupa Transplantasyon Birliği’nin Başkent Üniversitesi
Bağlıca Yerleşkesi’nde düzenledikleri “Organ Nakli Uluslararası Kongresi”ne katıldı.

amaçlarının en genel anlamıyla insana
hizmet olduğunu kaydetti. “Bilim adamı,
devlet adamı ve iş adamı olarak her şeyden
önce çarpan bir yüreğinizin olması gerekiyor” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların kurum hekimlerinin yazdığı ilaç
için hastanelere gitmeyeceklerini bildirdi.
Başbakan Erdoğan, buradaki konuşmasında, organ nakli denildiğinde Türkiye’de
ilk akla gelen bilim adamlarından Prof.
Dr. Mehmet Haberal’ın öncü girişimlerini
bugüne kadar hep takdirle izlediklerini
belirtti.
Başkent Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturan organ nakli konusunun bilimsel bir
mesele olduğu kadar sosyal ve kültürel
boyutları da bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’de 28 yıl önce ilk kez organ
naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Haberal,
birlikte çalıştığı bilim adamları, doktorlar
ve hemşireleri tebrik etti.

“Aksi takdirde, bilimsel gücü de, teknolojiyi ve ekonomik gücü de, muktedir olduğunuz alanları tanrısallaştırabilirsiniz.
Bunun için sürekli olarak devlet mekanizmasının bir makina olmadığını, bütün
kararlarımızda sosyal dokuyu, insanın
mutluluğunu ve sosyal faydayı esas aldığımızı ifade ediyoruz. Anayasa’nın sosyal
devlet ilkesinin görüleceği iki temel alan
vardır. Biri eğitim, diğeri sağlıktır. Bugün
hem bir eğitim hem de bir sağlık kurumunun çatısı altında bu meseleyi konuşuyor
olmamız, son derece manidardır. Yüreğim
sızlayarak söylemek durumundayım. Ne
yazık ki üniversite yönetimlerimiz bugün
bilimsel üretimi, toplumun bir adım önünde olmayı, gündemlerinin birinci meselesi
olmaktan çıkarmışlardır.”

Erdoğan, hükümetin sağlık konusundaki
politikalarına da değindiği konuşmasında,

Başbakan Erdoğan, modern tıp bilimi
alanında bilim adamları yetiştirilmesine
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rağmen, sağlıklı bir sağlık teşkilatına sahip olunmadığını kaydetti. Erdoğan, hükümetin, sağlık hizmetlerinden herkesin
yararlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın
öncülüğünde “sevk zinciri” oluşturmaya
çalıştığını, 1 Temmuz 2003 tarihinden
itibaren de SSK’lı hastaların devlet hastanelerinden yararlanabileceğini, bunun da
sağlık teşkilatının demokratikleşmesi ve
uzun vadede bütün sağlık hizmetlerinin
tek elden kontrol edilebilmesi için bir devrim kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

devlet hastanelerini özel hastanelerle ilişkilendiriyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını
birleştireceğiz ve mükerrer yatırımlara
son vereceğiz.”
Erdoğan, sosyal güvenlik sisteminin kanayan bir yara olmaktan çıkması gerektiğini, bunun için de herkesin elini çabuk
tutmasının bir zorunluluk olduğunu
kaydetti.

“Bürokratik kirliliği, mevzuat kirliliğini
el birliği ile aşmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, bunun için özel sektörün tecrübesinin devlete yardımcı olması gerektiğini
bildirdi. Başbakan Erdoğan, ülkenin kaynaklarını özel-kamu diye ayırmayacaklarını, istismar kapılarını kapatacaklarını ve
millet olarak güç birliği yapacaklarını dile
getirdi. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının sağlık sisteminin giriş kapısı olacağını
belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
“Açık söylüyorum. Kurum hekiminin
yazdığı ilaç için hastaneye gidilmeyecek.
Eti Holding’te 5 tane diş hekimi olmayacak. Muş’taki, Bitlis’teki hasta Ankara’ya,
İstanbul’a taşınıp aylar sonrasına gün
alırken, Ankara’da TEDAŞ’ta tomografi
cihazı ya olmayacak, ya da o cihaz orada
atıl vaziyette tutulmayacak. Özel hastanede milyon dolarlık cihazlar boş beklerken,
devlet cihaz alma yoluna gitmeyecek.
İstanbul’daki MR cihaz sayısı, birçok Avrupa ülkesinde yok. Biz bu ülkenin kaynaklarını birleştiriyoruz, birleştireceğiz.
Özel hastaneleri sistemin içine çekiyoruz,

“(Acaba mevzuatın hangi açığından ekonomik çıkar sağlayabilirim) anlayışıyla
hepimizin mücadele etmesi gerekiyor”
diyen Erdoğan, doktorların hastaya hastanede ayrı, özel muayenehanesinde ayrı
muamele göstermeyeceğini söyledi. Hekimlerin ve sağlık personelinin hizmette
yarışacağını ve emeklerinin karşılığını
alacağını ifade eden Erdoğan, “Bu alanda
yaşanan rekabet, asla kamu vicdanını yaralayıcı olmamalıdır. Kısaca, (yeni neşter
operasyonları yaşanmamalı) diyoruz”
diye konuştu.
M i l l i Eğ i t i m B a ka n ı H ü s ey i n Çe l i k
de, 1999 yılından bu yana Başkent
Üniversitesi’nin açılış ve diploma törenlerine katıldığını belirterek, her gelişinde
üniversiteyi biraz daha gelişmiş gördüğünü kaydetti.
Bundan dolayı Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı kutlayan
Çelik, Başkent Üniversitesi’nde, insan
iradesinin imkansızlıklara karşın nasıl
büyük başarıları elde edebileceğinin
gösterildiğini söyledi. Çelik, Türkiye’de
organ naklinin 25 yıllık geçmişi bulundu-
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ğunu kaydederek, “Bir çeyrek asır geçmiş.
İnsan hayatıyla ilgili bu meseleye sarf edilen emeği alkışlamak lazım” dedi.
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Haberal da, Türkiye’de organ
naklinin tarihine ilişkin bilgi verdi. Prof.
Dr. Haberal, organ naklinin ilk kez böbrek
nakliyle başladığı belirterek, bu alanda
ilk başarılı çalışmanın 1975 yılında gerçekleştirildiğini söyledi. Haberal, başlangıçta organ naklini yasal dayanağının
bulunmadığı Türkiye’ni, bugün dünyanın birçok ülkesinden önce modern bir
yasaya kavuştuğunu anlattı. Haberal,
Türkiye’de böbrek, karaciğer, kalp, kornea
ve kemik iliği başta olmak üzere transplantasyonun yaygın hale geldiğini bildirdi. Diğer ülkelerdeki gibi Türkiye’de de
transplantasyonun en önemli sorununun
organ temini olduğunu belirten Prof. Dr.
Haberal, bu konuda herkesi destek vermeye çağırdı. Prof. Dr. Haberal, Türkiye’de
transplantasyon çalışmalarının bugünkü duruma gelmesinde, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın “ölen insanların organlarının kullanılmasında sakınca olmadığına”
ilişkin kararının büyük katkısı bulunduğunu vurguladı. Kongrenin bir anlamda
Türkiye’de kadavradan transplantasyon
gerçekleştirmenin 25. yılına denk geldiğine işaret eden Haberal, bu süreçte başarılı
çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Prof. Dr. Haberal, konuşmasının ardından,
aralarında yabancı bilim adamlarının da
yer aldığı başarılı doktorları kürsüye çağırdı. Doktorlara plaketlerini, Başbakan
Erdoğan verdi. Bu arada, Prof. Dr. İhsan
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Doğramacı da, Başbakan Erdoğan’a şükran plaketi sundu. Kongrenin açılışına,
Devlet Bakanı Güldal Akşit, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ali Coşkun ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Hilmi Güler de katıldı.
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Portekiz | 1 Temmuz 2003

Başbakan Jose Manuel Barroso
ile Ortak Basın Toplantısı
Portekiz Başbakanı Jose Manuel Durao
Barroso ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Portekiz’i ziyaret eden ilk Türk Başbakanı
olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade
ederek konuşmasına başladı. Başbakan
Erdoğan, kendisine ve heyetine gösterilen
misafirperverlik için, “sevgili dostum” dediği Başbakan Barroso’ya teşekkür etti.
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Bu ziyaretin, Türkiye ile Portekiz arasında
var olan olumlu ilişkilere, içerik ve her
alanda ivme kazandırmasını dilediğini
ifade eden Başbakan Erdoğan, AB Kopenhag zirvesi öncesinde, 2002 yılının Kasım
ayında AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Avrupa ülkelerinin başkentlerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde Lizbon’u da
ziyaret ettiğini anımsattı. Erdoğan, bu sü-

Recep Tayyip ERDOĞAN

reçte Portekiz’in Türkiye’ye verdiği desteğe şükran borçlu olduklarını kaydederek,
söz konusu ziyaretin AB çerçevesindeki
ilişkilerin daha da geliştirilmesi yolunda
önemli bir adım teşkil ettiğini bildirdi.
Başbakan Erdoğan, Başbakan Barroso ile
gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve gündemde yer alan
bölgesel ve uluslararası önemli konuları
ele alarak, Avrupa’nın iki ucunda yer alan
Türkiye ile Portekiz’i ilgilendiren ortak konularda görüş teatisinde bulunduklarına
işaret etti. Başbakan Recep Tayip Erdoğan,
ileriye dönük önemli bir işbirliği potansiyeli taşıyan Portekiz ve Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin önem arz ettiğini söyledi. Türkiye’nin NATO başta olmak üzere
çeşitli bölgesel ve uluslararası platformlarda birlikte yer aldığı Portekiz’le ikili temaslarının bugüne dek sınırlı kaldığını ifade
eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
Başbakan Erdoğan ve Barroso basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Portekizli bir gazeteci,
Başbakan Erdoğan’a Avrupa Anayasası’na
Hıristiyanlıkla ilgili bir madde eklenmesinin Türkiye’nin üyeliğini zorlaştırıp
zorlaştırmayacağını sordu. Erdoğan, bu
soruyu şöyle yanıtladı:
“Burada bir yanlış anlaşılma söz konusu.
Çünkü AB Anayasası taslağında böyle bir
teklif veya oraya giren bir madde yok.
Bunu Sayın Barroso da çok iyi bilir. Bir-iki
ülkenin teklifi oldu, ama bu kabul görmedi. Çünkü bu, AB’nin kuruluş ilkelerine
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terstir. AB bir Hıristiyan Birliği değildir,
bir coğrafi birlik de değildir. AB bir siyasi
değerler bütünüdür. AB medeniyetler çatışmasına değil medeniyetlerin buluşmasına, uyuşmasına, uzlaşmasına adres teşkil
edecek bir birliktir.”
Başbakan Erdoğan, uyum paketlerinin hazırlanması sırasında hükümet ile askerler
arasında fikir ayrılığı doğup doğmadığına
ilişkin soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:
‘Şu ana kadar Ordumuzla bu konuda bütün attığımız adımların müzakeresini yaparak geldik. Çok rahatlıkla söyleyebilirim
Türk Ordusu, Türkiye’nin AB’ye girmesine
kesinlikle karşı değildir. Özellikle Ordumuzu da ilgilendiren bir çok konuda kendileriyle Dışişleri Bakanlığımız müzakere
etmek suretiyle olgunlaştırıyor ve ondan
sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
başta parlamento üzere alınması gereken
kararı alarak ve atılması gereken adımları
atarak bunları kanunlaştırıyor.”
Erdoğan, Portekiz Başbakanı Jose Manuel
Durao Barroso ile baş başa görüşmesinin
ardından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 25 Kasım 2002 tarihinde AK Parti
lideri sıfatıyla Portekiz’e yaptığı ziyaretten
sonra bugün Başbakan olarak bu ülkeye
gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Başbakan Erdoğan, bundan 500 yıl öncesinden başlayarak Afrika’dan Asya’nın
çeşitli bölgelerine kadar çok geniş bir coğrafya üzerinde yüz yüze gelen iki ülkenin
çeşitli boyutlarda ilişkiler ve işbirliği geliş-
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tirmeyi başardıklarını dile getirerek, şöyle
konuştu:
“Ülkelerimizin 21. yüzyılın başında bu
zengin geçmişlerinden kazandıkları köklü
tecrübe, yakınlık ve işbirliği ruhunu daha
derinleştirip güçlendirerek geleceğe taşımaya karşılıklı olarak arzulu olmaları son
derece cesaret vericidir. Dünya ve insanlık
tarihinde zamanlarının en önemli güçleri
olan Türkiye ve Portekiz, sadece tarihin
akışını şekillendirmekle kalmayıp rekabetin, gelişme, büyüme ve yeni ufuklar
kazanabilmek için en önemli dinamizm
unsuru olduğunu bu tarihi süreçte dünyaya en güzel şekilde göstermişlerdir. Bugün
Portekiz halkı, Türk insanının gözünde
keşifleriyle dünya küresini zenginleştiren
ve genişleten, güçlü bir medeniyete sahip,
hoşgörü örneği bir millettir. Bizler ise benzer özelliklerimizle ülkenizi ve sizleri kendimize içtenlikle yakın buluyoruz. Bu benzerliğin önemli ölçüde Portekiz tarafından
da paylaşıldığını sanıyorum. Nitekim,
Portekiz’in yakın geçmişinde cumhuriyete
geçiş sürecinde genç Portekizli devrimcilerin kendilerini (genç Türkler) veya (genç
Türkiye) olarak adlandırmaları da bunun
bir örneğidir.”
Başbakan Erdoğan, 25 Kasım 2002’de
Barroso ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye ve Portekiz ilişkilerinin yeni
dünya dengeleri içinde bugünkünden
çok daha ileri düzeylere getirilmesi için
imkanların mevcut olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde
aynı irade ve arzuyu paylaştıklarını açıkça
gördüklerini kaydetti. Siyaset ve ticaret-
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ten kültür, eğitim, turizm ve spora kadar
bütün alanlardaki işbirliğinin iki ülkenin
sahip olduğu gerçek potansiyelin altında
seyrettiği düşüncesini Barroso ile beraberce paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, bu
potansiyelin en iyi şekilde değerlendirebilmesinin Türkiye’nin önceliği olduğunu
kaydetti. Erdoğan, bütün bu konuları
yarınki görüşmede de detaylı bir şekilde
bir kez daha değerlendireceklerini ve işbirliğinin geleceğine yönelik yeni hedefler
oluşturacaklarını bildirdi.
Başbakan Erdoğan, bir medeniyetler ve
kültürler kavşağı olan, milyonlarca vatandaşı, yüz binlerce girişimcisi AB’de yaşayan ve çalışan, AB’nin altıncı büyük ticaret
ortağı olan ve AB ile köklü ilişkileri, işbirliği bulunan, genç ve dinamik bir nüfusa
sahip çeşitli petrol ve doğalgaz hatlarının
merkezinde bulunan Türkiye’nin AB üyeliğinin bütün taraflara her boyutta büyük
kazanımlar sağlayacağını vurguladı. Erdoğan, “Hepimizin hedefi, tüm Avrupa’yı
kucaklayan bir birliğin teşkili olmalıdır”
dedi. Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, dünyada başka hiçbir şehrin İstanbul’a Lizbon
kadar benzemediğini sürekli duyduğunu
ifade ederek, Lizbon’a gerçekleştirdiği iki
ziyarette bunun ne kadar doğru olduğunu
gördüğünü söyledi.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Portekiz | 2 Temmuz 2003

“Türkiye-Portekiz: Yeni
İmkanlar, İşbirliğinden
Ortaklığa” Toplantısı
Portekiz’de resmi temaslarda bulunan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Expo-98
fuar alanında düzenlenen “Türkiye-Portekiz: Yeni İmkanlar, İşbirliğinden Ortaklığa”
konulu seminerin kapanış konuşmasını
yapıyordu. Başbakan Erdoğan, iki ülke
arasında yılda 300-350 milyon dolarla
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ifade edilebilen bir ticaret hacmi ve sadece 15-20 bin kişi gibi bir turizmle sınırlı
ilişkilerin tatmin edici görülemeyeceğini
vurguluyordu.
Türkiye ve Portekiz’in, bugüne kadar dış
dünyaya başarılı gelişim modelleri sergileyebilmiş, başkalarınca örnek alınmış,
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dinamik, ikili boyutun ötesinde, bölgesel
ve uluslararası düzeyde açılımlar gerçekleştirmiş ülkeler olduğunu ifade eden
Erdoğan, 1994 yılından bu yana atıl durumda bulunan ve faaliyetlerine ara veren
Türkiye-Portekiz İş Konseyi’nin çalışmalarına yeniden başlamasının büyük önem
taşıdığına işaret ediyordu.
Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye-Portekiz ilişkilerinin her boyutunda
olduğu gibi iş boyutunda da büyük etkiler
doğuracağını ve iki ülkeye yeni imkanlar
ve fırsatlar sunacağını belirtiyordu. Tarihi
geçmişi, coğrafi konumu, insanları, kültürel ve medeni zenginliği ve bunlara ilave
olarak insanlarının yaratıcılığı, iş, ticaret
yapma, bu alanda yeni arayışlara girme ve
bunları gerçekleştirebilme özellikleriyle
de Türkiye’nin bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Portekiz gibi
Türkiye’nin de Avrupa’ya büyük göç veren
ülkelerden biri olduğunu kaydetti.
Türkiye ve Portekiz için işbirliği ve yapıcı
rekabetin her zaman ilişkilerin en önemli
unsuru olduğunu ifade eden Erdoğan, “Nitekim geçmişte Türk-Portekiz ilişkileri tarihin akışını değiştirmiş, dünyada yepyeni
ticari ve ekonomik dengelerin oluşumuna
yol açmıştır” diyordu. Başbakan Erdoğan,
seminerin ardından verilen kokteyle katılıyor, daha sonra da fuar alanında yapımı
devam eden ve büyük ölçüde tamamlanan
20 bin kişilik spor salonunda incelemelerde bulunuyordu.
Portekiz’deki temaslarının ardından Portekiz Başbakanı Jose Manuel Durao Barroso
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ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen
Erdoğan, Portekiz’i ziyaret eden ilk Türk
Başbakanı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlıyordu.
Erdoğan, kendisine ve heyetine gösterilen
misafirperverlik için, “sevgili dostum”
dediği Başbakan Barroso’ya teşekkür ediyordu. Bu ziyaretin, Türkiye ile Portekiz
arasında var olan olumlu ilişkilere, içerik
ve her alanda ivme kazandırmasını dilediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, AB
Kopenhag zirvesi öncesinde, 2002 yılının
Kasım ayında AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Avrupa ülkelerinin başkentlerine
gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde
Lizbon’u da ziyaret ettiğini anımsatıyordu.
Erdoğan, bu süreçte Portekiz’in Türkiye’ye
verdiği desteğe şükran borçlu olduklarını kaydederek, söz konusu ziyaretin AB
çerçevesindeki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yolunda önemli bir adım teşkil
ettiğini bildiriyordu.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Avusturya | 11 Temmuz 2003

Başbakan Wolfgang Schüssel ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel’in
başkanlık ettiği heyetler arası görüşme
yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin
ardından Erdoğan ve Schüssel ortak basın
toplantısı düzenlediler. Başbakan Erdo-
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ğan, sözlerine, Türkiye’nin tarih itibariyle
geçmişe dayalı uzun dostluğu olan bir
ülkede bulunmaktan memnun olduğunu
ileterek başladı. Bu ziyaretin iki ülke arasında var olan işbirliğine hız kazandırması
dilediğinde bulunan Erdoğan, Başbakan
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“Barış yürüyüşü yapanlar tutuklandı ifadesini doğru bulmuyorum. İnsan hakları
çerçevesi içerisinde yapılmış olan bir yürüyüşü bugüne kadar hiç kimse engellememiştir. Bu masum görüntüler içerisinde
bir defa diğer vatandaşların kamunun tüm
kullanım alanlarında anarşi terör estirme olayı ile bu masum talepleri birbirine
karıştırmayalım. Barış talebi dünyada,
Türkiye’de nerede olursa olsun herkesin
en tabii bir talebidir. Kaldı ki ben bunun
bedelini ödemiş bir insan olarak karşınızdayım. Kürtlüğün istismarını yapmanın
hiçbir anlamı yok. Şu anda Siirt Milletvekili olarak karşınızdayım. Kürt kardeşlerimin, vatandaşlarımızın yüzde 85 oyunu
almış bir insanım. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle hiçbir ayrıma tabii tutmaksızın insanları yönetmenin gayreti içerisindeyiz. “

Schüssel ile yaptığı temaslarda iki ülke
arasında geçmişten bu yana herhangi bir
siyasi ve ekonomik sorunun olmamasını
iki ülkenin ortak bir paydası olduğunu dile
getirdi.
Erdoğan, Türkiye ve Avusturya arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacminin iki
ülke tarafından yeterli bulunmadığını
kaydetti. Avrupa Birliği ile ilgili konularda
Avusturya’nın Türkiye’yi yalnız bırakmadığını anlatan Erdoğan, Schüssel’in
bu konudaki hassasiyetini bildiğini ifade
etti. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin hızla
Kopenhag kriterlerine uyum sağlamanın
gayreti içinde olduğunu belirterek, “AB’ye
alırlar veya almazlar, biz yolumuza devam
ediyoruz” dedi.
Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel ile ortak basın açıklaması yapan Erdoğan, soruları da yanıtladı. Erdoğan,
“Avusturya’nın Türkiye’nin AB yolunu
desteklediğini belirterek, desteği taktirle
karşıladığınızı söylediniz. AB, burada bir
zaman kazanma taktiği gütmekte midir?
Böyle bir kanıya vardınız mı” sorusu üzerine, siyasi kriterlerin AB Katılım Belgesi’ne
göre belirlenen kriterler olduğunu söyledi.
Türkiye’nin hızla Kopenhag kriterlerine
gerek uyum sağlama, gerek uygulamada
çözmenin gayreti içinde olduğunu anlatan
Erdoğan, “Alırlar veya almazlar biz yolumuza devam ediyoruz” dedi. Başbakan
Erdoğan bir gazetecinin Diyarbakır’dan
Ankara’ya yapılan Barış Yürüyüşü sırasında “bazı Kürtlerin” gözaltına alındığını ifade ederek bu konudaki görüşünü sorması
üzerine şu yanıtı verdi:
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Ankara | 17 Temmuz 2003

İrlanda Başbakanı Bertie Ahern
ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, çalışma ziyareti için
Türkiye’ye gelen İrlanda Başbakanı Bertie
Ahern ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında, konuk başbakanı Türkiye’de
görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. “Tarihi bir anı yaşıyoruz. Zira
iki ülke arasında ilk defa başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirilmektedir”
diyen Erdoğan, görüşmelerin içten bir
ortamda gerçekleştiğini kaydetti.
Erdoğan, görüşmelerde, ikili ilişkilerin
yanı sıra Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci
ve Irak da dahil olmak üzere bölgesel konular hakkında yararlı fikir alışverişinde
bulunduklarını ifade etti. Erdoğan, İrlanda
ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin
daha da artmasını iki ülkenin de temenni
ettiğini belirterek, ekonominin yanında
eğitim konusunda işbirliği ve çifte vergilendirme konularının da görüşmelerde ele
alındığını söyledi. Ahern ile Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını kaydeden Erdoğan,
“Şu ana kadar kendilerinin de buna benzer
yaşadıkları süreç olduğu için bu süreçleri
aramızda görüşmek suretiyle devam ettir-
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mekte fayda olduğu kanaatine vardık” diye
konuştu. Başbakan Erdoğan, İrlanda ile
Türkiye arasında herhangi bir siyasi veya
ekonomik sorun bulunmamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, şöyle
devam etti:
“İrlanda, 1 Ocak 2004 tarihinde AB dönem
başkanlığını üstlenecektir. Bu itibarla,
Sayın Ahern’in Ankara ziyareti, son derece zamanlı olmuştur. Görüşmelerimizde,
İrlanda’nın önümüzdeki dönemde ve özellikle AB dönem başkanlığı sırasında AB’ye
üyelik sürecimize bugüne değin vermiş
olduğu desteği sürdüreceği yönündeki
beklentimizi ifade ettim.”
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Ankara | 29 Temmuz 2003

Suriye Başbakanı
Muhammed Mustafa Miro ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Türkiye’de resmi
temaslarda bulunan Suriye Başbakanı
Muhammed Mustafa Miro ile baş başa ve
heyetler arası görüşmelerinin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, Suriye Başbakanı Miro’nun
ziyaretinin 17 yıldan bu yana bir Suriye
başbakanının Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret
olduğunu anımsatarak, bu ziyaretin iki
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.
Miro ile baş başa ve heyetler arasında çok
yararlı, kapsamlı ve verimli görüşmeler
yaptıklarını bildiren Erdoğan, öncelikle
ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydetti. Görüşmede geçmişte yaşanan sıkıntılı dönemlerin geride bırakılmasından duydukları memnuniyeti vurguladıklarını ifade
eden Erdoğan, şöyle devam etti:
“Türkler ile Suriyeliler arasında yüzyıllara
dayanan, tarihi geçmişi bulunan köklü
birliktelikten gelen yakınlık, ayrıca toprak
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bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama
ve iyi komşuluk gibi temel uluslararası ilkeler zemininde ilişkilerimizin ve işbirliğimizin her alanda geliştirilmesi hususunda
mutabık kaldık. Pürüzlü noktaların da bu
zeminde ortadan kaldırılması gereği hususunda hemfikiriz. Ülkelerimiz arasındaki
işbirliği ilişkilerinin her alanda gelişmekte
olmasını memnunlukla kaydettik.”
Başbakan Erdoğan, bugün imzalanan anlaşmaların ekonomik ve ticari ilişkilerin
gelişmesine zemin hazırlayacağını belirterek, “Başbakan Miro’nun bu ziyaretinin,
esasen, özellikle ekonomik alandaki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına
inanıyorum” dedi. İki ülkeyi ilgilendiren
bölgesel ve uluslararası konularda görüş
alışverişinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, “Ortadoğu barış sürecindeki son
gelişmeler ve İsrail-Filistin ihtilafındaki
gelişmeleri ele aldık. İhtilafa adil, kalıcı
ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının bölgemizin istikrarı ve barışın pekiştirilmesi
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me kararlılığında olduklarını vurgulayan
Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki
işbirliğinin, sadece iki ülke ve halklarının
çıkarlarına değil, aynı zamanda, bölgenin
barış ve istikrarına da hizmet edeceğine
inandığını belirtti.

açısından hayati önem taşıdığı üzerinde
mutabık kaldık” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, resmi daveti üzerine
Ankara’ya gelen Suriye Başbakanı Muhammed Mustafa Miro onuruna, Başbakanlık Resmi Konutu’nda akşam yemeği
verdi. Suriye ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesini ve tüm bölge ülkeleri için örnek oluşturacak bir noktaya getirilmesini
arzu ettiklerini belirten Erdoğan, iki ülke
arasında her alanda, özellikle ekonomik
konularda geniş bir işbirliği potansiyeli
bulunduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, bu potansiyelden iki ülke halklarının
karşılıklı çıkarları doğrultusunda en geniş
şekilde yararlanmak istediklerini ifade
ederek, şöyle konuştu:
“Ülkelerimiz, istikrara ve barışa hasret
kalmış bir coğrafyada geçmişi yıllara hatta
yüzyıllara dayanan ihtilaflardan kaynaklanan çatışmaların sıkça yaşandığı bir bölgede yer almaktadır. Bu şartlar, maalesef
bölge ülkelerinin milli servetlerini, enerjilerini, kaynaklarını, potansiyellerini halklarının sosyal gelişimini sağlamak ve refah
seviyelerini yükseltmek amacıyla kullanmalarını engellemiştir. Bölgelerimizin bir
an önce istikrara ve huzura kavuşması,
eldeki imkanların, refahın ve zenginliğin
artırılması amacıyla kullanılması bölge ülkeleri arasında yapıcı bir işbirliğinin tesis
edilmesi en samimi dileğimizdir. Türkiye
bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam
edecektir.”
Suriye ile gelişmekte olan ilişkileri iki halkın yararına olacak şekilde ileriye götür-
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İstanbul | 9 Ağustos 2003

14. Uluslararası Kabuklu
Meyveler Konseyi Kongresi
Başbakan Erdoğan, “14. Uluslararası Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Kongresi”nde
yaptığı konuşmada, kongrenin Türkiye’de
düzenlenmesinden büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti. “Türkiye, tarihi
bir sıçrama noktasında bulunuyor” diyen
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Demokrasi, güven ortamı, istikrar geliştikçe ülkemizin önemi tüm dünyada her
geçen gün daha fazla hissediliyor. Bunun
açık örneklerinden biri de bu toplantıdır.
Gerçekleştirdiğimiz reformlar, ülkemizin
AB ile dünya ile bütünleşmede temel önceliğini oluşturuyor. İhracatımızda bu yıl
40 milyar dolar hedefini aşmak istiyoruz.
Şu ana kadarki ihracat rakamları bu hedefi
aşacağımızı gösteriyor. Temmuz ayında
Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık.
4 milyar 243 milyon dolarlık ihracatı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yılın ilk 7 ayının
ihracatı, 25 milyar doları geçmiş durumda.
Bu oran, geçen yıla göre yüzde 34.5’lik
bir artış demektir. Demokrasiye yatırım
yapmanın ekonomiyi, ekonomiye yatırım
yapmanın demokrasiyi geliştireceğine
inanıyoruz. Demokrasiye yaptığımız bu
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yatırımların en büyük ekonomik kaynak
olduğunu düşünüyorum.”
“Türkiye, güçlü siyasi irademiz sayesinde
AB hedefine her zamankinden daha yakın
konumdadır” diyen Başbakan Erdoğan,
siyasi, ekonomik ortamın, güven ve istikrar ortamının yükselmesiyle özel sektörün
büyük bir dinamizm kazandığını, buna
hep birlikte şahit olunduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, devletin ekonomiyi kendi
dinamizmlerine, serbest piyasa şartlarına
bırakması gerektiğine inandıklarını da
dile getirerek, son 5 ayda 60’a yakın ülkenin devlet başkanı, başbakanı ve dışişleri
bakanıyla görüştüğünü söyledi. Görüşmelerde, diplomasiyle ekonominin birlikte ele
alındığını kaydeden Erdoğan, küreselleşen
dünyada ekonomi realitesinin, diplomasi
ve siyasi ilişkilerle baş başa gittiğini vurguladı.
Erdoğan, Avrupa Birliği konusunda yıllardır biriken kaygıları kısa zamanda bertaraf
ettiklerini belirterek, hükümet ve meclisin
çok kısa zamanda büyük adımlar attığını,
bu adımların hepsinin ekonomik değeri-
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nin ölçülemeyecek kadar büyük olacağını
dile getirdi. Erdoğan, uluslararası planda
yaşanan bütün gelişmelerin Türkiye’nin
artan önemine işaret ettiğini kaydederek,
“Ekonominin bütün göstergeleri de doğru
yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Hükümet
olarak bizi tek başına iktidara getiren halkın verdiği gücü, ülkemizin gücüne tahvil
edeceğiz. İçeride ve dışarıda bütün çabamız
budur” dedi.
Dünyayı yeniden keşfetmediklerini, realitelere uygun adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, yatırımcının, üreticinin ve ihracatçının önündeki bürokrasiyi engel olmaktan
çıkardıklarını söyledi. Popülist politikalara
yaslanmadıklarını da dile getiren Erdoğan,
herkesin geleceğini öngörebilmesine inandıklarını, bu amaçla sermayeyi kaçırtan
mali milada son verdiklerini vurguladı.
Verginin tabana yayılması için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ve vergi barışını
sağladıklarını da anlatan Erdoğan, devletin
vatandaşıyla kavgalı olmasına da büyük
ölçüde son verdiklerini belirtti. “Siyasi ve
ekonomik güven ortamı şimdiden meyvesini vermeye başladı” diye konuşan Erdoğan,
özel sektörün ivme kazandığını dile getirdi.

litelerin yatırımın önünde engel olmaktan
çıkartıldığını anlattı. Hazine’ye uzun vadeli
borçlanma imkanı da sağlandığını kaydeden Erdoğan, hükümet olarak Türkiye’nin
çıkış kapılarını ve yollarını genişletmeyi
esas aldıklarını söyledi. Sınır ticaret merkezleri kurulması konusunda Bakanlar
Kurulu kararı aldıklarını da vurgulayan
Erdoğan, “Türkiye’nin ve bütün ülkelerin
kurtuluş kapısı, kapalı kapıları birbirine açmaktır. Biz şehirlerimizi birbirine, ülkemizi
de dünyaya bağlıyoruz” diye konuştu.
Erdoğan, 5 ayda, çoğu özel sektör olmak
üzere 60 açılış ve temel atma törenine katıldığını da hatırlatarak, bu törenlerde bu
ülke için “taş taş üstüne koyanın başımızın
üstüne yeri olduğunu” söylediğini kaydetti.
Erdoğan, Türkiye’nin bir meyve cenneti
olduğunu belirterek, kuru meyvelerin gerek üretim, gerek ticaretiyle bütün dünya
ülkelerinde sosyo-ekonomik öneme sahip
ürünler olduğunu söyledi. Bu alanda gerçekçi politikalar üretmek gerektiğini de
kaydeden Erdoğan, bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri katlandıkça,
kalite ve güvenilir olmalarının öneminin de
arttığını anlattı.

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin yaklaşık
16 yıl aradan sonra eksi enflasyonla devam
eden bir süreci yakalama imkanı bulduğunu belirterek, “Enflasyon 3 aydır dize gelmiş durumda” dedi. Erdoğan, bu yılın ilk 3
ayında 7.4’lük bir büyüme sağlandığını, reel
faizin düşüşüne devam ettiğini kaydederek,
Türkiye’nin itibarının yurtdışında yükseltildiğini, yabancı yatırımcılar için büyük
kolaylıklar sağlandığını, mevzuat ve forma-

Üretimde kalitenin yanı sıra bu ürünler
için tanıtım faaliyetlerinin de önem taşıdığını dile getiren Erdoğan, Fındık Tanıtım
Grubu’nun çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Aynı tanıtımın kayısı gibi
ürünlerde de gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, fındığın üretim kapasitesiyle geniş bir sosyal kesimi ilgilendirdiğini
dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:
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“Fiskobirlik’e hükümet karışmayacaktır.
Fiyatlar piyasanın normal seyrinde, yani
arz-talep dengesine göre belirlenecektir.
Bu demek değildir ki, biz üreticimizi zor
durumda bırakacağız. Hayır, aksine arzumuz, Fiskobirlik’in piyasa yapıcı rolünden
çıkmasıdır. Bu kurum, ürün çok olduğu zamanlarda piyasayı da regüle etsin, üreticiyi
sıkıntıya sokmasın istiyoruz. Fazla ürün
varsa, bunu da piyasadan çeksin istiyoruz.
Fiskobirlik’in dünyadaki emsalleri gibi yeniden yapılanması arzumuzdur.”
Bu yapılanma çalışmalarına başlandığını
kaydeden Erdoğan, ülkemizdeki tüm ürün
ve araçların en iyi ve modern şekilde ihraç
edilmesi gerektiğini de ifade ederek, “F-16
uçakları yapan Türkiye’nin, işlenmeden çiğ
ürün ihraç etmesi de milyonlarca üretici
için haksızlıktır” dedi. Geleneksel usuller
nedeniyle katma değerin Türkiye’de kalmamasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Erdoğan, ihracatın 3’te 1’inin işlenmiş
olmasının, geri kalanın geleneksel usullerle
pazarlanmasının doğru olmadığını söyledi.
Sadece fındığın değil, diğer meyvelerin de
dünya pazarına açılmasına destek olacaklarını anlatan Erdoğan, izleme komitesi
kanalıyla piyasaları yakından izlediklerini,
fındık konusunda piyasada arz fazlası olması halinde Fiskobirlik’e kısa sürede hemen geri ödenmesi kaydıyla bir yardımda
bulunulabileceğini anlattı.
Erdoğan, konuşmasında, Uluslararası Kabuklu Meyveler Konseyi Başkanı Cüneyt
Zapsu ve yönetim kurulu üyelerini de kutlayarak, “Demek ki, hakikaten ‘her gün bir
avuç fındık yiyin iyi gelir’ sloganı isabet
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bulmuştur. Fındık kalp ilacı gibi algılanmaya başlanmıştır” dedi. Fındığın A grubu ilaç
sertifikası aldığını da hatırlatan Erdoğan,
“Her gün 42 gram, badem, fındık yediğimizde kalp hastalığı riski azalmaktadır”
diye konuştu. A grubu ilaç sertifikası almak
için en az 6-7 sene ve 200 milyon dolar
Ar-ge çalışması yapılması gerektiğini dile
getiren Erdoğan, fındıkta bunun daha kolay
başarıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan’a
kongrenin açılışında Uluslararası Kabuklu
Meyveler Konseyi’nden Raoul Gamon tarafından “Onursal Altın Fındık Ödülü” verildi.
Konuşmanın ardından da, Fındık Tanıtım
Grubu adına Ömer Faruk Doğan tarafından
Erdoğan’a bir plaket sunuldu.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Almanya | 2 Eylül 2003

Başbakan Gerhard Schröder ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık binasında Almanya Başbakanı Gerhard
Schröder ile görüştükten sonra düzenlenen
ortak basın toplantısında, “Türkiye’nin AB
üyeliği Almanya’da iç politika malzemesi
yapılmamalı. Burada yaşayan yaklaşık 2,5
milyon vatandaşımız buna çok üzülüyor.
Alman hükümetinin Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemesini takdirle karşılıyoruz.
Alman politikasının değişmemesini ümit
ediyorum” dedi.
Almanya’nın bu konudaki desteğini hiçbir
zaman unutmayacaklarını ifade eden Erdoğan, “Üyelik müzakerelerine başlanması
için öngörülen belirli bir takvim var. 2004
yılında müzakerelere başlanmasını ümit
ediyorum. 9 ay içinde 4 önemli reform paketi çıkarttık. Almanya’nın sağladığı destek
bizim işimizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.
Irak konusunu da ağırlıklı olarak ele aldıklarını belirten Erdoğan, “Komşu ülkedeki
yangını söndürmek görevimizdir. Türkiye,
bölgedeki en donanımlı ülke olarak her şeyi
yapıyor” dedi.
Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmede
uluslararası konulara, Irak ve Afganistan’daki duruma, ayrıca Türkiye’nin AB

üyeliğine değindiklerini ifade eden Schröder, “Erdoğan’a, desteğimizin süreceğini
söyledim. Eski hükümetler de her zaman
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemişlerdir. Bu beklentileri haksız çıkaramayız.
Türkiye’nin AB üyeliği hem jeopolitik
açıdan, hem de Almanya’nın ulusal çıkarları açısından gereklidir” diye konuştu.
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda muhalefet partilerinin tutumunu da eleştiren
Schröder, “Muhalefet partileri, ucuz çıkarlardan dolayı halkı kışkırtarak, Türkiye’nin
AB üyeliğine karşı çıkıyorlar. Bu konunun
iç politika malzemesi yapılmasına kesinlikle karşıyım” dedi.
Başbakan Erdoğan, bir Alman gazetecinin,
“Türkiye’nin değişik bir kültür çevresine
ait olduğu için AB’ye girmemesi gerektiği”
görüşleri hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine, “Buna üzülüyoruz. AB bir Hıristiyan kulübü ya da coğrafi bir birliktelik
değildir. AB’yi bir siyasi değerler bütünü
olarak görüyoruz” dedi. Kültürlerin birbirleri ile çatışmaması gerektiğini ifade eden
Erdoğan, “Medeniyetler buluşması Avrupa
çatısı altında gerçekleştirilmelidir. AB, medeniyetlerin uzlaştığı bir adres olmalıdır”
diye konuştu.
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Almanya | 3 Eylül 2003

Friedrich Ebert Vakfı-Türkiye
Araştırmaları Merkezi “Türkiye
AB Yolunda Mı?” Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Alman Friedrich
Ebert Vakfı ile merkezi Essen kentinde
bulunan Türkiye Araştırmalar Merkezi
(TAM) tarafından düzenlenen bir toplantıda “Yeni Reformlar-Türkiye AB Yolunda
mı” konulu bir konuşma yaptı. Erdoğan,
konuşmasında, “Türkiye-AB ilişkilerinin
hukuki miladı her ne kadar 40 yıl öncesine uzansa da, Türkiye’nin Batılılaşma çabaları çok daha eskilere dayanmaktadır”
dedi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1876
yılında bir anayasa kabul ederek temsili kurumlar oluşturan ilk Müslüman
devlet olduğuna dikkati çeken Erdoğan,
Cumhuriyet’in 1923 yılında ilan edilmesiyle kapsamlı bir dönüşüm olduğunu
ifade etti.
Erdoğan, bu süreçte Avrupa modelinin
örnek alındığını belirterek, “Bu itibarla
Türkiye’nin Avrupa hukukuna uyum
konusuna yabancı olmadığını, bunun da
AB üyeliği sürecinde yararlı bir tecrübe
olduğunu söylemek mümkündür” dedi.
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Türkiye’nin benimsediği değerlerin, Batı
demokrasilerinin temel aldığı değerler
olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu nedenle, Türkiye birleşmiş bir Avrupa oluşturma yönündeki çabalara başından bu
yana ilgi duymuştur” diye konuştu.
Ankara’da 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması ile tam üyelik yolunda geri
dönülmez bir sürecin başladığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye katılım
perspektifinin daha sonra da tüm zirvelerde teyit edildiğini belirtti. Türkiye
ile üyelik müzakerelerine başlanmasına
ilişkin kararın en geç 2004 yılı sonunda
alınmasını hedef lediklerini tekrarlayan
Erdoğan, kısa bir önce yayımlanan, gözden geçirilmiş Ulusal Program’ın da bu
yönde hazırlandığını söyledi. Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu bağlamda, katılım müzakerelerinin başlaması için ön şart niteliğindeki
Kopenhag siyasi kriterlerine uyum için
Türkiye temel hak ve özgürlükleri, de-
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mokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan
haklarının korunması ve saygı görmesi
hususlarındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı
anayasa değişiklikleri yapmış, yeni bir
medeni kanun benimsemiş ve 7 adet
uyum paketi ile bazıları devrimsel nitelik taşıyan kapsamlı reformlar gerçekleştirmiştir.”
Erdoğan, “Bizim istediğimiz, düzgün ve
etkin işleyen, kuralları ve kurumlarıyla
yerleşmiş en yüksek demokrasi düzeyidir. İyi işleyen, rekabet gücüne sahip,
tüm bireylere açık, tüm bireylere fırsat
eşitliği sunan ekonomidir. Burada kıstas,
devletlerin bireysel hakları ihlal etmemeleridir. Hiçbir sistem, en özgürlükçü
ve en demokratik olarak algılanan toplumlarda bile mükemmel değildir” dedi.
Türkiye’yi yıllardan bu yana içte ve dışta
meşgul eden insan hakları konusunu da
artık gündemden çıkarmaya kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, bu amaca
yönelik olarak siyasi ölçütlerin yerine
getirilmesi için gerekli olan adımların
tümünü demokrasi temelinde attıklarını
belirtti.
E r d o ğ a n , “ Tü r k i y e’ d e 1 9 9 0 ’ l a r d a ,
Türkiye’nin diğer aday ülkelerle eşit
muameleye tutulup tutulmadığı sorusu gündeme gelmiştir. Diğer adaylara
daha yapıcı, daha hoşgörülü yaklaşıldığı
şeklinde kanaatler ileri sürülmektedir.
Bununla birlikte Türkiye özel, istisnai
bir muamele yapılmasını talep etmemektedir. İsteğimiz hakça davranılması,
farklı şartlar öne sürülmemesidir” dedi.
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Ünlü fizikçi Albert Einstein’ın, “Önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha
zordur” şeklindeki sözlerini de hatırlatan Erdoğan, “Biz atomu parçalamaya
çalışıyoruz ve bunu da başaracağız” diye
konuştu.
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çeşitli görüş ve düşünceler bulunduğuna dikkati
çeken Erdoğan, “Türk ve Avrupa kültürleri arasında ayrım yapılarak, bunların
bağdaşmasının mümkün olmadığını
ileri süren görüş, çağdaş değerler etrafında bütünleşmeyi amaçlayan AB’nin
temel felsefesiyle çelişmektedir” dedi.
Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa ailesine dahil olduğu gerçeğinin, üyesi bulunduğu
tüm Avrupa kurumlarınca ve bizzat AB
tarafından da tescil edildiğini belirterek,
“AB’nin Türkiye’yi Helsinki zirvesinde
resmen aday ilan etmesiyle aldığı tarihi
karar, Avrupa’nın sınırlarının coğrafi ve
kültürel saiklerle değil, ortak değerler
temelinde çizildiğinin bir göstergesi olmuştur” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, “ Tüm bölgelerde
yaşanan olaylar, doğrudan Avrupa’yı etkiler hale gelmiştir. Çok yakın bir tarihte
yaşanan Irak krizi, bunun en somut göstergesidir” dedi. AB’nin, Doğu Akdeniz,
Karadeniz ve Hazar havzalarının kavşak
noktasında bir ulaşım, enerji nakil ve
ticaret merkezi konumundaki Türkiye’yi
bünyesine almak durumunda olduğunu
belirten Erdoğan, AB’nin Türkiye ile müzakere görüşmelerine başlanmasına ilişkin olarak alacağı kararın siyasi, kültürel
ve sosyal alandaki yansımalarının da çok
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önemli olacağına dikkati çekti. Erdoğan,
Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin olarak
şunları söyledi:
“ Türkiye’nin AB ile ilgili yolculuğu
1963 Ankara Anlaşması ile başlamıştır.
Avrupa ailesi içinde yer almak isteyen
Türkiye’nin, bugüne kadar dahil edilmemesi adil olmamıştır. SSCB’nin eski bazı
cumhuriyetlerine bile üyelik statüsü
verildi. Yakında AB’ye üye olacaklar. Bu
ülkelerin çoğu bizde olan şeylere sahip
değiller. Demokrasileri bile yeni. Bunları
kıskanan bir ülkenin başbakanı olarak
söylemiyorum. Sadece ‘Neden bize böyle
davranılıyor’ diye soruyorum. Buna cevap bulamıyorum.”
Uluslararası toplantılarda küresel gelişmelerden söz edildiğine dikkati çeken
Erdoğan, “NATO’nun ihtiyacı olduğunda
her bir yere gittik. Afganistan’a çağırdılar gittik. Kosova’ya çağırdılar gittik.
Şimdi AB’ye gireceğiz dediğimizde, ‘Burada dur’ diyorlar. Türkiye’nin AB ailesine girmesinden neden çekiniyorlar?
Türkiye’nin katılımı zenginlik olacaktır.
11 Eylül’den sonra işin Afganistan ve
Irak boyutu da ortaya çıkmıştır. Terör
sadece belirli bir ülkeye yönelik olunca
mı terör oluyor” diye konuştu.
Almanya’ya yönelik göçle ilgili olarak
da Erdoğan, “Göç konusunda bazı engelleyici şartlar da getirilebilir. Ancak biz
Türkiye’nin AB üyeliğiyle birlikte ters
göçün başlayacağına inanıyoruz. Sadece
üyelik müzakerelerine başlanması bile
bu konuda bir ivme getirecektir” ifade-
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sini kullandı. Türkiye’de işkence konusuna da sıfır toleransla yaklaştıklarını
ifade eden Erdoğan, “Ben şiir okudum
diye 4 ay hapis yattım. Uluslararası Af
Örgütü temsilcileriyle yapacağım görüşmede, neden gelip benim için gerekli
mercilere başvurmadıklarını soracağım
kendilerine. Terör örgütü KADEK üyelerine herhangi bir şey olduğunda dışişleri
bakanları düzeyinde bile Türkiye’ye gelen oluyor” diye konuştu.
Erdoğan, Hıristiyan Demokrat Birlik
Pa r t i s i ( C D U ) G e n e l B a şka n ı Ang e la Merkel ile yapacağı görüşmede de
Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili isteklerini kendisine ileteceğini kaydederek,
“Merkel bana inanmak zorunda değildir.
Eğer Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz
bakmaya devam ederlerse, bu gelecekte
siyasi dayanışmaları da olumsuz etkileyebilir. Ümit edelim böyle bir tabloyla
karşılaşmayalım” dedi.

Recep Tayyip ERDOĞAN

İtalya | 6 Eylül 2003

Ambrosetti Forumu
Başbakan Erdoğan İtalya’da Como Gölü kıyısında düzenlenen Ambrosetti Forumu’nda,
“Avrupa Birliği - Konvansiyon ve kurumlar”
konularında bir konuşma yaptı. İtalya’nın,
Küçük Asya denilen coğrafya parçasının
Türkiye’ye dönüşmesi döneminden başlayarak geçen süre boyunca Türk tarihinin
siyasal, ekonomik ve kültürel etkileşiminde
önemli bir yer tuttuğunu işaret eden Erdoğan, Türklerin Anadolu’da karşılaştıkları,
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diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurdukları ilk Avrupalıların İtalyanlar olduğunu
belirtti.
Konvansiyonun 28 Şubat 2002’de çalışmalarına başladığını anımsatan Erdoğan,
Türk hükümeti ve milletvekillerinin bu
çalışmalara başından itibaren, özgün ve
yapıcı katkılarda bulunduğunu belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin 19-20 Haziran 2003
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tarihlerinde konvansiyon çalışmalarında
ortaya çıkan Anayasa taslağı çalışmalarını nihayetlendirmek üzere Selanik’te
düzenlenen hükümetler arası konferansa
çağrıldığını anımsatarak, “Davet edilmemiz, Avrupa’nın geleceğinin mimarisinin
şekillenmesinde, ülkemizin AB’nin bir parçası olarak görüldüğünün bir göstergesini
teşkil etmiştir. Bu karar, Türk kamuoyu tarafından çok olumlu bir yönde algılanmış
olup, Türkiye’deki reform sürecini teşvik
edici etki yaratmıştı” dedi. Toplantılar sırasında Türk temsilcilerinin görüşlerinin
taslak metnine büyük ölçüde yansıdığını
kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
“Kanaatimizce, Temel Haklar Şartı’nın
hazırlanması vesilesiyle oluşturulan konvansiyon modeli, AB’nin geleceğinin tartışıldığı bir forum olarak başarılı olmuştur.
Kurultay yöntemi, AB tarihinde anayasa
hazırlamak üzere ilk kez uygulanan bir
yöntemdir. Bugüne kadar uygulanan ‘Kurucu Güç’ anlayışına yeni bir boyut kazandırılmış ve ulusal parlamentolar ile sivil
toplum örgütleri de Avrupa’nın gelecekteki mimarisine ilişkin tartışmalara dahil
edilerek, tartışmalar daha demokratik bir
zeminde sürdürülmüştür.”
Avrupa’nın bugün yeni bir Anayasal süreci
tamamlamak sureti ile siyasi bir birliği
pekiştirme yolunda ilerlediğini belirten
Erdoğan, Avrupa vatandaşlarının bu konudaki muhtelif faaliyetlere dahil edilmelerinin yararlı olduğunu vurguladı. Erdoğan,
şöyle devam etti:

“Ortaya çıkan Anayasa taslağında AB, geleceğine yönelik siyasi hedefler belirlemek
suretiyle kamuoyları tarafından, devletlerin tek başlarına güçlü bir şekilde cevap
veremeyecekleri alanlar olarak algılanan
dış politika, güvenlik politikası, göç politikası gibi konularda tespit ettiği politikalarla vatandaşlar nezdinde daha görünür bir
nitelik kazanmıştır.”
Erdoğan, yeni Anayasanın Avrupa vatandaşlarının aidiyet ve ortak kimlik duygularını doğrudan etkileyeceğini ve birleştirici
bir rol oynayacağını kaydetti. Başbakan
Erdoğan, AB’nin tek bir hükmi şahsiyete
kavuşmasının AB’yi vatandaşlar nezdinde
daha görünür kılacağını ve günlük yaşamlarına yansımaları açısından benimsemekte güçlük çektikleri “Brüksel mahreçli
soyut bir kavram” olmaktan çıkaracağını
anlattı.
Başbakan Erdoğan, diğer önemli bir konuyu da AB ile üye ülkeler arasındaki yetki
paylaşımı konusunun oluşturduğunu belirtti. Yetki paylaşımının belirlenmesinin,
birliğin ve üye ülkelerin yetkileri arasındaki sınırın daha iyi görülmesini sağlayacağını ifade eden Erdoğan, ancak bunun,
birliğin dinamizmini zedeleyecek şekilde
ve radikal bir anlayışla yapılmaması gerektiğine işaret etti. Erdoğan, şöyle konuştu:
“Zira, mesele sadece yetkilerin AB ile üye
devletler arasında paylaştırılması değil,
aynı zamanda bu yetkilerin karşılıklı kullanım sınırlarını da tespit etmektir. Bu itibarla ülkemiz bir tür adem-i merkeziyetçilik olarak tanımlanabilecek ‘Yetki İkamesi’
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ilkesi için kapsamlı bir yazım geliştirilmesi
hususundaki görüşlerini konvansiyon çalışmaları sırasında dile getirmiştir. Bu çalışmalar sırasında, AB çerçevesinde ulusal
parlamentoların oynayabilecekleri rol konusunda da farklı görüşler ortaya konmuştur. AB kurumları ile Avrupa vatandaşları
arasında kopukluk, demokrasi açığının
giderilmesi ihtiyacı, sıklıkla gündeme getirilmiştir. AB organlarının halkı temsilden
uzak bulunduğu ve Avrupa Parlamentosu
üyeleriyle Avrupalı seçmenler arasındaki
bağların güçlü olmadığı pek çok çevre tarafından belirtilmiştir.”
Başbakan Erdoğan, taslakta yer alan birliğin demokratik işleyişi ile ilgili düzenlemelerin vatandaşların talep ve beklentilerin daha duyulur kılınması ve Avrupa
politikalarının oluşmasında demokratik
temsilin sağlanması açısından yararlı görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
“Türkiye, sıklıkla gündeme getirilen demokratik eksikliğin giderilmesi bağlamında ulusal parlamentoların etkin bir rol
oynamaları gerektiği kanaatinde olmakla
birlikte, ulusal parlamento temsilcilerinin
katılımıyla ikinci bir meclis tesis edilmesinin, birliğin kurumsal işleyişinde güçlükler yaratacağı görüşünü savunmuştur.
Bu açıdan, Anayasa Taslağı’nın ekinde yer
alan ulusal parlamentoların rolüne ilişkin
olarak hazırlanmış bulunan ek protokolün, ulusal parlamentoların rolünü belirleme açısından yararlı bir çalışma olduğu
kanaatindeyim.”
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Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin de dahil
olacağı yeni AB coğrafyasının, yeni bir
Avrupa vizyonu yaratılması açısından da
birleştirici bir rol oynayacağını söyledi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
“Türkiye, Konseyin alacağı kararlarda
AB’ye katılım da dahil olmak üzere nitelikli oy çoğunluğu alanlarının genişletilmesini savunmaktadır. Zira nitelikli çoğunlukla alınacak karar alanlarının genişletilmesi
bir ölçüde birlik yönetimine daha fazla
etkinlik kazandıracaktır. Ancak, taşıdıkları özel hassasiyet nedeniyle güvenlik
ve savunma alanlarına ilişkin kararlarda
oybirliği ilkesinin muhafaza edilmesinde
yarar görmekteyiz.”
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tarih göstermiştir ki, belli coğrafyalara
ve belli dogmatik düşünce mantığına
hapsolmuş medeniyetler sonunda yok
olmuşlardır. Zira medeniyetler bir mum
alevine benzerler. Tek başlarına yanmaya
devam etmeleri halinde bir gün sönmeye
ve tükenmeye mahkum olurlar. Bu bakımdan, Anayasa Taslağı’nda Hıristiyan
değerlere atıfta bulunulmasının, birliğin
diğer kültürlerle etkileşimi açısından
sınırlayıcı bir tesir yaratacağını düşünmekteyim. Ayrıca, böyle bir atfın, aynı
ortak değerleri ve medeniyeti paylaşanlar
açısından da bir ayrımcılık teşkil edeceğini vurgulamak isterim. Böyle bir anlayış
ancak, bazı çevrelerin önyargılarından
kaynaklanan düşünce kalıplarıyla bölge
ve kıta ölçekli gelişmeleri sadece izleyen
değil, aynı zamanda yönlendirme yolunda
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olan Avrupa’yı ‘Küçük Avrupa’ya hapsetmek amacına hizmet edecektir.Bu noktadan hareketle, bugün Avrupa’nın eriştiği
olgunluk düzeyinde Avrupalılığı belli bir
coğrafyaya, belli bir inanca veya geleneğe
hapsetmenin mümkün olmadığını düşünmekteyim. Bu anlayışa direnen çevrelerin
de mevcut olduğunu biliyorum. Ancak, bugün, Avrupa’nın, yöneldiği istikamette çok
kültürlü ve modern bir toplum yapısını
dev bir ulus-devlet anlayışına yeğlemekte
olduğunu görüyorum.”
Bu anlayışın bazı çevrelerce “eski dünya”
olarak adlandırılan ortak kıtayı, belirli
zihinsel sınırlamalardan kurtaracağını
belirten Erdoğan, bunun aynı zamanda
Avrupa’yı global düzeyde siyasi hedefler
belirleyebilen ve uygulayabilen ileri bir
güç konumuna getireceğini ifade etti. Erdoğan, Rönesansın ve aydınlanmanın herkese mal olmuş değerlerini ve birikimini
başka kültürlerle paylaşma cömertliğini
sergilerken, bir taraftan da açılacak her
yeni kültür penceresinden girecek değişik
ışık ve renklerden mahrum olunmaması
gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin, Avrupa ailesinin dahil olduğu
gerçeğinin üyesi bulunduğu bütün Avrupa kurumlarınca ve bizzat AB tarafından
tescil edildiğini vurgulayan Erdoğan,
“Türkiye’nin demografik büyüklüğü, iddia
edildiği ölçüde sorun oluşturmamaktadır. Halihazırda 65 milyonu aşan Türkiye
nüfusu 20-25 yıl sonra 80-85 milyona
ulaşacak ve bu sayıda sabitleşecektir. Dolayısıyla Türkiye nüfusu hiçbir zaman
korkulduğu gibi olmayacak ve her zaman
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AB içerisinde sayısal bakımdan küçük bir
oran olarak (yüzde 10) kalacaktır” dedi.
“Derinleşme” ve “genişleme” sürecinde bulunan AB için Türkiye’nin getireceği stratejik boyut ve derinliğin önemli olduğunu
vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bu bağlamda AB, dünya çapında bir güç
olacaksa Doğu Akdeniz, Karadeniz ve
Hazar havzalarının kavşak noktalarında
bir enerji, ulaşım, nakil ve ticaret merkezi
konumunda bulunan Türkiye’nin getireceği yarar ortadadır. Zira, Türkiye AB’nin
güvenliği ile siyasi ve ekonomik istikrar ve
çıkarlarını etkileme potansiyeline haizdir.
Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar ortamının sağlanamaması halinde AB ana ulaşım
ve enerji nakil hatlarının güvenliği ve
istikrarı üzerinde söz sahibi olamayacak,
bu da Avrupa’nın küresel güç olma savını
zayıflatacaktır. Öte yandan, AB’nin Türkiye ile müzakerelerinin başlatılmasına
ilişkin alacağı kararın, siyasi kültürel ve
sosyal yansımaları fevkalade önemli olacaktır. AB’nin Avrupa kıtasında geçmişte
kalmış ideolojik bölünmelerinden daha da
tehlikeli olma potansiyeli taşıyan yeni bölünmelerden kaçınacağına ve Türkiye ile
müzakerelere başlama kararını almak suretiyle göstereceği sağduyuyla savunduğu
değerlerin dünyanın diğer taraflarına da
yayılmasına, uygarlıklar arası hoşgörünün
pekiştirilmesine katkıda bulunacağına
inanmaktayım.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ankara | 8 Eylül 2003

Azerbaycan Başbakanı İlham
Aliyev ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, çalışma ziyareti için
Ankara’ya gelen Azerbaycan Başbakanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Aliyev’in yeni görevinde, ilk
ikili resmi ziyaretini Türkiye’ye yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu
ziyareti, iki ülke arasındaki mevcut özel bağların güçlenmesine yönelik yeni bir adım ve
yeni bir ivme kazanmasından dolayı anlam-
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lı bulduklarını belirten Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’e de bu
vesileyle acil şifalar dileğinde bulundu.
Başbakan Erdoğan, İlham Aliyev ile gerek
baş başa gerekse heyetler arası görüşmeler
yaptıklarını belirterek, uluslararası ilişkiler
ve ikili ilişkilerin gündemindeki konular
hakkında yapıcı ve yararlı görüş alışverişin-
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de bulunduklarını söyledi. Erdoğan, şöyle
konuştu:
“Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut
kardeşlik ilişkileri, gücünü derin tarihi,
kültürel, insani bağlardan, din ve kültür birliğinden almaktadır. Bütün bunlara dayalı
olarak, bizler hep bugüne kadar şu şekilde
bildiğiniz gibi anıldık: Tek millet, iki devlet.
Bu sağlam temel üzerine her alanda geliştirilen işbirliği ile ikili ilişkilerimiz bugünkü
mükemmel seviyesine ulaşmıştır. İki ülke
arasındaki ilişkilerin kalıcı biçimde, halklarımız yararına sonuçlar doğurabilmesi için
her seviyedeki ilişkilerin karşılıklı saygı,
anlayış ve yardımlaşma temelinde yürütülmesinin önem taşıdığını düşünmekteyiz. İki
ülke arasında çok iyi düzeyde sürdürülen
ikili ilişkiler yanında uluslararası platformlarda da güçlü bir dayanışma mevcuttur.
10 yılı aşkın bir süredir barışçı bir çözüme
kavuşturulamayan Yukarı Karabağ ihtilafı,
Azerbaycan’ın en önemli sorunlarından
biridir. Bu konuda Türkiye, toprakları Ermenistan tarafından işgal altında tutulan
Azerbaycan’ın her zaman yanında olmuştur.
Bu konunun çözüme kavuşturulması amacına yönelik, tüm girişimlere Türkiye elinden gelen desteği vermeyi sürdürecektir.”
Erdoğan, iki ülke arasındaki derin işbirliği ve bağların, en önemli nişanelerinden
biri olan Bakü-Tif lis-Ceyhan Boru Hattı
Projesi’nin, planlandığı gibi devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. Hattın inşaatının Türkiye, Azerbaycan
ve Gürcistan’da eş zamanlı olarak başladığını ve hızla sürdürüldüğünü anımsatan Erdoğan, Azerbaycan doğalgazını Türkiye’ye
getirecek olan Bakü-Tiflis-Erzurum doğal-
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gaz boru hattına yönelik çalışmaların da
devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, sözlerini,
“Tüm kardeş Azerbaycan halkına buradan
Türk halkının refah ve esenlik dileklerini
iletmek istiyorum” diyerek tamamladı.
Erdoğan, daha sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir Azeri gazetecinin, Azerbaycan-Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin İlham
Aliyev ile de devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:
“Gerek ikili görüşmemiz, gerekse heyetler
arası görüşmelerde bizler Türkiye ile Azerbaycan arasında geleceğe yönelik olumlu
gelişmelerin olacağını da kabul ettik. Bundan sonra da bu yolda önemli adımlar atmamızın gereğini konuştuk ve bunu aramızda
karara bağladık. Biraz önce, ilk imzalar
atıldı. Bundan sonra da bunları yoğunlaştırarak, geliştireceğiz. Gerek karşılıklı enerji
konusunda, gerekse Bakü-Tif lis-Ceyhan
Boru Hattı, şu anda adımı atılmamış, ama
zihinlerimizde tamamen oluşmuş olan Şahdeniz Projesi ki bunu 2006’da halledelim
diyoruz.”
Başbakan Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan
arasında bir tren yolunun açılıp açılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken de,
bu konuda üzerinde durulan tek projenin
Kars-Tiflis Projesi olduğunu, bunun henüz
hayata geçirilmediğini ve Ermenistan’ı da
kapsayan bir projenin olmadığını anlattı.
Erdoğan, “Bu proje ile hedefimiz Türk Cumhuriyetlerini içine alacak bir demiryolunu
gerçekleştirmektir ve demiryolu ağı ile Türk
Cumhuriyetleri’ne kadar ulaşalım istiyoruz”
dedi.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ankara | 9 Eylül 2003

Türkiye-İngiltere
E-Devlet Semineri
Sayın Büyükelçi… sevgili İngiliz dostlarımız… kamu ve özel sektörümüz ile basınımızın değerli temsilcileri… Öncelikle
konuklarımıza, Asya ve Avrupa kıtalarının,
doğu ve batının birleştiği, zengin bir kültürel geçmişin, güçlü ve umut vaat eden bir
gelecekle kucaklaştığı ülkemize hoş geldiniz
diyor, hepinizi selamlıyorum.
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Hükümet başkanı olarak hizmet vermekle
büyük gurur duyduğum Türkiye, geçmişte
olduğu gibi bugün de batının çağdaş değerlerini benimsemiş, çağdaş dünya içinde yer
almış, bu değerlerin korunması ve doğu batı
sentezi ile zenginleştirilmesinde önemli roller almış bir ülkedir. Diğer taraftan Türkiye,
siz değerli İngiliz dostlarımız gibi başarılar-
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la dolu olan uzun bir geçmişin ve zengin
kültürünün yüce değerlerini her zaman
muhafaza etmeyi de başarmıştır.
Mevlana, Yunus Emre gibi dünya kültürüne zenginlikler katan birçok değeri
Anadolu’nun bağrından çıkartan Türkiye,
günümüzde batının demokrasi, insan
hakları, bilim ve teknoloji alanında eriştiği
değerleri benimsemiş, yönünü her zaman
batıya çevirmiştir. Türkiye, medeniyetler
arası çatışmaların önlenerek dünya barışının korunmasında, doğu kültürü ile yenilikçi batı kültürü arasında tarih boyunca bir
köprü olmuştur.
Bugün ülkemiz, dünyada başka hiçbir ülkeye nasip olmayacak ölçüde fırsatlarla karşı
karşıya olduğunun bilincindedir. Biliyoruz
ki, Türkiye’nin birlikte hareket etmekte
kararlı olduğu ülkeler topluluğu da aynı
şekilde bu fırsatların bilincindedir. Genç,
dinamik, girişimci, gelişmeye açık ve batı ile
bütünleşmekte kararlı Türk insanı, çağdaş
dünyanın güçlü aktörleri arasında yer almak ve bunu başarmakta kararlıdır.
Türkiye’nin ufukları harita üzerindeki sınırlarlarla değil, geçmişinden bu yana gönül
bağı ile bağlı olduğu değerlerle ölçülmelidir.
Türkiye, bir yandan zengin bir tarih, dil, din
ve kültür birliği ile bağlı olduğu Türk Cumhuriyetleri, diğer yandan İslam ülkeleri ile
oluşturduğu kuvvetli bağları ile, bölgesindeki komşularıyla kurduğu ve her koşulda
sürdürmeye kararlı olduğu medeni ilişkileri
ile dünya ülkeleri arasında müstesna bir
yere sahiptir.

Türkiye’nin büyük ve bir tek hedefi vardır.
Bu hedef; çağdaş, demokratik, ekonomik
ve sosyal alanda ileri gitmiş, barışsever ve
çalışkan insanının en iyi koşullarda yaşadığı, diğer ülkelerle karşılıklılık esasına dayalı olarak kurulan düzeyli ilişkilerle, tüm
insanlık alemine hem ekonomik hem de
kültürel bakımdan yüksek değerler katan
bir ülke olarak varlığını muhafaza etmektir.
Değerli konuklar…
Bu hedefe ulaşmaktaki kararlılığımızı
birçok alanda görmek mümkündür. Bunlardan bir kaçını ifade etmek istiyorum.
Hükümetimizin Avrupa Birliği ile kurduğu
ve daha ileri düzeylerde sürdürmekte ısrarlı
olduğu ilişkilerdeki kararlılığı bunun bir tezahürüdür. Hükümetimiz, ülkemiz insanını,
potansiyelini yeterince değerlendirmekten
mahrum eden birikmiş sorunları ortadan
kaldıracak ve insanımızın ufkunu genişleterek dünyaya entegrasyonunu sağlayacak çeşitli reformları hayata geçirmekte kararlıdır.
Hükümetimizin, daha kuruluş çalışmaları
devam ederken Avrupa Birliği ile entegrasyon konusundaki yeni atılımlarının yanı
sıra ele aldığı öncelikli konulardan biri
olan kamu yönetimi ile ekonomik ve sosyal
politika alanlarındaki reform programları,
Acil Eylem Planı ile hayata geçirilmiş olup
bu yöndeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.
Makro ekonomik istikrarın sağlanması ve
özellikle kamu finansmanında yıllardır
çözülememiş sorunlar bir çözülmektedir.
Vatandaşımızın, girişimcimizin daha uygun
ekonomik koşullarda, geleceğe güvenle ba-
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karak yaşamaları için çözülmesi kaçınılmaz
olan enflasyon sorununa ilk ve köklü çözüm
Hükümetimizin kararlı uygulamalarıyla
sağlanmıştır. Hükümetimizin Programında
taahhüt ettiği enflasyonla mücadele politikasının sonuçları alınmaya başlanmış,
yıllardır ilk defa enflasyon yüzde 20’ler
seviyesine indirilmiştir. Sağlanan güven
ortamıyla, enflasyonu ülkemizin bir sorunu
olmaktan çıkaracağımız günler çok yakındadır.
Hükümetimiz, temel ekonomik sorunlarını
tek tek ortadan kaldırarak, güven ortamını
geliştirerek ve girişimcilerimiz ve uluslar
arası sermaye için en uygun yatırım ortamını yaratarak, ülkemizin küreselleşen dünya
ekonomisindeki haklı yerini alması için
her tedbiri almakta kararlıdır. Yabancı girişimciye büyük kolaylıklar sağlayan, yerli ve
yabancı sermaye arasında her türlü ayrımı
ortadan kaldıran ve şirket kuruluş sürecini basitleştiren Yabancı Sermaye Kanunu
bunun için önemli bir başlangıçtır. Hükümetimizin 6’ncı ve 7’nci uyum paketleriyle
sağladığı yeni demokratik açılımlar ve
ekonominin her alanında sürdürdüğümüz
uyum çalışmaları Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda, çağdaş dünya içinde haklı
yerimizi alma yönündeki kararlığımızın
birer göstergesidir.
Bu kapsamda, son olarak; bugün bizleri bir
araya getiren, gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile tek tek bireylere, kamu kurumlarına, girişimcilere, kısacası tüm insanlığa
kapasitelerinden en üst düzeyde yararlanma olanağı sunan, katılımcılığa, şeffaflığa ve
yeni demokratik açılımlara olanak sağlayan
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bilgi toplumuna geçiş yolundaki Hükümetimizin çalışmalarından söz etmek istiyorum.
Değerli konuklar…
Türkiye, gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmek için; bilginin en önemli kaynak olarak kabul edildiği, ekonominin gücünü bilgiden aldığı bilgi toplumuna geçiş sürecini,
diğer ülke örneklerinden de dersler alarak
sürdürmenin gerekli olduğunun bilincindedir. Hükümetimiz, daha iyi bir ekonomik
ve sosyal yaşamın, bilgiyi üretmek ve bilgiye değer vermekten, tüm kurumların ve
bireylerin bilgiye erişebilmesi ve bilgiyi en
etkin şekilde kullanmasından geçtiğinin farkındadır. Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş
çabaları, diğer ülkelerde de olduğu gibi çok
eskilere dayanmamaktadır. Bununla birlikte, kamu kurumlarımız ve girişimcilerimizin, kaynakların el verdiği ölçüde bu yeni
dünya düzenine ayak uydurma çabaları ve
bu yöndeki kararlılıkları, gururla belirtmek
istiyorum ki, takdirle izlenecek düzeydedir.
Bugün itibariyle, tüm kamu kurumlarımız elektronik ağlar üzerinden erişilebilir
durumdadır. Tüm elektronik devlet uygulamalarının merkezinde yer alacak olan,
vatandaşın kimlik bilgilerinin elektronik
ortama taşınması ve bir kimlik numarası
ile erişilebilmesi, trafik cezalarının ödenmesi, vergi beyanlarının elektronik ortamda
yapılabilmesi ve ödenmesi, tüm gümrük işlemlerinde otomasyonun sağlanmış olması,
pasaport işlemleri, tapu ve kadastro işlemleri ve benzeri birçok kamu hizmetinin çeşitli
seviyelerde de olsa elektronik ortamlarda
sunulması önemli gelişmelerdir.
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Telekomünikasyon alanında sağlanan gelişmelerle sabit ve özellikle mobil telefon yoğunluğu, bilgisayar kullanımı ve İnternet’e
erişim oranlarındaki artışlar dönem dönem
birçok ülke düzeyinin üzerinde gerçekleşmiştir. Ticaret ve sanayinin yoğunlaştığı büyük kentlerimizde bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanımı üst düzeylerdedir.
Finans ve bankacılıkta tüm uygulamalar
gerçek zamanlı ve çevrim içi yapılmaktadır.
Özellikle, Merkez Bankamızın bu alandaki
uygulamaları tüm dünyada örnek olarak
gösterilmektedir. Özet olarak Türkiye, bilgi
ve iletişim teknolojilerinin hızla artan oranda kullanımı ve bu teknolojileri kullanmaya
istekli 70 milyonluk nüfusu ile büyük bir
potansiyele ve umut vaat eden bir geleceğe
sahiptir.
Değerli konuklar…
Bizler, 59’uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Türkiye’nin bilgi toplumuna
geçiş sürecini yönlendirmek ve ülkemize en
üst seviyede fayda sağlamak amacıyla somut adımlar atmış bulunuyoruz. Bu çerçevede atılan ilk adım; Hükümetimizin kamu
yönetiminin iyileştirilmesi, ekonomik ve
sosyal yaşamın çağın gereklerine uygun
hale getirilmesi, eğitim, sağlık gibi vatandaşlarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından
ilgilendiren konularda çağın gereklerine
uygun yapılanmaları gerçekleştirmek üzere
hazırlamış olduğu ve 200’ün üzerinde tedbir içeren Acil Eylem Planı’na Türkiye’nin
bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen e-Dönüşüm Türkiye Projesini
dahil etmek olmuştur.
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e-Dönüşüm Türkiye Projesi; kamu hizmetlerinin elektronik ortamlarda sunumunu
yani e-devleti de kapsayan, ancak bunun
yanı sıra eğitim, sağlık, ve ticaret alanında
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
ile top yekun bir dönüşümü simgelemektedir. Böylesine büyük ve önemli bir Proje’nin
koordinasyonu ve izlenmesi görevi ise,
kurulduğundan bu yana hazırladığı kalkınma planları ile ülkemiz ekonomisine yön
veren, bu alanda büyük bir bilgi birikimi ve
deneyimi ile toplumun çeşitli kurumlarıyla
birlikte çalışma kültürüne sahip olan Devlet
Planlama Teşkilatına verilmiştir.
e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin yol haritası
niteliğinde olan eylem planı, Devlet Planlama Teşkilatımızın, diğer kamu kurumları
ve bu alandaki sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği halinde çok kısa bir süre içerisinde
hazırlanmıştır. Üst düzey kamu görevlileri
ve özel sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Danışma Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda Eylem Planına son şekli verilmiştir.
Tüm bu çalışmalar, bu alanda dünyadaki
diğer gelişmelerin ışığında yapılmıştır. Bilgi
toplumuna geçiş sürecinde diğer ülkelerin,
özellikle Avrupa Birliği’nin girişimleri dikkatle izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
Türkiye, Avrupa Birliği’nin demokratik değerlerine, iktisadi ve kültürel zenginliğine
katkı sağlayacak etkin bir üyesi olma hedefi
doğrultusunda, diğer alanlarda olduğu gibi
bilgi toplumuna geçiş sürecinde de Avrupa
Birliği ile birlikte hareket etmek ve Avrupa
Birliği müktesebatına uyum sağlamak için
çaba göstermektedir.
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geçiş çabalarına verdiğiniz destekten ve bu
alanda iki ülkenin işbirliği ortamına sağladığınız katkıdan dolayı teşekkür ediyor, iki
ülke arasındaki uzun bir geçmişe sahip olan
işbirliğimizin bundan böyle bilgi toplumu
konusunda da devam edilmesini diliyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin bu alanda, ülkeler arasındaki yakınlaşmayı ve işbirliğini
sağlamak için ortaya koymuş olduğu birçok
programa taraf olmuştur ya da taraf olmak
üzeredir. Aynı şekilde, bilgi toplumu sürecinde ileri gitmiş olan ülkelerle de ikili ilişkilerini ve yakın işbirliğini sürdürmeye niyetli
ve bunda kararlıdır.
Bugün, bu alanda, ülkelerimizin karşılıklı
yararını artırmaya yönelik, sağlıklı bir işbirliğinin temelini atmak amacıyla bir araya
gelmiş bulunuyoruz. İngiltere’nin, özellikle
e-devlet uygulamaları konusunda, kamu
hizmetlerinin elektronik ortamdan sunulması konusunda ilk çalışmaları başlatan ve
bu yönde en ileri ülkelerden biri olduğunu
biliyoruz. Türkiye, İngiltere’nin bu alandaki
başarılı uygulamalarını dikkatle izlemekte
ve bu deneyimlerden ülkemiz koşullarına
uygun dersler çıkarmaya çalışmaktadır.
Her alanda olduğu gibi, bilgi toplumuna
geçiş sürecinde de iki ülkenin işbirliğine büyük bir önem vermekteyiz. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanarak vatandaşlarımıza daha iyi kamu hizmetlerinin sunulması, girişimcilerimiz ve vatandaşlarımızın
daha fazla değer yaratıp insanımızın refah
ve mutluğunun artırılması için deneyimlerimizi paylaşmak ve güçlerimizi birleştirmek üzere bu tür işbirliklerinin son derece
önemli olduğunu biliyoruz.
Bu çerçevede; öncelikle bu organizasyonu
gerçekleştiren İngiltere Büyükelçiliği, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara Sanayi Odası
ve Türkiye Bilişim Derneği ile siz saygıdeğer
konuklarımıza, ülkemizin bilgi toplumuna
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Ankara | 17 Eylül 2003

Hindistan Başbakanı
Atal Behari Vajpayee ile
Ortak Basın Toplantısı
Erdoğan ve Hindistan Başbakanı Atal Behari Vajpayee, heyetler arası ve baş başa
yaptıkları görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundular. Açıklamadan önce iki ülke arasında enformasyon
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teknolojisi ve bilgisayar, bilimsel ve teknik
işbirliği, Türkiye ile Hindistan dışişleri bakanları arasında terörizm konusunda ortak
çalışma grubu oluşturulması ve Türkiye ile
Hindistan arasında suçluların iadesi anlaş-

Recep Tayyip ERDOĞAN

masına ilişkin protokollerin imza törenleri
gerçekleştirildi.
Başbakan Erdoğan imza töreninin ardından
yaptığı konuşmada, Vajpayee’yi Türkiye’de
ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.
Türkiye ile Hindistan arasında geçmişe
dayanan tarihi dostluk ilişkilerinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, iki ülke halkının ortak kültür değerlerine sahip olduğunu belirtti. Bu ziyaretin, Hindistan’dan
Türkiye’ye 15 yıl sonra gerçekleştirilen
başbakan düzeyinde ilk ziyaret olduğunu
ve bu nedenle ayrı bir önem taşıdığını
söyleyen Erdoğan, baş başa ve heyetler
arası görüşmelerde ikili ilişkilerin daha da
geliştirilmesi ve derinleştirilmesi üzerinde
durduklarını kaydetti. Her iki ülkede de bu
yönde bir kararlılık olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Karşılıklı temas ve ziyaretleri sürdürmekte
mutabıkız. Özellikle ekonomi alanındaki
işbirliğimizi geliştirmekte kararlıyız. İki
ülke arasındaki ticaret hacmi rakamı 630
milyon dolar civarındadır. Türkiye’nin
Hindistan’a 65 milyon dolar ihracatı, 565
milyon dolar da ithalatı vardır. Bu açığın kapatılması her iki ülkenin çıkarına olacaktır.
Müşterek yapabileceğimiz çok şeyler vardır. Sayın Başbakan’ın ilk hedef olarak 2005
yılına kadar aramızdaki ticaret hacmini 1
milyar dolara çıkaralım tespitine biz de katılıyoruz. Hatta bu rakamı aşalım istiyoruz.”
Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında müteahhitlik sektöründe başlayan bir işbirliği
olduğunu ve bunun daha da artacağını düşündüğünü anlatarak, imzalanan anlaşma-
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larla iki ülke arasında geleceğe yönelik çok
ciddi adımların atıldığını söyledi. Tarım,
enerji, bilgi teknolojisi, elektronik ve ileri
teknoloji alanlarında artan bir işbirliğini
de öngördüklerini ifade eden Erdoğan, iki
ülke arasında bilgi ve teknoloji alanlarında
imzalanan anlaşmaların ilişkilerin daha da
geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.
Erdoğan, ulaşım alanında, ekonomik, ticari,
sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişimi açısından özel bir önem taşıyan adım attıklarını
dile getirerek, THY’nin uzun bir aradan
sonra Hindistan Havayolları ile işbirliği
halinde yarından itibaren Yeni Delhi seferlerini tekrar başlatacağını kaydetti. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda
da bilgi alışverişinde bulunduklarını dile
getiren Erdoğan, iki ülkenin pek çok konuda benzer görüşleri taşıdığını kaydetti.
Erdoğan, Başbakan Vajpayee’nin kendisini
Hindistan’a davet etmesinden de büyük
mutluluk duyduğunu söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan
Başbakanı Atal Behari Vajpayee ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan,
Hindistanlı bir gazetecinin terörizmle mücadeleye yönelik bir değerlendirme istemesi üzerine şöyle konuştu:
“Terör bizde olduğu zaman terör, bir başka ülkede, Hindistan’da, Orta Doğu’da,
Amerika’da olduğu zaman terör değil mi?
Orada da terör. Bir tespiti açık olarak yapmak lazım; suni ya da sanal terör veya sanal
teröristler üretmemek gerekiyor. Terörizm
neredeyse bunun kökünü birlikte kazımak
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gerekir. Konuk Başbakana da söyledim.
İsveç Dışişleri Bakanı öldürüldü. Kesin bilemiyorum ama bana göre o da terörizmin
uzantısıydı. Tanıdığım Lindh’in özel bir
nedenle öldürüleceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dünyadaki tavrı ve kendisinin
tanınma şekli daha çok terörün adeta can
düşmanı olan hukukun üstünlüğüyle, hak
ve özgürlüklerle alakalıydı. Temenni ederim ki, yeni bir anlayışla müşterek yapılan
protokollerle (ki bugün iki ülke arasında
da bir sözleşme imzalandı) bunlarla uluslararası terörün kökünü kazıyalım. Bu terör
bataklığını kurutalım.”
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Dubai, BAE | 20 Eylül 2003

Uluslararası Finans Enstitüsü
Yıllık Toplantısı
Değerli katılımcılar… Konuşmama başlamadan evvel Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda en önemli dostlarından birisi olan İsveç
Dışişleri Bakanı Anna Lindh’i menfur bir
saldırı sonucu kaybetmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyor ve Sn.
Lindh’i burada saygıyla anıyorum.
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Saygıdeğer baylar ve bayanlar…
Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF)
yıllık toplantısı vesilesiyle bugün sizlere
hitap etme fırsatı bulmuş olmaktan büyük
mutluluk duyuyor ve toplantıların tüm
katılımcılara faydalı olmasını diliyorum.
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Uluslararası ekonomi ve finans dünyasının
önde gelen temsilcilerini bir araya getiren
IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarının bu
yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde yapılmasının uluslararası konjonktür
açısından bölge için ayrı bir önem taşıdığını
düşünüyorum. Bu vesileyle sizlerin de katılımıyla Ortadoğu için barış, istikrar ve refaha doğru elbirliğiyle yapılacak katkıların
önemini vurgulamak istiyorum.
21. yüzyılın başında olduğumuz bugünlerde değişim rüzgarları her yönden esmekte
ve küreselleşme kendi dinamikleri içinde
gelişmektedir. Küreselleşmenin ulaştığı boyutlar ülkelerdeki siyasi karar mekanizmalarını da etkilemektedir. Küreselleşmenin
ekonomik boyutu ise konunun başka bir
yönüdür. Ekonomilerin birbirleri ile olan
entegrasyonu son hızla sürmektedir. Ülkelerarası ekonomik etkileşimin son derece
yüksek boyutlara ulaşmış olması, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere ulusal
sorumluluklarının yanı sıra uluslararası
yükümlülükler getirmektedir. Nitekim küreselleşmenin boyutları, hem dünya ticareti,
hem uluslararası finans akımları, hem de
ekonomilerin şoklara karşı dayanaklılığının
artırılması konularında uluslararası düzeyde yönlendirici politikalar oluşturulmasını
ve tedbirler alınmasını gerektirmektedir.
Ülkelerarası etkileşimin küreselleşme ile
birlikte hız kazanan finansal boyutunun
yanı sıra ticari boyutunun da önemini
vurgulamak gerekmektedir. Uluslararası
ticarete ilişkin olarak çok önemli bir gelişme olarak gördüğüm 2001 yılı sonundaki
Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında kabul
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edilen Doha Kalkınma Gündemine değinmek istiyorum. Geçen hafta, Meksika’nın
Cancun kentinde yapılan Bakanlar düzeyindeki toplantılarda ne yazık ki bir görüş
birliği oluşmamıştır. Ancak Doha Kalkınma
Gündeminin başarıyla tamamlanması az gelişmiş ülkelerin refah düzeyinin artırılması
açısından son derece önemlidir. Uluslararası serbest ticaretin ülkelere sağladığı katma
değerin daha adil dağılımına yönelik olarak
öngörülen tedbirlerin yine sağduyulu yaklaşımlarla oluşacak bir görüş birliği çerçevesinde en kısa sürede hayata geçirileceğine
inanıyorum.
Sanayileşmiş ülkelerin ekonomik politikaları ve bunların sonuçları gelişmekte olan
ülkelerin ekonomik göstergelerini geçmişe
kıyasla daha hızlı ve büyük boyutlarda
etkilemektedir. Dolayısıyla daha istikrarlı
ve daha az kırılgan bir uluslararası ekonomik ortam oluşturmada gelişmiş ülkelerin
ekonomik politika sorumluluklarının bu
gelişmelere paralel olarak arttığını hatırlatmak istiyorum. Küreselleşmenin getirdiği
refahın adil paylaşımı şüphesiz siyasi ve etnik çatışmaların azaltılmasına ve her türlü
istikrarsızlığın orta-uzun vadede ortadan
kaldırılmasına da sağlam bir zemin oluşturacaktır. Sanıyorum ilk etapta bölgesel gelişmelere karşı duyarlılığın artırılması gerekmektedir. Komşu olduğu bölgeler dikkate
alınırsa Türkiye’nin üzerine düşen bölgesel
sorumluluğunun görece daha fazla olduğu
takdir edilebilir.
Uluslararası arenada yakın geçmişte yaşanan çarpıcı olaylar artık bölgemizdeki istikrarsızlıkların aşılması gerektiğine bir kez
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daha işaret etmiştir. Türkiye bu konjonktürde üzerine düşeni yerine getirmekte, barış
ve istikrar çabalarına katkıda bulunmaktadır. Türkiye, Müslüman ve demokratik
toplumuyla doğu ile batı arasındaki köprü
görevini en iyi şekilde yerine getirmektedir.
Türkiye bu bilinçle siyasi reformların yanı
sıra içinde bulunduğu ekonomik reform
sürecinde de önemli aşamalar kaydetmektedir. 21. yüzyılın başında Türkiye çok köklü
bir yapısal dönüşüm içerisindedir. Çok yakın bir gelecekte Avrupa Birliği’ne üye bir
ülke olarak, bölge istikrarına katkı boyutundaki tarihi misyonumuzu daha etkin bir şekilde yerine getirme fırsatı bulacağız. Birliğe
üyelik doğrultusundaki yoğun çabalarımız
hem siyasi hem ekonomik reformlarla birlikte eşzamanlı olarak yürütülmektedir.

himizde ilk defa enflasyon üst üste negatif
çıkmıştır. 2001 yılında % 68’lere çıkan yıllık
enflasyonda, 2003 sonu için ortaya koyduğumuz % 20’lik hedefe rahatça ulaşacağımız
anlaşılmaktadır. 2004 yılı için hedefimiz
% 12 olarak öngörülmektedir. Enflasyonla
mücadele sürecinde daha da sevindirici
olan husus ise gerçekleşen enflasyonla birlikte beklenen enflasyon rakamlarının da
hızla düşmesidir. Enflasyondaki bu düşüşe
büyümedeki başarılı performansımız eşlik
etmektedir. 2002 yılındaki % 7.8’lik büyümeden sonra, tüm göstergeler 2003 sonu
için hedefimiz olan % 5’lik büyümeye rahatlıkla ulaşacağımızı teyit etmektedir.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde çok köklü siyasi reformları içeren
siyasi uyum paketleri tek tek Meclisimizde
kabul edilmektedir. Son olarak 7. Uyum
Paketi yasalaşmıştır. Böylece Kopenhag
siyasi kriterlerinin kanuni gerekleri yerine
getirilmiştir. Avrupa Birliği’ne ekonomik
uyum için yürütmekte olduğumuz kapsamlı ekonomik programımız tüm hızıyla ilerlemektedir. Amacımız Türkiye’yi ekonomik
istikrar konusunda bölgenin öncü modeli
haline getirmektir. Halihazırda uyguladığımız ekonomik politikalar ve yapısal reformlarla Türkiye hem yerli hem de yabancı yatırımlar açısından bir cazibe merkezi haline
gelmektedir.

Bunların yanı sıra güvene ilişkin göstergelerde de belirgin iyileşmeler görülmektedir.
Tüketici güveni ve diğer reel sektör beklenti
anketleri istikrarlı politikalarımızın bekleyişleri hızla olumluya çevirdiğine işaret
etmektedir. İç borçlanma faizleri altı ay
gibi kısa bir süre içerisinde % 70’lerden %
30’lara düşmüştür. Ekonominin geleceğine
olan güvenin artışıyla beraber Türk Lirası
değer kazanmıştır. Yurt dışı piyasalarda
işlem gören tahvillerimizin “spread”lerinde
de ciddi daralmalar gözlenmektedir.
2001’de milli gelirin % 92’sine ulaşan kamu
net borç stokunun bu yıl sonu itibariyle yaklaşık % 70’e düşmesi beklenmektedir. Son
olarak Ocak-Ağustos dönemine ilişkin bütçe
gerçekleşmeleri % 6.5 gibi son derece iddialı
olan faiz-dışı fazla hedefimize ulaşacağımıza dair beklentileri güçlendirmiştir.

Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri
yoğun çabalarımızın meyvelerini almaya
başladığımıza işaret etmektedir. Yakın tari-

Yüksek faiz-dışı fazla ve son derece sıkı maliye politikası piyasalara güven vermekte ve
faiz oranlarındaki düşüş sayesinde ekono-
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mik büyümeyi tetikleyici bir rol oynamaktadır. Bu konuda edindiğimiz tecrübe bizi
sıkı maliye politikasını devam ettirmeye
teşvik etmektedir. Yüksek düzeydeki büyüme rakamlarının devamı için önümüzdeki
dönemde de maliye politikası konusunda
gösterdiğimiz disiplin devam edecektir.
Tüm bu gelişmeler Hükümetimizin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın bir
sonucudur. Programımızın başarısı uygulamakta olduğumuz politikaları devam
ettirmekte bize daha da güç vermektedir.
Bu çabaların boşa gitmemesi, gösterilmekte
olan performansın kalıcı hale getirilmesi ve
ekonomide hukukun üstünlüğünün tesisi
için bir taraftan da çok köklü yapısal reformlar hayata geçirilmektedir. Yapısal reformlar
oldukça geniş bir kapsamda gerçekleştirilmiş ve Türkiye bu konuda oldukça büyük
mesafe kat etmiştir. Çıkarılan onlarca yasa
ile birçok alanda köklü reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar Merkez Bankası’nın
bağımsızlığından tarım sektörünün yeniden yapılandırılmasına kadar çok geniş bir
yelpazede yer almaktadır. Yapısal reformlar
kapsamında, bankacılık sektörünün rehabilitasyonuna devam edilmiş, sosyal güvenlik
sistemini sağlıklı bir yapıya kavuşturacak
adımlar atılmış ve kamu sektörünü daha
etkin hale getirecek birçok hamle başlatılmıştır. Bunların yanı sıra telekomünikasyon
ve enerji gibi kilit sektörlerin rekabete açılmasına ilişkin hazırlıklar da yapılmaktadır.
Hükümetimiz özel sektörün gelişmesine
özel önem vermektedir. Müteşebbis gücün
önündeki engeller birer birer ortadan kaldırılmaktadır. Yatırımın önündeki bürokratik
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engellerin kaldırılmasına yönelik yaptığımız çalışma sonucunda bir şirket kurmak
için gerekli olan işlem sayısı 19’dan 3’e indirilmiştir. Böylece Türkiye’de artık bir günde
şirket kurulabilmektedir. Ülkede yatırım
ortamının iyileştirilmesine yönelik büyük
bir adım olan yeni Yabancı Sermaye Kanunu da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de yerli
müteşebbis ile yabancı müteşebbis arasında
hiçbir fark kalmamıştır.
Tüm bu çalışmalar, Türkiye’yi daha müreffeh bir ülke haline getirmek amacı doğrultusundadır. Bu çerçevede, uluslararası finans
camiasına bu potansiyelden yararlanma
fırsatını kaçırmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türkiye gibi yakın gelecekte
Avrupa Birliği üyesi olacak 70 milyonluk
büyük bir ülkenin tüm yatırımcılara ciddi
kazanç fırsatları sunacağına şüphe yoktur.
Bu doğrultuda benim ve Hükümetimin
görevi, güven ve istikrar ortamını tesis ederek sizlerin güvenini pekiştirmektir. Türk
ekonomisi istikrarlı bir büyüme sürecine
girmektedir. İktidarda bulunduğumuz bir
yıldan kısa sürede bu konuda ne kadar ciddi
ve kararlı olduğumuzu performansımızla
kanıtlamış olduğumuzu düşünüyorum.
Türkiye’nin 1980’lerde başlayan serbest
piyasa ekonomisine geçiş süreci hızlanarak
devam etmektedir. 1980’lerdeki dış ticaret
serbestleşmesini, 1990’ların başında sermaye hesabının açılması takip etmiştir.
2000’li yılların başında ise devletin hakim
rol oynadığı birçok sektör rekabete açılmaktadır. Türkiye küresel ekonomiyle hızlı bir
şekilde entegre olmaktadır. Avrupa Birliği
süreci bu entegrasyonu geri dönülmez bir
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biçimde perçinlemektedir. Türkiye, bölgesel
sorumluluklarının bilinci ile önüne koyduğu siyasal ve ekonomik hedeflere doğru
emin adımlarla ilerlemektedir. Hedefimiz
modern Türkiye’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında gelişmiş
ülkelerin standartlarında istikrar ve refaha
kavuşmuş bir ülke yaratmaktır.
Türkiye’nin başarısı komşusu olduğumuz
tüm bölgeyi de olumlu etkileyecektir.
Türkiye Birleşmiş Milletler’in Milenyum
Kalkınma Hedefleri’ne inanmaktadır. Bu
hedeflerin gerçekleştirildiği bir dünya yaratmak yolunda uluslararası finans kuruluşları
dahil katkıda bulunabilecek tüm tarafların
elbirliği içinde çalışması gerekmektedir.
Uluslararası ekonomik ve finansal gelişmelerin tartışıldığı IMF-Dünya Bankası Yıllık
Toplantıları işbirliğini artırmak için önemli
fırsatlar yaratmaktadır. Bu seneki toplantıların tüm dünya için güzel sonuçlar getirmesini dileyerek sözlerime son vermek
istiyor ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.
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Dubai, BAE | 22 Eylül 2003

IMF Başkanı Horst Köhler
ile Görüşme
Başbakan Erdoğan, IMF-Dünya Bankası
ortak toplantısı çerçevesinde bulunduğu
Dubai’de, Horst Köhler ve beraberindeki
IMF heyeti ile yaklaşık 40 dakika görüştü.
Devlet Bakanı Ali Babacan ile IMF heyetinden 1. Başkan Yardımcısı Anne Krueger,
Avrupa Bölümü Başkanı Michael Deppler ve İcra Direktörü Willi Kiekens’in de
hazır bulunduğu toplantının ardından,
Erdoğan açıklamalarda bulunarak soruları
yanıtladı. Bir gazetecinin Köhler’in basın
toplantısında Türkiye’yi örnek gösterdiğini
hatırlatması üzerine Başbakan Erdoğan,
Köhler’in toplantıda özellikle, ikinci dünya
savaşı sonrasında Almanya’nın ”devamlılık,
tutarlılık ve istikrar” gibi üç özelliğe dikkat
etmesiyle nereye geldiğini söylediğini anlattı. Erdoğan, şunları söyledi:
“Türkiye’de de zaten bu özelliklere dikkat
ederek ekonomiyi şekillendirdiğimiz,
götürdüğümüz ortada. Ve bu özelliklere
dikkat ederek işi götürür, disiplini kaybetmezsek, bu işi başardığımızı kendileri de
neticeleri itibariyle şu ana kadar gördüklerini söylediler ve Türkiye iyi bir örnek
olacak dediler.”
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Erdoğan, bir gazetecinin “önerileri oldu
mu” sorusu üzerine de ”işte bu söylediğim
devamlılık, tutarlılık ve istikrarda hassas
olmak” karşılığını verdi. Görüşmede, faiz
oranları konusunun ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Başbakan Erdoğan,
“zaten ben onları, kendilerine, yani nereden
nereye geldiğimizi anlatırken ifade ettim”
yanıtını verdi. Erdoğan, “yapısal reformla
gündeme geldi mi” sorusuna karşılık ise
“Hayır, hayır. Onlar zaten mevcut ekonomik
programımızda olan şeyler” dedi. Erdoğan
bir gazetecinin “başarı öyküsü devam edecek mi” sorusu üzerine, şöyle konuştu:
“Şimdi ekonomik programı, her yerde
söylüyoruz, mali disiplini, aynı şekilde sürdürüyoruz. Popülist yaklaşımlarla taviz veremeyiz. Şu anda önümüzde yerel seçimler
var. Biz kalkıp da mesela Türkiye’de alışıldığı gibi, işte (programı değiştirelim, popülist
yaklaşımlarla taviz verelim) biz bunları
yapamayız. Bizim program akışımız neyse,
aynı ciddiyetle devam ettireceğiz.”
Erdoğan, 2004 bütçe hazırlıklarıyla ilgili
soruya karşılık da, “Onu 6. gözden geçir-
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meyle birlikte süratle çıkaracağız” dedi.
Faiz dışı fazla ile ilgili soruya karşılık Erdoğan, “Faiz dışı fazla hedefinin zamanında
IMF ile müşterek olarak hazırlandığını”
hatırlattı. Başbakan Erdoğan, “Şu anda biz,
yüzde 6.5’lik faiz dışı fazla hedefine doğru
emin adımlarla gidiyoruz. Büyüme hızımızı
zaten yüzde 5 olarak hedeflemişiz. Enflasyondaki bu yılki hedefimiz zaten yüzde 20
idi. Bunu yakalamanın gayreti içindeyiz.
İnşallah, önümüzdeki yıl için bunu çok
daha fazla düşürmek suretiyle bu disiplini
sürdüreceğiz ve bu hedefleri yakalayacağız”
diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin bugünkü bakanlar kurulunun gündemini sorması
üzerine, kamu yönetimi reformuyla ilgili
çalışma grubunu Kurul öncesinde toplayacaklarını ve çalışma grubuyla söz konusu reformu görüşeceklerini belirtirken,
“Kamu yönetimi reformunu görüşmeden
sonra, eğer vakit kalırsa, bakanlar kurulu
toplantısı olarak devam edecek” dedi. Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Irak’ın gündemde olup olmayacağı sorusuna karşılık
Erdoğan, “Bugün kamu yönetimi reformu
konusu ağırlıklı olacak” yanıtını verdi.
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Ankara | 30 Eylül 2003

IDEF 2003 6. Uluslararası
Savunma Sanayi Havacılık ve
Denizcilik Fuarı
Değerli konuklar... Katılımları ile bizleri
onurlandıran misafir heyet mensuplarına, kuruluş ve firma temsilcilerine ve siz
değerli konuklara hoş geldiniz diyor, IDEF
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2003 uluslararası savunma sanayi fuarı
vesilesiyle sizleri Ankara’da görmekten
duyduğum mutluluğu ifade ediyor ve saygılar sunuyorum.
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Değerli konuklar…
Soğuk savaş sonrası, 21. Yüzyıla girdiğimiz
bu dönemde, uluslararası güvenlik alanında hem olumlu, hem de arzu edilmeyen,
olumsuz değişiklikler meydana gelmiştir.
Bölgemizde devam eden gelişmeler, 21.
yüzyılda güçlü bir savunmaya ve bunu sağlayabilecek teçhizatı üretebilecek nitelikte
bir savunma sanayi altyapısına sahip olma
gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu
nedenle, savunma sanayinin geliştirilmesi,
Türkiye için yalnızca bugünün değil, geleceğin de önem arz eden konusunu teşkil
etmektedir.
Savunma sanayinin Türkiye’deki istikrarlı
gelişimin en önemli göstergesi, 1985 yılından itibaren savunma sanayi faaliyetlerinin
bir bütün olarak koordinasyonu ve yönlendirilmesi sonucunda, Ankara’da düzenlenmeye başlanan ve gelişerek büyüyen
uluslararası savunma sanayi fuarıdır. Bu
yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarımızın, artık geleneksel bir yapıya kavuşmuş
olmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız.
Değerli konuklar…
Tehdidin şekil değiştirmiş olması yanında savunma silahları alanındaki yüksek
teknoloji ihtiyacı ve yüksek maliyetler
nedeniyle hem politik hem de teknolojik işbirliği zarureti her zamankinden daha fazla
önem kazanmıştır. Türkiye cumhuriyeti,
savunma sanayi alanında gerçek manada
sanayileşmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe
ulaşılması, Türkiye’nin dünyadaki barışın

ve dengenin tesisine yönelik gayretlerine
de önemli oranda katkıda bulunacaktır. Bu
sebepledir ki, fuarımıza gerçekleştirilen
yüksek düzeydeki katılımı, hedeflerimize
ulaşmamız konusunda müttefiklerimiz
tarafından verilmekte olan desteğin bir göstergesi olarak değerlendirdiğimi belirtmek
isterim.
Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 yılından bu yana, Türkiye, büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta sulh,
cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda politikalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türk
dış ve güvenlik politikasının ana hedefi,
Türkiye’de ve dünyada insanlığın gelişimine imkan sağlayacak, güvenli, barışçıl, dengeli, müreffeh ve işbirliğine açık, bölgesel
ve uluslararası bir çevre oluşturmaktır. Bu
hedeflere ulaşmak ve özellikle bölgemizde
güvenli bir ortam oluşturmak üzere, Türk
Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını
korumak maksadıyla, Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937
yılı büyük millet meclisi açılışında vurguladığı, “Harp sanayi tesisatımızı, daha ziyade
inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlere devam
edilmeli ve endüstrileşme mesaimizde de
ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır” sözleri çalışmalarımızın esasını oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, Türkiye, bugüne kadar en zor
dönemlerde dahi bölgesinde ve dünyada
barışın tesisine özel önem vermiş bir ülke
olarak, dost ve müttefik ülke sanayi kuruluşlarının bu alanda işbirliği amacıyla
Türkiye’ye gelmelerini yalnızca savunma
sanayimizin gelişmesi açısından değil; cay-
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dırıcılığı, uluslararası işbirliği içerisinde
gerçekleştirmenin de ayrı bir aracı olarak
görmektedir. Bu yönüyle, Türk savunma sanayi kuruluşlarımızı, kısa sayılabilecek bir
sürede, her bakımdan gurur verici ürünler
sergileyebilmelerinden ötürü tebrik ediyor,
fuara katılımı gerçekleştiren tüm yabancı
savunma sanayi kuruluşlarına da IDEF2003’deki katkılarından dolayı teşekkür
ediyorum.
Ayrıca, fuar vesilesiyle, ülkemizde bulunan
değerli bakanlar, genelkurmay başkanları,
müsteşarlar, diğer yetkililere, saygıdeğer
konuklara ve basın mensuplarına fuara
katılımları ve işbirliğinin arttırılmasına
yönelik olumlu girişimlerinden dolayı teşekkür ediyor, fuarın hepimiz için başarılı
geçmesini diliyorum.
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Ankara | 2 Ekim 2003

Uluslararası Finans Enstitüsü
Yıllık Toplantısı
Başbakan Erdoğan, resmi bir ziyaret için
Ankara’da bulunan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Vladimir Spidla ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıdan önce iki ülke
Başbakanı, ülkeler arasında Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi ile kültür, eğitim, bilim, gençlik
ve spor alanlarında işbirliği anlaşmasını imzaladılar. Spidla’nın ziyaretinin temel ama-

cının, son yıllarda hemen her alanda hızla
gelişmekte olan iki ülke ilişkilerini tüm
yönleri ile gözden geçirmek, çeşitli bölgesel
ve uluslararası sorunlar hakkında görüş
alışverişinde bulunmak olduğunu ifadeden
Erdoğan, Spidla ile baş başa ve heyetler arası
görüşmelerin bu amaca ulaşmayı sağladığını kaydetti.
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Görüşmelerde, iki ülke arasında son yıllarda
yaşanan gelişmeleri de değerlendirdiklerini
belirten Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin memnuniyet verici bir süratle geliştiğini, bu ilişkilerin daha da ileri götürülmesi
konularını değerlendirdiklerini bildirdi.
Erdoğan, şunları söyledi:
“Siyasi ilişkilerimizde herhangi bir sorun
bulunmadığını saptadık. Ticaret hacminin
geçen yıl yarım milyar dolara ulaşmasını
yeterli bulmadığımızı, daha da geliştirilmesi gerektiğini kararlaştırdık. İkili ticaret
hacminin olanaklarımız düzeyinde yükseltilebilmesi için atılabilecek adımları gözden
geçirdik. Bu bağlamda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde 1991’den beri faaliyet gösteren Türk-Çek İş Konseyi’nin, yarın
İstanbul’da gerçekleştirilecek 9. toplantısında Türk ve Çek işadamları arasında var
olan işbirliğinin geliştirileceği yönündeki
ortak dileğimizi belirttik. Çek firmalarınca
gerçekleştirilen enerji üretim santrallerinin
daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı
niyetimizi ifade ettik.”

bulunduklarını ifade eden Erdoğan, bu konularda iki ülkenin benzer görüşleri paylaştığını söyledi.
Erdoğan, Türk-Çek işadamlarının, Irak’ta
ortak yatırımlara girebileceği konusunda
görüş birliğine vardıklarını kaydederek,
Türk-Çek ilişkilerinin daha da ileriye götürülebilmesi için ikili ziyaretlerin düzenli
olarak sürdürülmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Çek
Cumhuriyeti’nin, gerek Ortadoğu gerekse
Güneydoğu Avrupa’da barış ve istikrarın
sağlanması ve güçlendirilmesi için ellerinden gelen katkıyı yapmak, bu alandaki işbirliğini sürdürmek arzusunda olduklarını
bildirdi.

Başbakan Erdoğan, Çek Cumhuriyeti’nin
1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye gireceğini
ve Türkiye’nin de AB ile üyelik müzakerelerini başlatma yönünde kat ettiği mesafeyi göz önüne alarak, bugüne kadar Çek
Cumhuriyeti’nin üyelik sürecindeki deneyimlerinden yararlanmaya yönelik istişarelerin ileride de devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde
Çek Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye desteğini
istediklerini bildirdi. Görüşmelerde, başta
Irak sorunu olmak üzere Ortadoğu’daki
gelişmeler üzerinde de görüş alışverişinde
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Ankara | 6 Ekim 2003

“AB Bağlamında Kamu Yönetim
Reformu” Konulu Uluslararası
Toplantı
Değerli bilim adamları… değerli misafirler…
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
İçişleri Bakanlığımız ile Dünya Bankası
Enstitüsü’nün birlikte tertiplediği “Kamu
Yönetimi Reformu Süreci İçerisinde Yerel
Yönetim Reformu” konulu toplantıya hoş
geldiniz.

döneminde de idarenin yeniden yapılandırılmasını amaçlayan çalışmalar, gündemdeki yerini aralıklarla da olsa, sürekli koruyor.
1930’lu yıllardan itibaren, daha çok yabancı
uzmanlara hazırlatılan çok sayıda rapor,
kamu yönetiminin temel problemlerine ve
çözüm imkanlarına odaklanıyor.

Öncelikle, toplantıyı tertipleyenlere ve
katılımcılara teşekkür ediyorum. İdarenin
yeniden yapılandırılması, çok önemli ve çok
boyutlu bir konu. Bu sebeple sürekli ve canlı
bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Ben, bir
açılış konuşmasının sınırları içinde, belli bir
safhaya getirdiğimiz “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması” çalışmalarıyla ilgili
bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çok partili hayata geçişten sonra, özellikle
demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde, idarenin yeniden yapılandırılması
çabalarının yoğunlaştığını görüyoruz.
Bunlar arasında, 1960 sonrası MEHTAP
(Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi), 1971’den sonra “İdari Reform Projesi”
ve 1980’den sonra KAYA (Kamu Yönetimi
Araştırması) Projesi, ilk elde sayılabilecek
örneklerdir. Fakat bu çalışmalar, daha çok
kağıt üzerinde kalmış ve uygulamaya
aktarılmamış çalışmalardır. Demokratik
meşruiyete sahip iktidarlar, çeşitli kaygılarla, ne yazık ki, kamu yönetimini yeniden
yapılandırma hususunda çekimser davranmışlardır.

Bilindiği üzere, Türkiye’de idarenin yeniden
düzenlenmesine yönelik arayışların tarihi
olukça eskiye gidiyor. 19. yüzyıl Osmanlı
modernleşmesi, özellikle Tanzimat reformları çerçevesinde, modern-merkezi bir devlet aygıtı oluşturmak için geniş kapsamlı
idari reformlara sahne oluyor. Cumhuriyet
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Ancak 1980’lerden sonra dünya’nın ve
Türkiye’nin yaşadığı süreç, idarenin yeniden yapılandırılmasını ihtiyaç olmaktan
çıkarmış, bir mecburiyete dönüştürmüştür.
Dünya ekonomisinde ve siyasetinde yaşanan hızlı dönüşüm karşısında Türkiye’deki
idari sistem, bir “yönetememe krizi” içerisine girmiştir. Türkiye’deki klasik bürokratik
yapının, ülkenin ve toplumun potansiyellerinin harekete geçirilmesini engelleyici bir
fonksiyon icra ettiği, bugün toplumun hemen her kesimince paylaşılan bir kanaattir.
Özellikle Turgut Özal hükümetleri zamanında yürütülen ekonomik yeniden yapılanma
stratejileri, siyasi ve idari boyutları eksik
kaldığı için 20 yıllık bir sürenin sonunda,
başka memleketlerle karşılaştırıldığında,
istenen neticeleri verememiştir.
Geldiğimiz aşamada, ekonominin ve demokrasinin küreselleşen standartları,
ülkemizi kamu yönetimini yeniden yapılandırma zorunluluğuyla baş başa bırakmıştır. Türkiye’de demokrasinin ve refahın
yükselmesi, toplumun ayak bağlarından
kurtularak dinamik bir hale gelmesi, bu
yeniden yapılandırma teşebbüsü ile birebir
ilişkilidir. Üstelik devletin ve toplumun büyük bir uzlaşma içinde yöneldiği AB hedefi,
Türkiye’nin idare alanında da çağdaş normlara kavuşturulmasını zaruri kılmaktadır.
Hükümetimiz gerek Seçim Beyannamemizde, gerekse hükümet programında ve Acil
Eylem Planımızda kamu yönetimini yeniden yapılandıracağını milletimize taahhüt
etmiştir. 58. hükümet döneminde başlatılan
ve 59. hükümet döneminde yürütülen çalışmalar neticesinde, “Kamu Yönetimi Temel

Kanunu” tasarısı, önümüzdeki ilk Bakanlar
Kurulu toplantısında imzaya açılacak hale
gelmiştir. Kamu tasarısı hazırlanırken, devletin ve toplumun ilgili kesimleriyle ciddi
bir tartışma platformu oluşturulmuş ve mutabakat aranmıştır. İdarenin temel ilke ve
uygulamalarını belirleyen bu kanunu, Mahalli İdareler Kanun tasarıları izleyecektir.
Değerli konuklar…
Daha öncede ifade ettiğim gibi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çok
boyutlu bir iştir. Bu bakımdan bütüncü bir
bakışı gerektirmektedir. Zikrettiğim bu kanun tasarılarına paralel olarak Kamu Mali
Sistemi Yönetimi, Devlet personel rejimi ve
İdari Usul Kanunu düzenlemeleri, yeniden
yapılandırmanın tamamlayıcı ayakları
olarak hayata geçirilecektir. Peki, kamu yönetimini yeniden yapılandırırken nasıl bir
sistem oluşturuyoruz ve ne tür yenilikler
getiriyoruz? Bunlar toplantının gündemi
içinde ayrıntılarıyla tartışılacak olsa da ben
önemli gördüğüm birkaç nokta üzerinde
durmak istiyorum.
Yeniden yapılandırmanın temel unsuru,
mahalli idarelerin güçlendirilmesi ve merkeziyetçi yapının kırılmasıdır. Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısı, merkezi idarenin
görev ve yetkilerini tanımlamakta ve bunun
dışındaki bütün görev ve yetkileri mahalli
idarelere vermektedir. Merkezi idarenin görevleri, adalet, milli savunma, güvenlik, dış
politika maliye, sosyal güvenlik, milli eğitimin genel ilkelerinin belirlenmesi gibi devletin asli olarak yürütmesi gereken hizmetlerle sınırlandırılmaktadır. Bakanlıkların
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taşra teşkilatları büyük ölçüde görevleriyle
birlikte İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
devredilmektedir.
Türkiye’nin imza koyduğu, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nın “yerellik”
ilkesine uygun olarak, mahallinde görülmesi mümkün olan bütün hizmetler, mahalli idarelere verilmektedir. Görev ve yetki
devrinin ötesinde, mahalli idareleri sahici
manada özerk ve demokratik kurumlara dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Merkezi idarenin
mahalli idareler üzerindeki vesayetini sınırlandırıyoruz ve mahalli topluluğun yönetim
ve karar sürecine katılımına imkan verecek
mekanizmalar oluşturuyoruz.
Kamu yönetimini yeniden yapılandırırken
iki temel amaç güdüyoruz. Bunlar, idarenin
demokratikleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesidir. Hantal, topluma kapalı, hesap vermeyen, insan haklarını gözetmeyen bir idari
yapıyı evrensel-demokratik normlara göre
yeniden düzenlemeyi amaçlıyoruz. Kaynakları rasyonel kullanan, vatandaşların katılımına açık bir idari sistem, hem Türkiye’nin
potansiyellerini harekete geçirecek hem de
devlet ile vatandaşı birbirine yaklaştıracaktır. Toplum/millet, sistemin gerçek sahibi
olacaktır.

boyutu, kamu otoritesini kullananların
kendilerini imtiyazlı bir konumda görmemeleridir. Kamu otoritesini kullanan makamların ve kişilerin asli görevi, topluma ve
insana hizmettir.
Bu çerçevede önem arz eden bir başka husus ise, vatandaşın idareye bakışıyla ilgilidir.
Vatandaşımız da bu zihniyet ve yapı değişimine ayak uydurmalı, kendisinin sistemin
asli sahibi olduğunu bilerek hem merkezi
hem de mahalli seviyede yönetime katılım
imkanlarını azami ölçüde kullanmalıdır.
Değerli katkılarınızın bu anlamda bize yol
gösterici olması temennisiyle, toplantıyı
tertipleyenlere ve bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli arkadaşlar…
Tabii ki, idarede yeniden yapılanmanın
başarısı, idari sisteme hakim zihniyet kodlarının dönüşmesiyle de yakından ilişkilidir.
Getirdiğimiz sistemin, zaman içinde bu
zihniyet değişimini de hızlandıracağı kanaatindeyiz. Zihniyet değişiminin en önemli
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Ankara | 8 Ekim 2003

Hollanda Başbakanı Jan Peter
Balkenende ile Ortak Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Başbakanlık merkez
binasında kendisini ziyaret eden Hollanda
Başbakanı Jan Peter Balkenende ile bir süre
baş başa görüştü. İki başbakan, daha sonra
katıldıkları heyetler arası görüşmelerin
ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini bütün veçheleriyle
ele aldıklarını, Türkiye-AB ilişkilerinin,
Irak, Ortadoğu, Afganistan gibi güncellik
taşıyan bölgesel ve uluslararası sorunların
üzerinde kapsamlı bir görüş alışverişinde
bulunduklarını dile getirdi.
Balkenende’ye AB süreciyle alakalı olarak
Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği
reformlar konusunda ayrıntılı bilgi verdiklerini ifade eden Erdoğan, konuk başbakana, Türkiye’nin AB Kopenhag siyasi kriterlerine mevzuat açısından gerekli uyumu
sağladığını ve gerçekleştirdiği reformları
tam ve yetkin şekilde uygulamaya kararlı
olduğunu ilettiğini söyledi. Erdoğan, “Kaydettiğimiz ilerlemeleri başta Hollanda olmak üzere AB ülkelerinin tümünün Aralık
2003’te düzenlenecek AB zirvesini dikkate

almasını ve reform sürecimize destek vermelerini beklediğimizi ifade ettik.
Başbakan Erdoğan, Hollanda’nın Türkiye’ye
yatırımlar anlamında da çok önemli bir
yere sahip olduğunu belirterek, “Hollanda, Türkiye’ye gerçekleşen yatırımları
itibariyle birinci sıradadır. Ülkemize gelen
Hollandalı turist sayısı, yaklaşık 900 bindir.
330 bin Türk vatandaşının da Hollanda’da
olması sebebiyle tabandaki münasebetlerimizin çok zengin olduğu bir ülke olması bakımından Hollanda, bizim için önemlidir”
diye konuştu.
Görüşmede, ileriki dönem için Hollanda
ile yakın ilişki ve temas içerisinde olmaya önem atfettiklerini ve bu süreçte
Hollanda’nın desteğini beklediklerini
ifade ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Sayın
Başbakan’a, Aralık 2004’teki AB zirvesinde tam üyelik müzakerelerine başlanması
kararının alınmasının, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde temel hedefi olduğunu
vurguladık.
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Kırgızistan | 21 Ekim 2003

Kırgızistan Başbakanı
Nikolay Tanaev ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve Kırgızistan Başbakanı Nikolay Tanaev, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Başbakan Erdoğan “kardeş Kırgız
Cumhuriyeti’ne resmi ziyarette bulunmaktan” memnuniyet duyduğunu söyledi.
Türkiye’nin Kırgızistan ile özel yakınlık ve
sıcak ilişkileri olduğunu belirten Erdoğan,
iki ülke arasındaki bu sıcak ilişkileri her
alanda geliştirmek istediklerini kaydetti.
Tanaev’in Mayıs ayındaki Türkiye ziyaretinde de söylediği gibi, iki ülke arasındaki
ticari ve siyasi ilişkileri geliştirmek mecburiyetinde olduklarını ifade eden Erdoğan,
bu ziyaretin bunun ilk adımı olduğunu
söyledi.
Türkiye ile Kırgızistan arasında herhangi
bir siyasi sorun bulunmadığını, aksine
kardeşlik bağlarının çok güçlü olduğunu
kaydeden Erdoğan, Kırgızistan ziyareti
çerçevesinde Cumhurbaşkanı Askar Akaev ile yasama ve temsilciler meclislerinin
başkanlarıyla görüşeceğini de bildirdi.
Erdoğan, bu ziyaretin, Kırgız devletinin ku-

ruluşunun 2200’üncü yıldönümü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 80’inci
yıldönümüne rastlaması nedeniyle anlamlı
olduğunu kaydetti. Kırgız hükümetinin,
80’inci yıldönümü törenlerini Türkiye ile
ortak kutlama kararı almasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Erdoğan, bu
çerçevede yarın düzenlenecek törene birlikte katılacaklarını bildirdi.
“Kırgızistan ile terör, uyuşturucuyla mücadele ve güvenlik konusundaki bütün
düşüncelerimiz örtüşmektedir” diyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin
40 milyon dolar gibi “komik bir rakam”
olduğunu kaydetti. Tanaev ile, bu rakamın
2004 yılında bu rakamı 200 milyon dolara
çıkarmaya karar verdiklerini belirten Erdoğan, Türk işadamlarının Kırgızistan’daki
yatırımlarının ise 400 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.
Kırgızistan Başbakanı Nikolay Tanaev’in
onuruna verdiği akşam yemeğinde de
konuşan Erdoğan, Kırgızistan’a ilk olarak,
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1992 yılında bir kış mevsiminde geldiğini
söyledi. Kırgızistan’a daha sonra 17-22
Ekim 1997 tarihlerinde, İstanbul ile Oş
şehirlerini, kardeş şehir yapmak üzere ziyaret ettiğini anlattı. Erdoğan, merhum Oş
Belediye Başkanı’nın kendisine at hediye
ettiğini, bu atın öldüğünü, ancak taylarının
büyüdüğünü ifade etti. Tayların İstanbul
ile Oş’un kardeş şehirler olarak ilan edilmesi anlaşmasının hatırası olduğunu dile
getiren Erdoğan, sıcak insanlara ve eşsiz bir
doğaya sahip Kırgızistan’a gerçekleştirdiği
bu ziyaretin hala hafızasında bulunduğunu belirtti. Erdoğan, bugün de Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak ziyarette
bulunduğunu kaydetti.
Kırgızistan’daki Türk bilim adamları, işadamları ve öğrencilerin buraya katkılarda
bulunduğuna inandığını dile getiren Erdoğan, iki ülke cumhurbaşkanları, meclis başkanları ve hükümet üyeleri arasında, çok
yakın dostluk duygularıyla gelişen, karşılıklı ziyaretler yapıldığını anlattı. Erdoğan,
şöyle konuştu:

memnuniyet duyuyorum. Terörizm hiçbir
şekilde ve nedenle haklı gösterilemez. Nitekim dünyada bu konuda yeni bir anlayış
ortaya çıkmış ve ortak tavır alınmasının
gerekliliği anlaşılmıştır.”
Başbakan Erdoğan, Türkiye’deki eğitim
kurumlarında binlerce Kırgız öğrencinin
eğitim gördüğünü, birçok Türk eğitim
kurumunun da Kırgızistan’da başarılı faaliyetler gösterdiğini kaydetti. Erdoğan, “Bu
kurumlarımızın yararlı çalışmalarının,
ilerde ülkelerimiz arasında sağlam bir
dostluk ve kardeşlik köprüsü oluşturacak
gençlerin eğitimindeki önemli rolleri göz
ardı edilemez” diye konuştu. Konuşmaların
ardından Tanaev Erdoğan’a, Kırgız kalpağı,
Kırgız kaftanı ve kamçı hediye etti. Kaftanı
giyen Erdoğan kalpağı da taktı. Erdoğan da
Tanaev’e çini vazo ve Malatya kaysısı hediye etti.

“Cumhurbaşkanı Sayın Askar Akaev tarafından açıklanan İpek Yolu Diplomasi Doktrinini büyük ilgiyle karşılayan Türkiye,
bölge ülkeleri arasındaki güçlü dayanışma
ve işbirliğinin, Avrasya’da, refah ve istikrarın anahtarı olduğuna inanmaktadır. Türkiye, Avrasya bölgesini, önemli fırsatların
bulunduğu bir işbirliği coğrafyası olarak
görmektedir. Ciddi güvenlik sorunları ile
karşı karşıya kalan bölge ülkeleri ve özellikle Kırgız Cumhuriyeti ile askeri ve güvenlik alanında işbirliğinin de muntazam
bir şekilde yürüdüğünü görmekten büyük
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Kırgızistan | 22 Ekim 2003

Türkiye-Kırgızistan
İş Konseyi Toplantısı
Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi’nin ortak
toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan,
Kırgızistan’da başta Cumhurbaşkanı Askar
Akaev olmak üzere yetkililerle yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ve her alandaki işbirliğinin mükemmel olduğunu gördüğünü belirtti. Türkiye
ile Kırgızistan’ın, Türk-Kırgız ilişkilerinin
geliştirilmesi gereken boyutu ve ekonomik
ticari ilişkilerin arttırılması konusunda
güçlü bir irade ve kararlılığa sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, “Son 10 yılda
dünya siyasal açıdan önemli değişimler geçirmiştir. İki bloklu soğuk savaş döneminin
sona ermesiyle birlikte yeni güç dengeleri
oluşmuş ve yeni bir dünya düzeni şekillenmeye başlamıştır” diye konuştu.
Dünya ekonomisinin üretim yapısının yanı
sıra temelinde bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin yer aldığı tarihi bir
dönüşüm içine girdiğini anlatan Erdoğan,
bu süreçte teknolojiyi iyi kullanmanın ve
yönetmenin esas olduğunu, eski üretim

yapısından süratle uzaklaşmak gerektiğini
bildirdi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Bu bağlamda Türk ekonomisinde de
1980’li yıllardan itibaren ithal ikameci politikalar aşamalı olarak kaldırılmış yerine
serbest pazar ekonomisinin kurulması ve
kapsamlı bir ekonomik istikrar ve liberalleşme politikasının uygulanması yönünde
kararlı adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu
dönemde piyasa kuralları ve dışa açılma,
hızla küreselleşen dünya ekonomileri ile
bütünleşen Türk ekonominin temellerini
teşkil etmiştir. Ülkemiz bu süre içinde dünya ekonomisinde giderek hak ettiği yeri kazanmaktadır. Türkiye 1995 yılında Dünya
Ticaret Örgütü’nde kurucu üye olarak yer
almış, 1996 yılında Avrupa Birliği (AB) ile
Gümrük Birliği oluşturmuş, ayrıca 16 ülke
ile serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır.
Son 10 yılda Türkiye AB’nin yanı sıra Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve
Karadeniz havzasındaki ülkelerin işadamlarının ilgi odağı olmuş ayrıca bu pazarlara
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açılma kapası ve söz konusu bölgeler arasında bir köprü rolünü üstlenmiştir.”
Başbakan Erdoğan, bugün Türkiye’nin
AB ile yeni konumundan ve bu konumun
sağladığı stratejik ve ekonomik güçten faydalanarak Avrasya’da ve diğer bölgelerde
etkinliğinin arttığını kaydetti.
Geçmişte yaşanan Asya krizi, bunun ardından meydana gelen Rusya’daki krizi ve iç
pazarda yaşanan bazı olumsuzlukların da
etkisiyle 2000-2001 yıllarında Türk ekonomisinin bazı zorluklarla karşı karşıya
kaldığını anımsatan Erdoğan, 11 Eylül’ü
izleyen dönemde yeni ekonomik programın uygulanmaya başlandığını, hükümetin
de mali sektöre öncelik vererek ekonomik
programı sağlıklı bir zemine oturttuğunu
söyledi. Hükümetin uyguladığı istikrar politikasının temel önceliğinin gerekli mali
disiplini uygulayarak bütçede hedeflenen
faiz dışı fazlalığı sağlamak olduğunu dile
getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

sağlanmıştır. Borçların azaltılmasına yönelik çabalar sürdürülmekte ve enflasyonun
yıl sonunda yüzde 20’nin altına çekilerek
neticede tek haneli rakamlara düşürülmesi
hedeflenmektedir.”
Türkiye’nin, komşularındaki petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına açılmasında
dağıtım terminali olma imkanlarını en
iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediğini
belirten Erdoğan, “Bu kapsamda elektrik
enerjisi kapsamında Avrupa ve bölge ülkeleriyle elektrik alışverişine imkan sağlayacak iletim altyapısını ve piyasa düzeninin
geliştirilmesine önem vermekteyiz. Hazar
Bölgesi doğalgaz ve petrolünün ülkemiz
üzerinden dünya pazarlarına nakline yönelik projeler de artık uygulama safhasına
geçmiş bulunmaktadır” diye konuştu. Erdoğan, Türk-Kırgız ikili ilişkilerinin karşılıklı
güven ve işbirliğine dayalı şekilde geliştiğini görmekten memnun olduklarını söyledi.

“Para politikasında ise kısa dönemde enflasyonu düşüren, orta vadede fiyat istikrarına öncelik veren bir strateji sürdürülmektedir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı
korunmaktadır. Parasal ve mali disiplinin
sağlanmasının yanında yapısal reformların
uygulanması, ülkemizde güven ortamı oluşturmakta ve belirsizlikleri azaltmaktadır.
Sonuçta 2002 yılında yüzde 7.8 oranında
bir ekonomik büyüme ve enflasyonun 2003
Eylül ayı itibariyle yüzde 21 düşürülmesi
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Tacikistan | 24 Ekim 2003

Türkiye-Tacikistan
İş Konseyi Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Tacikistan Başkanı Akil
Akilov ile birlikte Tacikistan Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı’ndaki Türkiye-Tacikistan
İş Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda
konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin,
Tacikistan ile ortak değerleri paylaşan bir tarih kültürüne sahip olduğunu ifade ederek,
iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin
geliştirilmesinde ortak bir iradeye sahip
olduklarını söyledi. Son 10 yılda dünyanın
siyasal açıdan önemli ölçüde değiştiğini,
iki bloklu soğuk savaş döneminin sona ermesiyle yeni bir döneme başlandığını ifade
eden Erdoğan, değişen bu dönemde dünya
ekonomisinde bilgisayar ve bilişim teknolojisine geçildiğini söyledi.
“Günümüzde teknolojiyi kullanmak ve
yönetmek esas olmuştur. Eğer bunu gerçekleştiremezseniz çok geride kalır, hatta
nal toplarsınız” diyen Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin teknolojisini Tacikistan’la
paylaşmak istediğini kaydetti. Erdoğan,
Türkiye’nin 1980’lerde başlattığı serbest
ekonomiye geçiş programı sonrasında Dün-

ya Ticaret Odası’na üye olduğunu ve 16
ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması yaptığını
bildirdi. Türkiye’nin AB ile elde ettiği yeni
konumundan faydalanarak Avrasya’daki
etkinliğini artırdığına dikkati çeken Başbakan Erdoğan, “Avrasya’dan aldığımız
güçle AB ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmekteyiz” dedi.
Asya krizi ve ardından başlayan diğer krizlerle Türk ekonomisinin zorluklarla karşı
karşıya kaldığını ve 3 Kasım seçimlerine
büyük bir zorluk içerisinde girdiğini anımsatan Erdoğan, 3 Kasım seçimlerinden
sonra yüzde 70’in üzerinde olan bileşik
faizin günümüzde yüzde 28’e indiğini kaydetti. Erdoğan, küçük çaplı bir kamu sektöründen yana olduklarını dile getirerek,
kamu alanlarında yabancı yatırımcılara
da açık olarak özelleştirme yaptıklarını
söyledi. Türkiye’nin Avrasya bölgesindeki
petrol ve doğalgazın dağıtım terminali
olmak istediğini ifade eden Erdoğan, “Şu
anda elektrik enerjisinin ve emeğin ucuz
olduğu Tacikistan’dayız. Biz sizin eliniz-
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den tutuyoruz. Hem biz hem Tacikistan
hükümeti sizlere yardımcı olacağız ve iş
adamlarımızdan burada yatırım yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Türk-Tacik İş Konseyi’nin kendi döneminde kurulduğu ve Tacikistan’a giden
ilk Türk Başbakanı olduğu için mutluluk
duyduğunu kaydeden Başbakan Erdoğan,
“Bu gezi niye bu kadar gecikti bundan da
üzgünüm” dedi. İki ülke ilişkilerini karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı olarak
geliştiğini belirten Erdoğan, ilişkilerde
sorun olmadığını ancak, 20 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacminin 250
milyon dolara çıkarılması için Başbakan
Akilov ile aynı fikirde olduklarını söyledi.
Tacikistan’ın dünya kaliteli pamuk üretimindeki yerinin belli olduğunu belirten
Başbakan Erdoğan, Türk müteahhitlerinin
Tacikistan’da yerlerini alması gerektiğini
bildirdi. Başbakan Erdoğan, İstanbul-Duşanbe arasında haftada iki uçak seferi düzenleneceğini söyledi. Başbakan Erdoğan,
“Bizlerin görevi uzakları yakın ederek Türkiye ile Tacikistan’ı her açıdan yakınlaştırmaktır” dedi.
Başbakan Erdoğan, buradaki toplantının
ardından Tacikistan Milli Tarihi Eserleri
Müzesi’ni gezdi. Başbakan Erdoğan, beraberinde bakanlar Atalay, Aydın, Tüzmen,
Çiçek ile birlikte Türk-Tacik Ortak İş Konseyi Toplantısı’ndan önce de Nurek Hidroelektrik Santrali ve Tadaz Alüminyum
Fabrikası’nı da ziyaret etti.
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Ankara | 3 Kasım 2003

Belçika Başbakanı Guy
Verhofstadt ile Ortak Basın
Toplantısı
Erdoğan, Başbakanlık Konutu’nda, Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ile yaptığı
ortak basın toplantısında, bugün yaptıkları görüşmede ağırlıklı olarak TürkiyeAB ilişkilerini ele aldıklarını belirterek,
hükümetin Türkiye’nin AB üyelik sürecinde son dönemde gerçekleştirdiği
reformlar konusunda ayrıntılı bilgi verdiklerini söyledi. Erdoğan, “Türkiye’nin
AB Kopenhag siyasi kriterlerine mevzuat
açısından gerekli uyumu sağladığını ve
gerçekleştirdiği reformları tam ve etkin
şekilde uygulamaya kararlı olduğunu ilettik” diye konuştu.
AB’nin Aralık 2004’de yapacağı zirvede
tam üyelik müzakerelerine başlanması
kararının alınmasının Türkiye’nin önümüzdeki dönemde “temel hedefi” olduğunu kaydeden Erdoğan, “Komisyonun
2003 İlerleme Raporu’nda, Kopenhag
siyasi kriterlerine uyum için gerekli yasal
düzenlemeleri esas itibarıyla tamamladığımızın ve uygulama üzerinde yoğunlaş-

tığımızın vurgulanmasını beklediğimizi,
bunun reform sürecimize ivme kazandırma açısından büyük önem taşıdığını ifade
ettik” dedi.
Erdoğan, bu çerçevede, AB ülkelerinin
Aralık 2003 zirvesinde Türkiye’ye destek
olacak ve teşvik edecek güçlü bir mesaj
vermeleri yönünde Belçika’nın üzerine
düşen rolü yapacağına olan inancını dile
getirdiğini kaydetti. Erdoğan, Belçika’nın
bugüne kadar verdiği desteği sürdürmesinin beklendiğini kaydetti. Görüşmede
ayrıca, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği,
yatırım projeleri ve Belçika’daki Türk vatandaşlarının durumunun ele alındığını
söyleyen Erdoğan, “Vatandaşlarımızın
Belçika toplumuna entegrasyonuna verdiğimiz önemi vurgulayarak, bu konuda
her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu
teyit ettik” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, Kıbrıs konusuyla ilgili
olarak “ipe un seriyorlar” açıklamasına
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yönelik bir soru üzerine de, “Biz Kıbrıs’ta
çözümsüzlükten yana olmadığımızı sürekli işledik, işliyoruz. Ama çözümsüzlüğü çözüme kavuşturmak karşı tarafın
isteklerine, Kuzey’in tamamıyla olumlu
cevap vermesi anlamına gelmemelidir”
diye konuştu. Erdoğan, garantör ülke
olarak adil ve kalıcı bir çözümden yana
olduklarını ifade ederek, adil ve kalıcı
çözüm olmazsa, adaletsiz hareket edilmiş
olacağını kaydetti. Erdoğan, “Dostlarımızın da dostluklarını bu hassasiyetler içinde göstermeleri gerekir” diye konuştu.
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Norveç Başbakanı Bondevik ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve Bondevik, Başbakanlık Merkez Binası’ndaki heyetler
arası görüşmenin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bondevik’in, Norveç’ten
Türkiye’ye ilk resmi ziyarette bulunan bir
dost olduğunu ifade ederek, bundan dolayı
memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye

ve Norveç’in iki müttefik ve dost ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, ilişkileri daha ileri
düzeye çıkarmak için görüş birliği içinde
olduklarını tespit ettiklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin gelişme
halinde olduğunu, fakat henüz Türkiye ve
Norveç’in potansiyellerini yansıtmaktan
uzak olduğunu belirtti.
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Başbakan Erdoğan, bu ilişkilerin daha ileri
ve dengeli bir düzeye erişmesi için neler
yapılabileceği üzerinde konuştuklarını ve
ortak çaba harcanması konusunda mutabık
kaldıklarını dile getirerek, iki ülke arasında enerji alanında yeni işbirliği olanakları
olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın
ileriki dönemde Norveç’i ziyaret etmesinin
gündemde olduğunu da kaydetti. Erdoğan,
şöyle konuştu:
“Hazar Bölgesi, petrol ve doğalgaz kaynaklarının değerlendirilmesi ve ürünlerin dış
pazarlara iletilmesi konusunda Norveç
yakın işbirliği yaptığımız ülkelerdendir.
Norveç şirketleri Türk doğalgaz piyasasıyla
da ilgilenmektedir. Bu alanlarda işbirliğini
geliştirerek sürdüreceğiz. Norveç, diğer batı
Avrupa ülkelerine göre çok kısıtlı, ama 12
bine yakın Türk vatandaşının yaşadığı -bunların yaklaşık 7 bin 500’ü Norveç vatandaşı
olmuş- bir ülkedir. Sayın Başbakanın, oradaki vatandaşlarımızın entegrasyonu konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmadıklarını
ve entegrasyon konusunda gayet uyumlu
olduklarını kendilerinin ifade etmesi bizleri
de mutlu kılmıştır ve bu konuda doğabilecek herhangi bir sıkıntı halinde bizler her
türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade
ettik.”
Erdoğan, Türk vatandaşlarının, Schengen
sistemine dahil olan Norveç için vize alırken
çektikleri sıkıntıları Başbakan Bondevik’e
ilettiklerini, Bondevik’in de bu sıkıntıları giderilmesi konusunda yardımcı olacaklarını
söylediğini kaydetti. Bondevik ile Avrupa
Birliği (AB) konularını da görüştüklerini dile

getiren Erdoğan, Norveç’in AB üyesi ülke
olmadığını, ancak Avrupa Ekonomik Alanı
Anlaşması çerçevesinde AB üyesi ülkelerle
sıkı işbirliğine sahip olduğuna işaret etti.
Başbakan Erdoğan, Norveç’in genişleme
ile ilgili sorunları olduğunu ve bunlar hakkında görüşmede bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin AB üyeliği
süreci hakkındaki çalışmalar hakkında da
bilgi verdiklerini anlattı. Başbakan Erdoğan,
Türkiye ile Norveç’in 50 yılı aşkın bir süredir NATO içinde müttefik olduğunu, NATO
teşkilatının da bir yandan genişlerken, diğer
yandan da üyelerinin ve bölgenin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda bir evrim
geçirdiğini bildirdi. Erdoğan, bu çerçevede
görüşmede, Avrupa-Atlantik ilişkileri ile
savunma ve güvenlik alanlarında NATO-AB
ilişkilerini gözden geçirdiklerini de kaydetti.
Erdoğan, Türkiye’nin acı tecrübeler yaşadığı
terör ve terörle ilgili mücadeleler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını
ifade ederek, ayrıca Irak süreci ve Ortadoğu,
Filistin-İsrail sorununda görüşüldüğünü
kaydetti. Daha önce Oslo’da yapılan bir toplantıda İsrail-Filistin sorununun çözümü
için bir fırsat yakalandığını anlatan Erdoğan, “Orada kan dursun istiyoruz. Arzumuz,
oradaki sürecin sona ermesidir” dedi. Başbakan Erdoğan, Türk ve Norveç emniyet
teşkilatlarının Orta Asya ve Kafkaslarda polis eğitimi alanında başlattıkları işbirliğine
yönelik teknik temasları destekleme kararı
aldıklarını da bildirdi. Erdoğan, Norveç’ten
bu yıl 100 bin turistin geldiğini anımsatarak, bu sayının artırılması konusunu ele
aldıklarını da söyledi.
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Irak Geçici Hükümet Konseyi
Başkanı Talabani ile Görüşme
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak
Geçici Hükümet Konseyi Başbakanı Celal
Talabani’ye, Irak’ın terör örgütlerinin barınma yeri olarak kullanmasına imkan tanımaması ve PKK-KADEK terör örgütünün bu
ülkedeki varlığına son verilmesi gerektiği
mesajını verdiği belirtildi. Erdoğan, Konsey
üyelerinin bir bölümünün de katıldığı top-

lantıda, Irak’ın Türkiye’nin değer verdiği
önemli bir komşusu olduğunu belirtti. Irak
halkının bütün kesimleri ile Türkiye’nin
dostu olduğunu vurgulayan Erdoğan,
Irak’ın şu sırada zor bir dönemden geçtiğini
ve bu dönemin hızla geride bırakılması gerektiğini ifade ederek, ülkede durumun bir
an önce normale dönmesini diledi.
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Bu güç dönemde Iraklılar ve Konsey’e
önemli görevler düştüğünü vurgulayan
Erdoğan, Konsey ile koalisyon makamı
arasında geçen hafta sonunda anlaşmaya
varılan Siyasi Dönüşüm Süreci Planı’nın
Irak halkının egemenliğine tekrar sahip
çıkmasını teminen başarı ile uygulanmasını
beklediklerini bildirdi. Erdoğan, bugünkü
tablo ışığında Irak’ta işlerin “iyiye gittiğini” söylemenin pek mümkün olmadığına
dikkati çekerek, ülke genelinde istikrar ve
asayişin bir türlü arzu edilen şekilde tesis
edilemediğini, halkın günlük ihtiyaçlarının
karşılanmasındaki sıkıntıların devam ettiğini anlattı.
Irak’taki kargaşa ve terör ortamından, çıkar sağlayacağını düşünenler olduğunu
ifade eden Erdoğan, bu durumun ülkenin
yeniden imarına yönelik gayretleri de engellediğini söyledi. Erdoğan, sorumlu tüm
Iraklıların bu noktada son derece dikkatli
olması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Irak’ın
gelecekteki yönetim yapılarında etnik ve
dini tüm kesimlerin ağırlıklarına uygun
şekilde yer almaları gerekliliğine işaret
ederek, “bu hassas geçiş döneminde hiçbir
grubun dışlandığı hissine kapılmaması gerektiğini” ifade etti.
Yeni Siyasi Dönüşüm Planı’na göre, çalışmalar yapılırken önyargılardan uzak kalınması
ve Irak halkının tüm kesimlerinin kucaklanmasının hedeflenmesi gerektiğine değinen
Erdoğan, 2004 Şubat ayı sonuna kadar Talabani başkanlığındaki Konsey tarafından
hazırlanacak temel yasanın, tüm Irak halkının beklentilerine cevap verecek bir çerçevede olmasının önem taşıdığını kaydetti.

Temel yasanın, “müstakbel Irak yasasının
çekirdeğini oluşturacağının anlaşıldığını”
belirten Erdoğan, aksi takdirde muhtemel
çekişmelerin tohumlarının atılmış olacağını
bildirdi.
Görüşmede, terör konusu da gündeme geldi. Irak’ın terör örgütlerinin “melcesi (sığınma, barınma)” olmaması görüşünü dile getiren Erdoğan, PKK-KADEK terör örgütünün
Irak’taki varlığına son verilmesi gerektiğini
vurgulayarak, bu konuda, konseyin üzerine düşen görevler bulunduğunu belirtti.
Türkiye’nin Irak halkının bütün kesimlerinin eşit dostu olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ta istikrarın tesisi ve
güçlendirilmesi, temel insan ihtiyaçlarının
karşılanması, siyasi geçiş sürecinin olabilecek en hızlı ve sağlıkla şekilde tamamlanması ve Irak’ın yeniden imarı alanlarında bölge
halkının en önde gelen destekçilerinden biri
olmaya devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, Irak’a insani yardımların temini ve temel ihtiyaçların karşılanmasında
Türkiye’nin gösterdiği çabaların, bu yaklaşımın açık bir kanıtı olduğunu kaydetti.
Türkiye ile Irak arasında şimdiden önemli
bir ticari faaliyetin başladığını, ticari ve
ekonomik ilişkileri geliştirmenin bölgede
durumun “normalleşmesine, “çarkların
dönmesine” hizmet edeceğini anlatan Erdoğan, Madrid Konferası’nda, Irak’ın yeniden
imarı bağlamında 2003-2007 döneminde
50 milyon dolarlık katkı taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.
Türkiye’nin, Irak’a elektrik vermeye başladığını, artan trafiğin iki ülke arasında, ikinci
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bir sınır kapısını gerekli hale getirdiğini
anlatan Erdoğan, bu sorunun birlikte çözülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, KerkükYumurtalık Petrol Boru Hattı’nın sabotajlar
nedeniyle bir türlü tam kapasite ile işletilemediğini, Türkiye ve Irak’ın bundan önemli
zararlar gördüğünü belirterek, heyete, bu
hattın güvenliğinin süratle sağlanmasını
beklediklerini iletti. Türkiye’nin Irak’ı toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmuş,
kendi içinde ve komşu ülkelerle barışık,
müreffeh, halkın tüm kesimlerinin temsil
imkanı bulduğu ve halkına karşı sorumlu
bir yönetime sahip, demokrasiye doğru yol
alan, tam egemen bir ülke olarak görmek
isteğini ifade eden Başbakan Erdoğan, bu
doğrultuda, Irak’a bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da birçok alanda “özlü
katkılarda” bulunmaya devam edeceklerini
dile getirdi.
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Ukrayna Başbakanı
Victor Yanukoviç ile
Ortak Basın Toplantısı
Erdoğan ve Ukrayna Başbakanı Victor Yanukoviç, yaptıkları görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenlediler. Başbakan Erdoğan, Ukrayna’dan Türkiye’ye

başbakan düzeyinde ilk kez ziyaret gerçekleştirilmesinden dolayı konuk Başbakan
Yanukoviç’e teşekkür etti. Konuk Başbakan
ile ikili bölgesel ve uluslararası konular
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hakkında geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını kaydeden
Başbakan Erdoğan, “Ülkemizde cereyan
eden terör olaylarını kale almadan bu ziyaretini gerçekleştirmiş olması uluslararası
siyasi çevrelere de bana göre bir mesajdır.
Bundan dolayı özellikle kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele
eden Türk takımlarının maçlarının tarafsız sahalarda oynatılması kararı hakkında
Yanukoviç’in görüşmelerinde yaptığı değerlendirme için de kendisine teşekkür
eden Başbakan Erdoğan, “Bu kararın terörü
güçlendireceğine olan yaklaşımı bizim için
anlamlı ve aynı görüşü paylaştığımızı gösteriyor. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum”
dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

pıcı tutumun artarak devam edeceğine olan
inancımızı yineledik. Ukrayna’nın ayrılmaz
bir parçası olan Kırım’a, burada yaşayan
insanlara bizlerin de gerekli konularda
yardıma hazır olduğunu ifade ettik. Bugüne kadar iki ülke arasında imzalanan 90
civarında anlaşma ile iki ülke ilişkilerinin
hukuki çerçevesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu anlaşmaların 18’inin onay süreci
devam etmektedir.”

“Eğer terörizme karşı ortak bir mücadele
platformu oluşturacaksak, burada hepimiz
istisnasız ortak hareket etmeye mecburuz.
Tabii ki dostluğumuzun karşılıklı güven, işbirliğine dayalı olarak gelişmesinden yana
olduğumuzu vurguladım. Taraflar olarak
bir siyasi iradenin teşekkül ettiğini görmek,
beni de memnun etti. Her iki tarafta da
gerek siyasi konularda gerekse ekonomik
konularda aynı siyasi iradenin mevcut olduğunu gördüm. Aramızdaki ticaret hacmi,
2002 yılı sonu itibariyle 1.3 milyar dolar
civarında. Bu rakamı küçük görüyoruz.
Hedefimiz, 2004 yılı sonu itibariyle bunu
artık katlamak. Bu çabayı karşılıklı olarak
göstereceğiz. Görüşmelerde, iki ülke arasında çok ciddi bir köprü rolü oynayan Kırım
Tatarlarının sorunları üzerinde görüştük.
Ukrayna yönetiminin göstermiş olduğu ya-
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DEİK Türkiye-Ukrayna İş
Konseyi Toplantısı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen Türkiye-Ukrayna
İş Konseyi Toplantısı’nda konuşan Başbakan Erdoğan, ikili ilişkileri her alanda hızla geliştirmek üzere Ukrayna’nın hedef
ülke olarak seçildiğini kaydetti. Ukrayna

hükümetinin de benzer bir iradeye sahip
olduğunu memnuniyetle gördüklerini
belirten Erdoğan, “Bu amaç çerçevesinde
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde gerekli çalışmaları başlatmış
bulunuyoruz” diye konuştu.
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Bu çalışma çerçevesinde kamu kurum ve
kuruluşlarıyla özel sektör temsilci kuruluşlarının görüşleri alınarak, kapsamlı bir
ortak eylem planı hazırlandığını açıklayan
Erdoğan, planda sanayi, ticaret, tarım,
ulaştırma, enerji, müteahhitlik, turizm,
çevre, bilim ve teknolojiyle, bankacılık sektörlerinde işbirliği ve alınması gerekli tedbirlere ayrıntılı olarak yer verildiğini anlattı. Ukrayna’yı pilot ülke olarak seçmek
ve takip edilecek çalışmaları bir eylem planına bağlamaktaki amaçlarının Ukrayna
ile çevredeki diğer ülkeleri de özendirecek
yoğunlukta bir ortaklık ve işbirliği dönemi
başlatmak olduğunu söyleyen Başbakan,
şöyle devam etti:
“Karadeniz’in iki yanında ekonomik işbirliğimizle güçlü, sarsılmaz bir birliktelik
oluşturacağız. Karadeniz’i ayırıcı değil,
birleştirici bir deniz olarak görüyoruz.
Önümüzde geniş bir ufuk, güzel bir gelecek vardır.”
Başbakan Erdoğan, ekonomik ve ticari
ilişkilerin artırılması ve mevcut imkanların azami ölçüde değerlendirilmesinin
iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gereken
boyutunu teşkil ettiğini söyleyerek, şöyle
devam etti:
“Türkiye ve Ukrayna arasındaki imkanların her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde değerlendirilmesi
konusunda özel sektöre önemli görevler
düşmektedir. Siz değerli iş adamlarının bu
işleri en başarılı şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Hükümetim Türkiye-Ukrayna ekonomik ve ticari ilişkile-

rinin kapsamlı bir eylem planı etrafından
geliştirilmesinde kararlıdır. Kamu ve özel
sektörlerimiz Ukrayna ile ilişkilerimizde
yeni bir atılım sürecine girmek amacıyla
gerekli hazırlıklara başlamışlardır. Gelecek bizimledir.”
Ukrayna Başbakanı ile görüşmesinde
2004 sonu itibariyle iki ülke arasındaki
rakamların ikiye katlanması konusunda
ortak mutabakata vardıklarını ifade eden
Erdoğan, bu verileri daha kabul edilebilir,
daha yüksek seviyelere çıkarmak için işadamlarına çok önemli görevler düştüğünü
söyledi. Gerek Türkiye gerekse Ukrayna
hükümeti olarak nerede engeller, nerede
aksamalar varsa karşılıklı olarak bunları
kaldırmak ve daha süratli netice almak
gayretinde olmaları gerektiğini de bildiren
Başbakan Erdoğan, Irak’ın yeniden imarında iki ülke firmalarının işbirliği yapabileceğini vurguladı.
İki ülke arasındaki imkanların verimli
şekilde değerlendirilmesi konusunda özel
sektöre önemli görevler düştüğünü söyleyen Başbakan Erdoğan, “Hükümetim
Türkiye-Ukrayna ekonomik ve ticari ilişkilerinin kapsamlı bir eylem planı etrafında
geliştirilmesinde kararlıdır” diyerek sözlerini tamamladı.
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AB Üyesi ve Aday Ülkelerin
Büyükelçileriyle Çalışma Yemeği
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu’nda AB üyesi ve aday
ülkelerin büyükelçileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Başbakan Erdoğan
burada yaptığı konuşmada, Türk Hükümeti olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tek bir
konuya, Kıbrıs’a tabii kılınamayacağına,
kılınmaması gerektiğine inandıklarını
belirterek, “Tabiatıyla, ‘Kıbrıs konusunu
üyeliğimizden bütünüyle soyutlamak
mümkündür’ demiyorum. Ancak, AB Komisyonunun Türkiye’nin AB üyeliği ile
Kıbrıs’ta çözüm arasında ilk kez yazılı ve
siyasi bir bağ kurması yararlı olmamıştır,
yazılı bir bağ kurulması katı bir yaklaşım
olarak algılanmıştır” dedi.
Kıbrıs’ta çözüm için Türk ve Rum taraflarının ortak iradesinin elzem olduğunu
bildiren Erdoğan, “Her iki taraf da çözümün kendi çıkarına olduğunu görmelidir.
AB, ancak, Türk tarafına söylediklerinin
aynısını Rum tarafına da söylediği ölçüde
bu süreci desteklemiş, teşvik etmiş olur.
Mayıs 2004’e kadar adada kalıcı ve adil bir

çözüme ulaşılması imkanının hala açık olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, Türkiye ile AB’nin
birbirleri için büyük önem taşıdığını ifade
ederek, “Bu önemi kamu oylarımıza doğru
anlatabildiğimiz konusunda ise maalesef
şüphelerim var” dedi.
Başbakan Erdoğan, dünyanın içine girdiği yeni süreçte batı dünyasının İslam
kültürüne sahip en güçlü halkası, aynı
zamanda İslam dünyasının da çağdaş batı
değeriyle yönetilen en güçlü halkası olan
Türkiye’nin bu önemli günlerde büyükelçilerle bir araya gelmek istediğini belirterek,
dünyanın bir yandan “küresel aile gibi” iç
içe yaşarken, öte yandan yeni çatışma riskleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Başbakan Erdoğan, dünyanın bir kısmında
demokrasi ve refah hakimken bazı bölümlerinde bağnazlık, yoksulluk ve çağdışı
rejimlerin bulunduğunu kaydetti. Bu çelişkiler hakkında her zaman umutlu olmayı
görev bildiklerini, bunların insanlığın
geleceği açısından üzerinde dikkatle dü-
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şünülmesi gereken hususlar olduğu ifade
eden Başbakan Erdoğan şunları söyledi:
“Bugün dünya soğuk savaş döneminin
devletler ve siyasi bloklar arasındaki çatışma riskinden çok daha büyük bir riskle
karşı karşıyadır. Değerler, medeniyetler,
dinler, kültürler, kimlikler arasında bir
soğuk savaşın başlama ihtimalinden bahsediyorum. Böyle bir soğuk savaşın öncekiyle mukayese edilemeyecek kadar büyük
bir belirsizliğe kapı aralayacağını, dünyayı
düzensizliğe iteceğini ve çağdaş kazanımları tehdit edeceğini belirtmek isterim. Bu
bakımdan, meydan gelme riski olan bir
soğuk savaş karşısında doğu ve batı arasındaki köprü ve yapıştırıcı konumundaki
Türkiye’nin önemi bir kere daha ortaya
çıkmaktadır. Ülkemizin AB üyeliğini bir
stratejik hedef olarak benimsemiş olması
medeniyetler arasında soğuk savaş üretmek isteyen gelişmeler karşısında bir kere
daha önemli hale gelmiştir.”
Türkiye AB ilişkilerinin kronolojisinde,
2003-2004 dönemine ilişkin önemli ve
olumlu bir sayfa ayrılacağına olan inancını
ifade eden Başbakan Erdoğan, “Cumhuriyet tarihine bakıldığında herhalde pek az
konunun Türk kamuoyunda Türkiye-AB
ilişkileri kadar dikkat çekmiş ve böylesine
derinlemesine tartışılmıştır” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, “Keza Avrupa kamuoyu da hiçbir aday üzerinde bu kadar
durmamış, olumlu-olumuz, doğru-yanlış,
önyargılı-objektif bu kadar çok görüş bir
arada bulunmamıştır. Sizler bu durumu
nasıl yorumluyorsunuz bilemiyorum. Bu

benim için ancak tek bir gerçeğin, yani
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin birbirleri
için taşıdıkları önemin göstergesidir” dedi.
Başbakan Erdoğan şöyle devam etti:
“Bu önemi kamuoylarımıza doğru anlatabildiğimiz konusunda ise maalesef
şüphelerim var. Bunun en son örneğini Komisyonun 2003 ilerleme raporu ve strateji
belgesi yayınladıktan sonra yaşadık. İki
belge de genelde bazı bölümler hariç dengeli bir yaklaşımla kaleme alınmış olmasına rağmen, kamuoyunun tüm dikkati Kıbrıs bölümüne odaklandı. AB’nin ülkemize
diğer adaylarla eşit muamele ettiği, hakkaniyetli ve objektif olduğu, üyeliğimizin AB
ülkelerince siyasi düzeyde desteklendiği
yönünde vere geldiğimiz mesajların bir
anda nasıl göz ardı edilebildiğini gördük.
AB ve Türkiye karşıtlarının fırsatları hala
daha etkin biçimde kullanabildiklerini bu
durumda bir kere daha tespit ettik. Aralık
2004’e kadar geçecek sürede her iki tarafın da beyan ve değerlendirmelerine azami
dikkat göstermesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Kamuoylarımızı bilgilendirmek ve önyargıların etkisini hiç değilse
azaltabilmek için işbirliği yapmamızın
önemi açıktır. Tüm bu hususlarda dönem
başkanlıkları başta olmak üzere desteğinizi bekliyoruz.”
Türk Hükümeti olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tek bir konuya, Kıbrıs’a tabi
kılınamayacağına, kılınmaması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Erdoğan,
“Tabiatıyla, Kıbrıs konusunu üyeliğimizden bütünüyle soyutlamak mümkündür
demiyorum. Ancak, AB Komisyonu’nun
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Türkiye’nin AB üyeliği ile Kıbrıs’ta çözüm
arasında ilk kez yazılı ve siyasi bir bağ
kurması yararlı olmamıştır. Yazılı bir bağ
kurulması katı bir yaklaşım olarak algılanmıştır” diye konuştu. Kıbrıs’ta çözüm için
Türk ve Rum taraflarının ortak iradesinin
elzem olduğunu belirten Başbakan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Her iki taraf da çözümün kendi çıkarına
olduğunu görmelidir. AB, ancak Türk tarafına söylediklerinin aynısını Rum tarafına
da söylediği ölçüde bu süreci desteklemiş,
teşvik etmiş olur. Mayıs 2004’e kadar adada kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılması imkanının hala açık olduğunu düşünüyoruz.
Strateji belgesindeki ifadenin olumsuz
sonuçlarını dizginlemek için hükümet
olarak sağduyu içinde hareket ettik. Aynı
sorumlu davranışı AB ülkelerinden de
bekliyoruz. Önümüzdeki hafta toplanacak
AB zirvesinde komisyonun kurduğu siyasi
bağlantının hem adadaki çözüm çabalarını teşvik edecek hem de Türkiye’nin
reformları sürdürme şevkini kırmayacak
şekilde gözden geçireceğini ümit ediyoruz.
5 Kasım’dan bu yana geçen süre aksine
bir tutumun, dar bir siyasi yaklaşımla
hareket eden AB karşıtlarını ve Avrupa’da
Türkiye’nin üyeliğini istemeyen çevreleri
daha da cesaretlendireceğini göstermiştir.
Türk kamuoyu tek bir konu nedeniyle
üyelik perspektifinin gerçek mi, sanal mı
olduğunu yeniden tartışmaya itilmemelidir. Lütfen bu hataya düşmeyelim.”
Başbakan Erdoğan, son dönemde bölgede
yaşanan gelişmelerin Türkiye ve AB’yi
daha da yakınlaştırdığını ifade ederek,

Irak’ın gitgide büyüyen bir çıbanbaşına
dönüşmesi tehlikesine işaret etti. Irak’taki
gelişmelerin Ortadoğu’da zaten güçlükle
yürüyen barış çabalarını daha da karmaşıklaştırdığını dile getiren Başbakan Erdoğan, Balkanlar ve Kafkasya’daki istikrarı
sürekli kılmak için uluslararası toplumun
işbirliğine hala ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, Afganistan’daki
durumun Taliban ve El-Kaide’nin faaliyetlerinin endişe yaratmaya devam ettiğini
ifade ederek, tüm bu bölgelerde Türkiye
ve AB’nin çıkarlarının ortak olduğunu
söyledi. İstanbul’da yaşanan hunhar saldırıların terörizmin geldiği noktayı en acı
şekilde bir kez daha gösterdiğini belirten
Başbakan Erdoğan, Türk vatandaşlarının
yanı sıra İngiltere ve Musevi camiasının da
kayıplar verdiğini dile getirerek, “Acımız
ortaktır” dedi. Terörist saldırılara bu kez
Türkiye’nin uğradığını ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Çünkü bölgesinde dini ayrımcılığa ve
her türlü aşırılığa karşı mücadele veren
Türkiye’dir. Çünkü İslam’ın gerçek yüzünü çağdaş ve ilerici yüzünü yansıtan
Türkiye’dir. Halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin pekala laik ve
demokratik de olabileceğini kanıtlayan
Türkiye’dir. Türkiye batı coğrafyasının
ucunda İslam kültürünü temsil eden tek
halka, İslam coğrafyasının ucunda batı
kültürünü temsil eden tek halka olmak
gibi müthiş bir ayrıcalığa sahiptir. Bu
nedenle patlayan bombalar aslında yalnızca İstanbul’a ve Türkiye’ye değil aynı
zamanda etnik, dini ve kültürel hoşgörü
modernizm ve medeniyetler arası diya-
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log zeminine de yönelmiştir. Bu nedenle
Türkiye’nin AB ile daha da bütünleşmesi
3 büyük semavi din mensupları arasında
yeni bir soğuk savaş yaratmaya çalışanlara verilecek en güzel yanıt olacaktır. Bu
gerçeğin AB içinde de giderek daha güçlü
biçimde seslendirildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ancak gerçekleri dile
getirmek tek başına yeterli değildir. Gerçekler sadece sözlerle hissedilirse tutum
ve politikalara yansıtılmazsa inandırıcılığını yitirir. Avrupa bir yandan Türkiye’nin
laik, demokratik kimliğini överken diğer
yandan bu kimliğini koruma çabasında Türkiye’yi yalnız bırakırsa samimi
davranmış olur mu? Saldırıların hemen
akabindeki destek mesajları bizi ne kadar
etkilediyse bir süre sonra bunun sözlerden ibaret kalabileceğine dair emareler
görmek de o kadar kaygılandırmıştır. Bir
avuç teröristin amacına ulaşabileceğine
yani Avrupa’yı ve temsil ettiği değerleri
sindirebileceğine ihtimal dahi vermek
istemiyorum. Ancak Avrupa’nın Türkiye
ile tereddütsüz ve etkin bir dayanışma
içinde olmasını beklediğimiz şu günlerde
yaşanan bazı gelişmeleri nasıl yorumlayacağımı da bilemiyorum. Avrupa Konseyi
ve AB’nin Türkiye’deki toplantılarını ertelemesi, uluslararası terörle mücadeleye ne
gibi bir katkı yapar düşünemiyorum. Türkiye modelinin çok daha güçlü biçimde sahiplenilmesine ihtiyaç duyduğumuz gün
AP raporunda ülkemize sığ bir komşuluk
politikası önerirse bu radikal kesimlere
nasıl bir mesaj verir yorumlayamıyorum.”

yetten ayırmak isteyenlerin başarı kazanmasına izin vermeyelim” diye seslenen Erdoğan, “Lütfen Avrupa’yı bir değerler birliği
olmaktan çıkarıp bir Hıristiyan kulübü gibi
kurgulamak ya da algılamak isteyenlere ya
da coğrafyaya mahkum etmek isteyenlere
izin vermeyelim” diye konuştu. AB’nin
kendi içine kapanarak terörle mücadele
için etkin bir yola girmediği gibi kendisini
terörden korumak için de en yanlış stratejiyi tercih etmiş olduğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, uluslararası terörizmin etkin
dayanışmayla mağlup edilebileceğini bildirdi. Türkiye’de olan saldırının yarın başka
bir ülkede olmayacağının garantisinin bulunmadığını belirten Erdoğan, saldırıların
Türkiye’nin terörün her çeşidiyle mücadele
azmini daha da güçlendireceğini bildirdi.

Büyükelçilere “Lütfen terörün ve Türkiye’yi
batıdan, İslam dünyasını çağdaş medeni-

Başbakan Erdoğan, hangi isim altında
olursa olsun konunun Türkiye bakımın-

Terörle mücadelenin artık sözlerden ibaret bırakılmayacağına olan inancını ifade
eden Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin bir
güney komşusunun saldırılarla bağlantılı
olduğu tahmin edilen bir grubu talep üzerine Türkiye’ye iade ettiğini anımsattı. Başbakan Erdoğan, oysa hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan teröristlerin
yıllardır Avrupa’da serbestçe dolaştığını
belirterek, bu çelişkiyi “hazin” diye nitelendirdi. PKK/KADEK terör örgütünün AB
terör örgütleri listesine alınması için uzun
zamandır sürdürülen girişimleri de anımsatan Başbakan Erdoğan, bu örgütün kendisini lağvederek bu kez KONGRA/GEL
adı altında faaliyet göstermeye başladığını
kaydetti.
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dan taşıdığı önemi herkesin yakından
bildiğini belirtti. Türkiye’nin AB üyeliğini
müşterek çıkarlar temelinde kurulacak bir
ortaklık olarak gördüğünü belirten Başbakan Erdoğan, AB ile ortaklığın önce AB’nin
standartlarına erişmekle mümkün olabileceğinin bilincinde olduklarını söyledi.
Türkiye’nin üyeliğinin gerçekleşebilmesi
için siyasi kriterlerin yanı sıra ekonomik
alanda ciddi adımlar atılması ve üyelik
yükümlülüklerini üstlenme kapasitesinin
geliştirilmesi gerektiğini de bildiklerini
dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Müzakerelerin başlaması bağlamında
taşıdıkları önem nedeniyle tüm dikkatler
siyasi kriterler üzerinde odaklanmıştır.
Oysa Türkiye-AB ilişkileri artık sadece
siyasi kriterlere veya Kıbrıs konusuna
indirgenemeyecek boyut ve içerik kazanmıştır. Türkiye’ye yönelik katılım öncesi
stratejisi tüm unsurlarıyla yürürlüktedir.
Buna paralel olarak AB ile ilişkilerimiz her
düzeyde ve alanda artmıştır. Güçlendirilmiş siyasi diyalogun yanı sıra üst düzeyli
makro ekonomik diyalog başlatılmıştır.
Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Mali işbirliğinde önemli
ilerleme sağlanmıştır. Tüm bunlar üyelik
sürecimizin olması gereken mecrada ilerlediğinin göstergesidir. Bundan sonraki
hedefimiz gerekli tüm öncelikleri karşılayarak makul bir süre içinde AB’ye tam
üye olmaktır. Bugün üyeliğimizin önünde
büyük engel olarak takdim edilen bazı
konuların da müzakere süreci ve zaman
içinde çözümlenebileceğini düşünüyoruz.

Türkiye’nin AB üyeliğine bakışı gerçekçidir. Özel muamele beklentisi içinde değiliz. Aynı biçimde diğer adaylardan farklılık da istemiyoruz. Tek arzumuz AB’nin
ülkemize karşı hakkaniyetli ve objektif bir
yaklaşım içinde olmasıdır. Bu çerçevede
memnuniyetle belirtelim ki komisyonun
2003 ilerleme raporu ve strateji belgesindeki değerlendirmeleri bazı kısımlar hariç
genelde yapıcı ve dengeli olmuştur. Ortaya
konulan eksikliklerin çoğu bizim de önem
verdiğimiz ve takipçisi olduğumuz konulardır.”
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliği
sürecinde gerçekleştirmeye çalıştığı reformların uygulanmasındaki sorunlar ve
yapılması gerekenlerin hükümetin daimi
gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Bu çerçevede Türk vatandaşlarının
günlük yaşamlarında kullandıkları Türkçe
dışındaki dil ve lehçelerin öğrenilmesine yönelik yasal düzenlemelerin Resmi
Gazete’de yayımlandığını anımsattı.
Başbakan Erdoğan, Güneydoğu’da özel
Kürtçe kursu için başvuruların esasen
kabul edilmeye başlandığını, Kürtçe konferanslar düzenlemekte olduğunu, yerel
idarenin duyuruları hem Kürtçe hem
Türkçe olarak yayınladığını ifade etti.
Bu dil ve lehçelerde yayın yapılmasına
ilişkin hazırlıkların da ileri bir aşamaya
geldiğini belirten Başbakan Erdoğan,
RTÜK Yönetmeliği’nin Bakanlar Kurulu
tarafından gelecek günlerde yürürlüğe
konulacağını söyledi. Başbakan Erdoğan,
MGK’nın danışma organı niteliğinin güçlendirilmesi ve parlamentonun askeri
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harcamalar üzerindeki kontrolü alanında
da uygulamaya yönelik ilave hazırlıklar
içinde olduklarını belirterek, MGK Genel
Sekreterliği Yönetmeliği’nin de Bakanlar
Kurulu tarafından yayınlanacağını kaydetti. Dini özgürlüklerin geliştirilmesi bağlamında İslam dışındaki inanç sahiplerinin
ibadet yerleri açabilmesine yönelik tedbirleri almaları konusunda yerel makamların
talimatlandırıldığını anlatan Başbakan
Erdoğan, şöyle konuştu:
“Daha iki hafta önce Dışişleri ve İçişleri
bakanlıklarımızdan üst düzey bir heyet
Protestan Alman ve Hollanda kökenli nüfusun ibadet koşullarının iyileştirilmesi
için neler yapılabileceğini yerinde tespit
etmek amacıyla Antalya’ya gönderdik.
Yeni kilise inşa edilmesi veya mevcut bir
binanın kilise olarak kullanılması konusunda herhangi bir güçlük yoktur. Nitekim
imar planında düzenleme yapılmak suretiyle tarihi bir kilisenin restore edilerek
ibadete açılması imkanı da yaratılmıştır.
Ayrıca, Alanya’da ihtiyaç hasıl olduğu için
bir Hıristiyan mezarlığı kurulmuştur. Bu
açılımlar, ihtiyaç bulunan diğer yörelerimiz için de geçerlidir. İşkence ve kötü
muameleyle mücadelemiz (sıfır hoşgörü)
yaklaşımıyla sürecektir. Diğer alanlarda
da, uygulamada yeknesaklığın sağlanması
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Bunların takipçisi olacağız. Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanımız ile Adalet ve İçişleri Bakanlarımız Reform İzleme Grubu
bünyesinde düzenli biçimde bir araya gelmektedir. Bugüne kadar yaptıklarımızın,
bundan sonra yapacaklarımızın göstergesi
olduğunun bilinmesi gerekmektedir.”

Başbakan Erdoğan , bu çerçevede,
Türkiye’nin, 12-13 Aralık’taki Zirvesi’nde
2003 İlerleme Raporu’ndaki olumlu havanın siyasi düzeyde desteklenmesini ve
Türkiye’ye üyelik müzakerelerinin daha
da yaklaştığı yönünde kuvvetli bir mesaj verilmesini beklediğini bildirdi. AB
Komisyonu’nun 2003 Strateji Belgesi’nde
de vurguladığı üzere, reform sürecinin
etkilerinin fiiliyata yansımasının zaman
alabileceğinin unutulmaması gerektiğini
belirten Başbakan Erdoğan, “Türkiye’nin
geçtiği süreç salt yasal bir değişim değildir,
bir zihniyet dönüşümüdür. Bilhassa uygulamada karşılaşılabilecektir. Münferit
olaylarla her zaman karşılaşılabilecektir.
Zira, Kopenhag siyasi kriterlerine uyum
ne on günde, ne on ayda, ne de on yılda
tamamlanabilecek bir çabadır. Evrensel
olan her şey gibi, siyasi kriterler de zaman
içinde gelişmekte, yenilenmektedir” dedi.
Temel haklar kavramının Magna Carta’dan
Fransız İhtilali’ne kadar geçirdiği değişimin
benzerinin, bugün ile 50 yıl sonrası arasında da yaşanacağı görüşünü ifade eden
Başbakan Erdoğan, önemli olanın, çağdaş
asgari standartların gerisine düşmemek ve
herkesin tatmin olabileceği sistemi oturtmak olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin
çabasının da esasen bu olduğuna dikkati
çeken Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Önümüzdeki yıl Türkiye’nin siyasi kriterleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilirken, AB’nin bu hususları dikkate
alacağına inanıyoruz. Sizler, ülkelerinizin
yapacağı nihai değerlendirmede onların
gözü-kulağı olacaksınız. Ricam, önümüz-
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deki dönemde bizimle çok daha yakın bir
diyalog içende olmanızdır. Lütfen duyduklarınıza, bilhassa olumsuz olanlara hemen
inanmayın. Yanlış veya eksik bilgiye dayalı
değerlendirmeler her yerde olduğu gibi
ülkemizde de maalesef yaygındır. Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm
kurumlarımız sizlerle işbirliğine açıktır.
İngiliz edebiyat ve siyaset adamı Thomas
Macaulay’e göre ‘dikkatlice okunmuş bir
sayfa, hızlıca okunmuş bir ciltten iyidir’.
Lütfen Türkiye’yi hızlıca okumaya kalkmayın. Önyargısız ve ağır ağır çevirdiğiniz
her sayfada, sizi daha da etkileyecek ve
kendine bağlayacak unsurlar bulacağınıza
eminim.”
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Özbekistan | 18 Aralık 2003

Gazetecilerle Sohbet Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti
Taşkent’teki temasları öncesinde gazetecilerle güncel meselelere ilişkin sohbet toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, Kıbrıs
konusu bağlamında Annan Planı’na ilişkin
düşüncelerini ifade ederken, şöyle konuştu:
“Annan Planı ile ilgili düşüncem başından
beri belli. Bugüne kadar Annan Planı’nı
tamamen reddeden bir düşünceyi savunmadık. Annan Planı’nın ‘tartışılır, müzakere
edilebilir’ olduğunu ve ‘bu konuda da taraflar Annan Planı’nı müzakere etmek üzere bir
araya gelmelidir’ dedik. Bugün de aynı şeyi
söyledik. Kıbrıslı Türklere göre olumlu olan
Güney Kıbrıslı Rumlara göre olumsuz olabilir, tam aksi de olabilir. ‘Bunları müzakere
etmek, tartışmak suretiyle burada mutabık
kalınan maddeler ve mutabık kalınmayan
nelerse bunlar üzerinde gerekli müzakereler yapıldıktan sonra bir karara varılıp adım
atılmalıdır’ diye düşünüyorum. Ben bunu
Sayın Denktaş’a da söyledim. Başbakan’a
hatta Serdar Denktaş’a da söyledim. Tabii
seçim propagandaları döneminde dinlediklerimiz tam tersi istikametindeydi. Çünkü
seçim çalışmalarında gördüğümüz hava,
adeta bu planın sanki bir referandumu havasında veya ona dönüktü. Oraya sokulması

bana göre kampanyayı zayıf düşürmüştür.
Çünkü Kuzey Kıbrıs’taki kesim bu kadar
dar bir çerçeve içine sokulmamalıdır. Çok
daha farklı, çok daha ağırlıklı olmalıydı.
Çünkü Kıbrıs’ın öncelikli meselelerini hedef
alan bir seçim orada olmalıydı. Annan Planı
üzerinde de eleştiriler ve olumlu bakışlar
ortaya konmalıydı. Ama (külliyen bu Kuzey
Kıbrıs’a yaramaz) demek bana göre yanlıştır. (Külliyen bunu kabul ediyorum) demek
de bana göre yanlıştır. Bunun her ikisini
diyen var mıydı? Her ikisini de diyen oldu.
Kuzey Kıbrıslı şu anda gayet güzel bir tercih
yaptı, (ne o, ne o) dedi. Şimdi burada kafa
kafaya vereceksiniz bu işi çözeceksiniz. Bu
işin içinden çıkacaksınız.”
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın yaptığı açıklamaları takip ettiğini dile getiren
Erdoğan, Denktaş’ın siyasi parti liderleri
ile yaptığı hükümet kurma arayışlarından
ne çıkacağını şu an için bilmediğini belirtti.
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın konunun çözümüne yönelik çalışmalarının sürdüğünü
ifade eden Başbakan Erdoğan, KKTC’ye ne
şekilde yardımcı olabileceklerini, yapılacak
değerlendirmelerden sonra göreceklerini
söyledi. Erdoğan, KKTC’de hükümet kurmada bir formül üzerinde uzlaşılmazsa bir
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telkinde bulunup bulunmayacağı sorusuna,
“Tabii kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalışırız ama onların demokratik haklarını, yetkilerini bizim belirleme yetkimiz
yok. Sadece yardımcı oluruz, alternatifler
sunabiliriz” diye karşılık verdi. Orada siyasi
partilerin de mutlaka bir çıkış arayacaklarını kaydeden Erdoğan, çünkü çıkış aranmazsa zararı siyasi parti olarak hem kendilerinin çekeceğini hem de Kıbrıs’ın zarar
görebileceğini dile getirdi.
KKTC olayına dört başlık altında baktığını
belirten Başbakan Erdoğan, bunu seçimin
olduğu 14 Aralık’a kadar olan dönem, bu
tarihten sonraki hükümet kurma süreci, 1
Mayıs’a kadar ki süreç ve 1 Mayıs’tan sonraki dönem olarak sıraladı. 14 Aralık’a kadar
olan süreci gördüğünü, bundan sonra siyasi
partilerin bu tarihten sonra seçim öncesinde söylediklerini nasıl değerlendireceklerini göreceklerini anlatan Erdoğan, “Siyasetin
maalesef bu yanı çok acı. Onun için de siyasette çok köşeli olmak bana göre çok yanlış.
O zaman geleceğe yönelik olarak kendinizi
tamamıyla kilitlersiniz” dedi. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Japonların bir atasözü var; ‘Kapıyı açık
bırakın ki bir gün o kapıdan içeri girebilesiniz’ veyahut da ‘düşmanım dahi olsa ipi
hiçbir zaman koparmam, gevşek tutarım
ki o bağ kopmamış olsun bir gün bize lazım
olur’. Aynı ülkenin insanları olarak bağları koparacak duruma gelmemek lazım.
Eninde sonunda orada Sayın Eroğlu’nun da
Denktaş’ın da Talat’ın da Akıncı’nın da niyeti Kıbrıs içindir. Bu partiler ortaya çıkarken,
‘ben bu işi daha iyi başarırım’ dediler. Bu bir

ortak payda olduğuna göre, o zaman gelin
bu ortak paydadan hareketle nasıl bir araya
gelebiliriz ona göre de böyle bir uzlaşma yoluna gidin. Zaten bu çalışmalarda matematik olarak üç aşağı beş yukarı bellidir.”
Annan Planı’ndaki hassas konulardan birinin de mülkiyet olduğunun ifade edilmesi
üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:
“Annan Planı, şöyle bakıldığında, aslında
optimum bir denge getirmiyor. O dengeyi
bir defa bulmamız lazım. Daha önce Annan
ile yaptığımız görüşmelerde, ‘egemenlik
konusunda da mutabıkız’ dediler. Kıbrıs’a
gidildikten sonra yapılan açıklamalarda
olay tam tersi çıktı. Daha sonra bu farklı şekilde açıklandı, ‘tercüme hatası’ dendi. Şimdi burada en ideal olanı ne? Burada bu işin
net olarak mülkiyetin ayrılması konusudur,
yani oradan gelip de yine Kuzey Kıbrıs’a
yerleşip, veya Kuzey Kıbrıs’takilerin Güney
Kıbrıs’a yerleşip, ne olursa olsun şu veya bu
şekilde yeniden bazı şeyleri depreştirebilir.
Yani tekrar o insanların orada eski şeylerle
depresyona girmesinin anlamı yok. Uzun
bir süre geçmiş zaten aradan 1974’ten bu
yana 29 yıl geçmiş. 29 yıldan sonra orayı
tahrik etmenin anlamı yok. Ben de şahsen
orada bu kanaati paylaşıyorum, bir daha
bunu tahrik etmenin anlamı yok.”
Başbakan Erdoğan, bir başka soru üzerine
askerlerin adayı terk etmesi konusunun
da müzakere edilecekler arasında olduğunu dile getirdi. Erdoğan, buradaki en
önemli meselelerden birisinin de Kıbrıs ile
Türkiye’nin AB’ye girişinin aynı kategoriye
sokulması olduğunu söyledi. Kıbrıs olayı
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hallolursa Türkiye’nin AB’ye giriş meselesinin hallolacağı şeklinde yaklaşımından
Brüksel’de yapılan son zirvede uzaklaşıldığını ve olumlu ifadelerin zirveden çıktığını
kaydeden Başbakan Erdoğan, Kopenhag
kriterlerinin esas alınması gerektiğini belirtti. Başbakan Erdoğan, “Bir defa eğer, Kopenhag siyasi kriterlerini istiyorsan biz bunu
sana vereceğiz. Kıbrıs konusu ayrı bir konu,
siyasi kriterler ayrı bir konu” dedi. Erdoğan,
uyum paketlerinin çıkarıldığını, bunların
kısmen uygulanmaya da başlandığını anlatarak, 2004 yılı içinde de uygulamanın
bitirileceğini ifade etti.

sürecinin sonuna yaklaşıldığında çözüme
doğru da gidilebileceğini ifade eden Erdoğan, Ankara’nın gerekli yardımları yapacağını kaydetti. Gerektiğinde çözüm yollarını
Ankara’nın bulacağını belirten Erdoğan,
mutlaka bir karara varılacağını söyledi.

Müzakere tarihi alındıktan sonra da uygulamanın bitirileceğini kaydeden Başbakan
Erdoğan, “Tam üyelik süreci içinde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB’ye de ‘bizi şu
kadar zaman içinde tam üyeliğe kabul edin’
demiyoruz. Bitirdiğimiz zaman kabul edin,
zaten bitirmeden bizi kabul etmeyeceksiniz
ama Kıbrıs’ı gelip de fiili bir durum yaratarak önümüze koyarsanız bu çirkin bir yaklaşım olur. Yani Kıbrıs’ı ayrı değerlendirmek,
mütalaa etmek ve ona göre de ayrı değinilmesi gereken yeri Kuzey Kıbrıs’a vermek
lazım” diye konuştu.

“Tuzak ifadesini ben uygun bulmuyorum,
doğru da bulmam. Siyasette, siyasetin dili
çok önem taşır. ‘Biz bağları koparamayız’
demiştim, Türkiye, BM’nin bir üyesidir ve
burada eğer BM’yi, ‘sürekli tuzak hazırlayan
bir kuruluş’ olarak değerlendirirsek o zaman ‘niçin orada varsın’ diye soru sorarlar.
Bir defa biz Genel Sekreterliğin misyonunu
iyi niyetle karşılıyoruz ve iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz. Biz, değerlendirmelerimizi enine boyuna yaparız. ‘Şu olursa daha
olumlu olur’ böyle yaklaşıyoruz. Kalkıp da
ona ‘tuzak’ dersek, ‘tezgah’ dersek, bu bizim
siyaset dilimize uymaz.”

Başbakan Erdoğan, yıllar geçmesine rağmen KKTC’ye yapılan “Zulmün” bitmediğini belirterek, bu zulmün yıllardır süren
ambargolardan kaynaklandığını ve bu muamelenin dünyada başka bir ülkeye uygulanmadığını kaydetti. Erdoğan, Kıbrıs’ta bir
hükümet krizi beklentisinin olup olmadığı
şeklindeki soruyu yanıtlarken de şu anda
tarafların söylediklerinin net olmadığını ifade etti. Kıbrıs’ta 60 günlük hükümet kurma

Bir gazetecinin, “Son sözü Türkiye’nin söyleyeceği ifade ediliyor” sözleri üzerine de
Başbakan Erdoğan, “O zaman seçimi niye
yaptık” dedi. Erdoğan, Annan Planı’nda
“bazı tuzakların” bulunduğu şeklindeki yaklaşımları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de şöyle konuştu:

Erdoğan, bir soruyu yanıtlarken, KKTC
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın etrafındaki danışmanlarını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederek, Denktaş’ın etrafında
ağırlıklı olarak Türk danışmanlarının bulunduğunu dile getirdi. Erdoğan, yıllardır
aynı danışman ekibiyle bugünlere gelindiğini belirterek, “Bunlar farklı bakış getirmez”
dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye Cumhuri-
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yeti olarak değerlendirmelerin yapılacağını
ifade ederek, KKTC Cumhurbaşkanı’na ve
siyasi parti liderlerine düşüncelerin anlatılacağını ve hangi formüller olabileceğini
dile getireceklerini söyledi.
Erdoğan, bir başka soruyu yanıtlarken,
Türkiye’nin AB’ye girişini salt olarak belirleyecek olanın Annan Planı olmadığını kaydederek, Kıbrıs’ta hükümet kurma sürecini
görmek gerektiğini kaydetti.
Güney ile Kuzey arasında mutabakat sağlanmazsa zaten Güney’in Kıbrıs adı altında
AB’ye giremeyeceğini, Kuzey’in varlığını
koruyacağını anlatan Başbakan Erdoğan,
“Onlar Kıbrıs olarak almak istiyorlar, bunu
Kuzey Kıbrıs kabul etmediği zaman nasıl
Kıbrıs olarak alacak, orada bir Kuzey Kıbrıs
var. Kaldı ki AB’nin kendi koyduğu şartlarla çatışan bir durum söz konusu. Kaldı ki
Güney Kıbrıs bu sorunları halletmemiş bir
ülke olarak oraya girer” diye konuştu.
“1 Mayıs’ı denizin bittiği yer olarak görüyor
musunuz?” sorusuna Erdoğan, “Hayır” karşılığını verirken, 1 Mayıs’ı erteleme olasılığı
olup olmadığı sorusuna da, “Ertelenme
değil de 1 Mayıs’ta yeni bir tarih doğabilir
ama arzu edilir ki 1 Mayıs’a kadar bu iş
çözümlense, bitse çok önemli bir sorun
Türkiye’nin de önünden kalkacak, AB’nin
de önünden kalkacak” dedi. Başbakan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Annan’ın ortaya
koyduğu plana Türkiye Cumhuriyeti olarak
iyi niyetle yaklaştıklarını, müzakere edilmesi gerektiğini sürekli dile getirdiklerini ifade
ederek, KKTC’de iki farklı görüşün, plan
üzerinde var olduğunu kaydetti. Ortaya ko-

nan görüşler üzerinde bir düşünce birliğine
varılması gerektiğini ifade eden Erdoğan,
“Var olmazsa sıkıntı var...” diye konuştu. Bu
safhadan sonra 10 düşünüp bir konuşulursa konunun daha iyi müzakere edilebileceğini ve sonuca ulaşılabileceğini kaydeden
Erdoğan, “netice alma şansı çıkarsa, KKTC
kaçan değil uzlaşmacı ülke konumuna gelir.
Masadan kaçan KKTC olmamalıdır” dedi.
Denktaş’ın, Annan Planı’nın reddedilmesi konusunda ısrar etmesi durumunda
arabuluculuktan uzaklaştırılıp uzaklaştırılmaması ihtimalinin sorulması üzerine,
Erdoğan, “Bu ifade hoş değil, şık değil” dedi.
Erdoğan, bir başka soru üzerine, Türkiye
Cumhuriyeti’nin konunun çözümü konusunda hep ileri adımlar attığını ve netice
de aldığını kaydederek, Yunanistan ile son
dönemdeki yakınlaşmayı anlattı. Soruna
iyi niyetle yaklaşarak hep çözümü konuştuklarını dile getiren Başbakan Erdoğan,
“Nasıl çözeriz? Hep çözümü konuşuyoruz,
çözümsüzlüğü değil. Çözüme şartlanıyoruz,
bir çözelim... çözüm olmazsa dünyanın sonu
değil” dedi.
Erdoğan, bir başka soruyu cevaplandırırken
Afganistan’a yeniden Türk askeri gönderilmesi konusunda herhangi bir talebin bulunmadığını dile getirerek, sadece lojistik amaçla kullanılması için bölgeye Türkiye’nin 3
helikopter göndereceğini belirtti. Tayyip
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam
Kerimov ile yarın yapacağı görüşmede, Özbek pilotların F-16 konusunda eğitimlerinin
söz konusu olup olmadığının sorulması
üzerine de kendi ajandasında bu konunun
yer almadığını, görüşmede her şeyin netle-
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şeceğini söyledi. Irak devrik lideri Saddam
Hüseyin’in savaş suçlusu olarak yargılanacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de
Erdoğan, bir siyasi olarak yargılamanın açık
yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.
Erdoğan, Fransa’da türbanın dini simge
olarak kabul edilmesine yönelik tartışmaların hatırlatılması üzerine de, gazetecilere
“Varın siz bunu gündeme getirmeyin” dedi.
Başbakan Erdoğan, İmar Bankası mudileri
ile ilgili bir soruya karşılık İmar Bankası’nın
bono satmaya yetkisi bulunmadığı için
bonozedelerin yasadan yararlanamayacaklarını ifade etti. Başbakan Erdoğan, bir soru
üzerine ise ABD’ye Ocak ayında yapması
planlanan gezinin detaylarının netleştiğini
ve 28 Ocak bu ülkeye gideceğini söyledi.
Erdoğan, asgari ücret ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de, şu ana kadar ‘şu miktar olacak’
diye bir rakam telaffuz etmediklerini dile
getirerek, şöyle konuştu:
“Bizim söylediğimiz şu; bir işçinin işverene
maliyeti 427 milyon, enflasyon oranı da
yüzde 20. Brüte yüzde 20 ilave yapalım biz
‘ödenmesi gereken net parayı Hükümet
olarak bize bırakın’ dedik işverene. Vergide
ve SSK primlerinde fedakarlık yapacağız,
istiyoruz ki işçimizin eline daha uygun bir
rakam geçmiş olsun. İşverenler ile yaptığımız toplantıda ‘bunu böyle algılamadık’
dediler. ‘Kayıt dışı artmaz mı’ dediler. Yani
bu bir etik meselesi.”
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Özbekistan | 19 Aralık 2003

Cumhurbaşkanı İslam Kerimov
ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov,
baş başa ve heyetler arası görüşmenin
ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde, iki ülke arasında
uluslararası terörizm ile mücadelede iş-

birliği, diplomatik pasaportların vizeden
muafiyeti anlaşmaları ile karma ekonomik
komisyon protokolleri de imzalandı. Başbakan Erdoğan, “kardeş” diye tanımladığı
Özbekistan’a resmi bir ziyarette bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile geti-
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rerek, yapılan görüşmelerde uluslararası
gelişmeler ve sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.
İki ülke arasındaki tarihi bağlar, örtüşen
görüşler ve ortak çıkarların ikili ilişkileri
en üst düzeye çıkarmak için gerekli koşulların var olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin temel dış politika hedeflerinin, AB’ye üyelik
ve Avrasya coğrafyasında geniş bir işbirliği
alanı yaratılmasına katkıda bulunmak
olduğunu söyledi. Özbekistan ile en ileri
seviyeye taşımayı düşündükleri işbirliğinin iki ülkeye sağlayacağı yararın yanı sıra,
bölgesel ve uluslararası işbirliğine, başta
güvenlik boyutu ile de katkıda bulunacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, yaptıkları
görüşmede Türkiye’nin Özbekistan’a,
AGİT, NATO gibi uluslararası kuruluşlarla
olan ilişkilerine verdiği desteğin süreceğini bir kez daha teyit ettiğini belirterek,
şöyle konuştu:
“Kerimov ile son dönemde bölgemizin ve
dünyanın güvenliğini sarsan gelişmeleri
de kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.
Özellikle Afganistan’daki durum hakkında
değerlendirmelerde bulunduk. Afganistan’daki durumun iyiye gitmesi için Türkiye olanakları ölçüsünde gayret göstermektedir. Tüm Afganların yönetime katılması
gerektiği konusundaki görüş birliği çerçevesinde Afganistan’ın istikrar refah ve
kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla
Özbekistan ile işbirliği imkanlarını araştırdık. Terörün her türlüsüne uzun yıllar
maruz kalan Türkiye, terörle mücadelenin
önemini en iyi algılayabilecek ülkedir.

Türkiye Özbekistan’ın terör tehdidi algılamasını ve terörle mücadele konusundaki
kaygılarını paylaşmaktadır. Özbekistan’ın
terörle mücadele konusunda uluslararası
toplum ile gösterdiği dayanışmayı takdir
ediyoruz. Bu anlayışla askeri ve güvenlik
alanlarındaki işbirliğine büyük önem vermekteyiz ve bu alandaki işbirliğini geliştirmeye kararlıyız. Aramızdaki işbirliğinin
aynı zamanda toplumun ve kamuoyunun
beklentilerine de cevap verebilecek şekilde
güçlendirilmesi gerektiği inancındayız.”
İki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğine de değinen Başbakan Erdoğan, görüşmede bu alandaki potansiyeli ele aldıklarını anlatarak, Özbekistan’ın ekonomi ve
ticari alanda sürdürmekte olduğu reform
çalışmalarını da takdirle izlediklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Türk-Özbek ilişkilerinin geleceğe duyulan bir güven çerçevesinde geliştiğini anlatarak, heyetinde
çok sayıda işadamı bulunduğunu, bunun
da Özbekistan’a verilen bir önemin göstergesi anlamına geldiğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin Özbekistan ile
ilişkilerini karşılıklı saygı, ortak yarar ve
karşılıklı destek çerçevesinde yürütmeye
devam edeceğine de sözlerine ekledi.
Başbakan Erdoğan, Özbek bir gazetecinin,
Türkiye’nin AB üyelik sürecinin TürkiyeÖzbek ilişkilerini nasıl etkileyeceğini sorması üzerine, Türkiye’nin AB’ye girmesiyle
Avrupa’nın Özbekistan’a, Avrupa’nın da
Özbekistan’a yakınlaşacağını kaydeden
Başbakan Erdoğan, bunun da her alanda
gelişme sağlayacağını ifade etti. İki ülke
arasında yatırım hacminin 1 milyar dolar
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civarında olduğunu hatırlatan Başbakan
Erdoğan, bu potansiyelin artırılması için
Türk işadamlarında büyük heyecan gördüğünü söyledi. Ortak bir dayanışma ile
adımlar atılmasının önemine değinen Başbakan Erdoğan, “Biz, Türkiye Cumhuriyeti
olarak atmamız gereken adımları atmaya
hazırız. Kardeşlik, lafla, sözle olmaz. Bunu
beraber uygulamada gerçekleştirmemiz lazım. Dayanışma içinde, bunu başaracağız”
dedi.
Başbakan Erdoğan uluslararası terörizmle
mücadele konusunda bir soruyu yanıtlarken, Türkiye’nin terörle mücadelede
“acemi olmadığını” söyledi. Türkiye’nin on
binlerce vatandaşını teröre kurban verdiğini anımsatan Başbakan Erdoğan, şöyle
konuştu:
“Terörle mücadele konusunda deneyimli
güçlerimiz var. Terör adi bir olay değildir.
Terör, nerede, neyi, nasıl vuracağı belli olmayan bir olaydır. Yüzde yüz netice almak
hiç bir zaman mümkün değildir. Teröre
karşı en büyük önlemi alam Pentagon’dur.
Bildiğiniz gibi Pentagon’u bile terör vurmuştur. Bunu minimize etmek başarıdır.
Bunun için de uluslararası teröre karşı
uluslararası mücadele platformu oluşturmak şarttır. İstihbarat ağlarının genişletilmesi, sağlıklı bilgi akışı çok önemlidir.
Bizler bunun gayreti içindeyiz.”

139

Recep Tayyip ERDOĞAN

Ankara | 15 Ocak 2004

AB Komisyonu Başkanı Romano
Prodi ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve AB Komisyonu
Başkanı Romano Prodi, Başbakanlık
Merkezi Binası’nda yaptıkları başbaşa ve
heyetlerarası görüşmenin ardından ortak
basın toplantısı düzenliyorlardı. Erdoğan,
Prodi, AB’nin Genişlemeden Sorumlu
Komiseri Günter Verheugen ve beraberindeki komisyon üyeleri ile verimli bir
görüşme yaptıklarını söylüyordu. ‘‘Aralık
ayında yapılacak AB Zirvesi’nden olumlu
bir sonuç alabilmek için ülkemizin yapması gereken çalışmaları birlikte gözden
geçirdik’’ diyen Erdoğan, Türkiye’nin yakın dönemde attığı ve planladığı adımlar
hakkında Prodi’ye bilgi sunduğunu kaydediyordu.
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin adaylığının tescil edildiği 1999 Aralık ayındaki
Helsinki Zirvesi’nin Prodi’nin başkanlığı sırasında gerçekleştiğini belirterek,
‘‘Helsinki’de başlayan süreci kendi görev
süresi ile birlikte tamamlayacak olan da
Sayın Prodi’dir. Bu anlamda, sorumluluğu büyüktür’’ diyordu. Görüşmede, Prodi
ve komisyon yetkililerini son derece yapı-

cı ve destekleyici bir yaklaşım içerisinde
görmekten dolayı çok mutlu olduğunu
dile getiren Erdoğan, şöyle konuşuyordu:
‘‘2003 yılında Kopenhag siyasi kriterleri
başta olmak üzere yaptığımız reformların
Komisyon tarafından da takdirde karşılandığını bir kez daha tespit ettik. Bu destek, geride kalan hususları tamamlama
yönünden bizim için önemli bir teşvik unsuru olacaktır. Ülkemizin Kopenhag siyasi
kriterleri alanında tamamlaması gereken
eksiklikler, 2003 İlerleme Raporu’nda ve
Aralık 2003 Brüksel Zirvesi sonuçlarında
belirlenmiştir. Belirtilen hususlarda gerekli adımları ivedilikle yürürlüğe koyma
ve etkin biçimde uygulama konusunda
Hükümetimiz kararlıdır.’’
Başbakan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi ve beraberindeki heyete
verdiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Prodi’nin yakında görevinden
ayrılacağını hatırlatarak, ‘‘Görevinizden
ayrılırken Türkiye için çok önemli bir
döneme de imza atarak gideceksiniz. So-
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rumluluğunuz bu açıdan büyüktür. Önümüzdeki aylarda da mesainizin önemli
bölümünü işgal edersek bizi mazur göreceğinizi umarım’’ diyordu. Erdoğan, AB
Komisyonu’nun her yıl diğer adaylarla
birlikte Türkiye’ye de ayna tuttuğunu
ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürüyordu:

larının yattığını belirtiyordu. Erdoğan,
bu çerçevede köktendincilik, diğer aşırı
akımlar ve terörün bunalım ve yoksulluk
içindeki toplumlarda geliştiğine işaret
ediyordu.

‘‘Eskiden o ayna maalesef buğuluydu.
Şimdi giderek berraklaşmaktadır. Lütfen
aralık ayına kadar o aynayı aynı şekilde
tutmaya devam ediniz.’’
Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği
konusunda zihinlerde kaygı ve soru işaretleri olduğunu bildiğini belirterek, ‘‘Komisyon yetkilileri arasında da bu kaygıları paylaşanlar olabilir; vardır’’ diyordu.
2004 Aralığında verilecek kararın, siyasi
olacağına işaret eden Erdoğan, bununla
birlikte Komisyon’un bu siyasi kararı bir
ölçüde de olsa etkileme durumunda ve sorumluluğunda olduğunu vurguluyordu.
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin AB ile
bütünleşme sürecinde hiçbir zaman özel
muamele beklentisi içinde olmadığına
da dikkat çekerek, İstanbul’daki terör saldırılarının ardından bazı AB ülkelerinin
bu yöndeki beyanlarını ilk olarak yine
kendilerinin reddettiğini hatırlatıyordu.
Türkiye’nin AB üyeliğinin, günümüzde
canlandırılmaya çalışılan yeni gerginlikler ve yeni bir soğuk savaşa verilecek en
güzel yanıt olduğunu ifade eden Erdoğan,
bu gerginliklerin kaynağında diğerlerini
‘‘öteki’’ olarak gören ve buna göre davranmak isteyenlerin düşünce ve inanç tarz-
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Suudi Arabistan | 18 Ocak 2004

TOBB-DEİK İş Konseyi Yemeği
Erdoğan, Cidde’de sürdürdüğü temasları
çerçevesinde TOBB-DEİK İş Konseyi yemeğine katılarak, Türk ve Suudi işadamlarına hitaben bir konuşma yapıyordu.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki
ekonomik ve ticari münasebetlerin gelişmesinde Türk-Suudi İş Konseyi’nin çok
faydalı olacağını ifade eden Erdoğan, iş
konseylerinin kurulmasının iyi olduğunu, ancak bunlara katılımın sağlanması
suretiyle münasebetlerin geliştirilmesinin şart olduğunu söylüyordu. Acemlerin, ‘‘Oturdular, konuştular ve dağıldılar’’
sözünü anımsatan Başbakan Erdoğan,
konuşmasını şöyle sürdürüyordu:
‘‘Biz de yemekleri böyle güzel sofralarda
yiyip dağılmamalıyız. Netice almazsak
hiçbir faydası yok. Netice almamız şart.
Onun için her toplantı mutlaka netice
vermelidir. Kaldı ki bizim değerlerimizde
yatan önemli bir ilke var: Bir günü bir
güne eşit olan zarardadır. Bizim bunu
daha da ilerletmemiz lazım: Bir anı bir
ana eşit olan zarardadır. Daima ileri gitmeliyiz. Ama şu anda çok gerilerdeyiz.
Doktor Mahatır Muhammed’in bugün
forumdaki bir sözü çok yerindeydi; (Eğer
İslam dünyası bugün geriyse bunun sebe-

bi biziz) Yani Müslümanların kendisidir.
Bu bizim kişisel ve toplumlar olarak sorunumuzdur. Bugün benim de ifade ettiğim
gibi bizim birbirimize güvenimiz yok, dayanışmamız yok. Birbirimize güvenimiz
olmadıktan sonra birbirimizle dayanışma
içinde olmadıktan sonra bunu nasıl geliştireceğiz? Bizim çok daha farklı bir atımı
gerçekleştirmemiz gerekir. Altını çizerek
bir şey söylemek istiyorum. Yalnız, yanlış anlaşılırım endişesini de taşıyorum.
Ben İslam Ortak Pazarı anlayışını doğru
bulmuyorum. Çünkü, ne olursa olsun bu
birliktelikleri ne etnik, ne dini kökene ne
de coğrafyaya bağlı olarak düşüneceğiz.
Artık dünyada bunların hiçbirisi kaldı
mı? Ekonomi ilişkilerde böyle bir şey
var mı? Kuruluşları böyle oluşturmaya
kalktığımız anda kamplaşmalar başlar,
münasebetler kesilebilir. Biz, şöyle bir şey
koyabiliriz; (ekonomik ve ticari alanda
ortak kalkınan ülkeler birliği) diye bir şey
oluşabilir. Burada ortak payda dayanışma
olabilir. Dünyadaki küreselleşmeyle doğru orantılı veya paralel olmalıdır.’’
21. asrın adının paylaşım asrı olduğunu
kaydeden Erdoğan, paylaşım anlayışını
kavramayanların bunun dışında kalaca-
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ğını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürüyordu:
‘‘Bu zaten bize de uyan ve yakışan bir
anlayıştır. Biz, çalışanla, emeğini koyanla
her zaman her şeyi paylaşan bir milletiz.
Zihniyet olarak da böyle bir zihniyetin
hep birlikte temsilcileriyiz. Türk-Suudi
İş Konseyi bence bunun örneğini verebilir. 200’e yakın işadamıyla bugün buradayız. Ben, Suudi Arabistan Sanayi ve
Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman El
Cerasi’den bekliyorum ki; en kısa zamanda Suud işadamlarını alsın Türkiye’ye
getirsin. Aramızdaki ticaret hacmi 1 milyar 300 milyon dolar. Bu bize yakışmıyor,
çok komik bir rakam. Her yıl sadece hac
ve umre için buraya 200-250 bin vatandaşımız geliyor. Bizim aramızdaki hacmi
turizm kanallarını genişletmemiz lazım.
Kapılarımız size açık. Geçmişte şu veya
bu olabilir. Biz yasaları da çıkardık. Mülk
edinmeniz de mümkün.’’
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Davos, İsviçre | 24 Ocak 2004

Dünya Ekonomik Forumu
Kapanış Konuşması
Başbakan Erdoğan, Dünya Ekonomik
Forumu’nun kapanış konuşmasında,
Türkiye’nin AB’ye giden yolda, en kritik
dönemeçlerden birine girmek üzere olduğunu kaydederek, AB’nin müzakerelere
başlama konusunda vereceği olumlu ka-

rarın, AB’nin Türkiye’yi tam üye olarak
benimseme iradesini hiçbir şüpheye ve
geri dönüşe yer bırakmadan göstermesi
bakımından önem taşıdığını vurguluyordu. Erdoğan, Türk halkının büyük
bölümünün AB üyeliğini desteklediğine
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dikkati çekerek, birçok Avrupa ülkesine
göre Türkiye’de tam üyeliğe desteğin çok
daha yüksek olduğunu vurguluyor ve şöyle devam ediyordu:
‘Değişim karşısındaki tereddüt, toplumuzda gözükmemektedir. Bunun en büyük sebebi halkımızın kendi değerlerine
saygılı, ulusal kimliği özümsemiş bir
iktidarın iş başında olduğunu bilmesidir.
Bu halkımıza, değişimin bir kimlik erozyonu değil, kimlik değiştirme yöntemi
olduğunu göstermektedir. Muhafazakar
demokrat siyasi kimliği ile partim ve hükümetim, halkımızda değişim karşısındaki tereddütlerini, değişime destek veren
bir işlev üretmeye devam etmektedir.
Çünkü halkımız, her türlü değişimi, kendi
değerlerine zarar vermeden gerçekleşmesi koşuluyla özellikle desteklemektedir.
Hükümetiyle, parlamentosuyla, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri
ile Türk halkı, AB hedefine odaklanmış
durumdadır.’’
Kapanış konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Başbakan Erdoğan, Irak’ta
tesis edilmesi gereken siyasi örneğin ne
olması gerektiği yönündeki bir soruya
karşılık, şunları söylüyordu:
‘‘Irak’ta şu anda federatif yapı talebinde
bulunan unsurlar var. Biz bunu yanlış
buluyoruz. Etnik veya mezhebi ayrımlara
dayalı bir yapı sağlıklı demokratik bir
yapı olamaz. Orada hemen seçime gidilmesi de yanlıştır. Olması gereken önce
Irak halkının tümünü kuşatacak şekilde
Anayasasını hazırlamaktır. Anayasayı ha-

zırladıktan sonra uluslararası bir kuruluşun riyasetinde nüfus sayımının sağlıklı
bir şekilde yapılmasıdır. Nüfus sayımından sonra Irak’ta genel ve yerel seçimlerin yapılmasına gidilmesidir.’’
Başbakan Erdoğan, Kıbrıs’ın ne Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne girme sürecinde bir ön
şart ne de Kopenhag siyasi kriterleri içinde
yer alan bir şart olmadığını ifade ederken,
bu durumu ‘‘de facto’’ bir durum olarak
tanımlıyordu. Türkiye’de yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi veren Erdoğan,
Türkiye’de 2002 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen genel seçimlerin bir dönüm
noktası olduğunu, yeni milenyumun ilk
yıllarında kurulan Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin bir yıl gibi kısa bir süre sonra büyük çoğunlukla iktidara geldiğini söylüyordu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
değil, dünya tarihinde de bu siyasal başarının çok az örneği olduğunu ifade eden
Başbakan Erdoğan, şöyle devam ediyordu:
‘‘AK Parti Türk siyasal yaşamında yeni bir
siyaset tarzını, yeni bir anlayışı temsil etmektedir. Muhafazakar demokratlık olarak ifade ettiğimiz kimlik altında ortaya
koyduğumuz siyaset üslubu, siyaset tarzı
ve siyaset kültürü, sadece Türkiye açısından değil, dünya siyaseti açısından da çok
önemli bir açılımdır.’’
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın geleceğinin medeniyetler çatışmasından değil, medeniyetlerin işbirliğinden
geçtiğini hatırlatarak, yerel özelliklerin,
farklılıkların, milli ve dini değerlerin,
yani her türlü çeşitliliğin sahiplenilebil-
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diği bir ortamın çatışma değil, uzlaşma,
kavga değil barış getireceğini söylüyordu.
Türkiye’nin AB sürecinde müzakerelerin
başlatılması için gerekli olan siyasi kriterlere uyumun yanı sıra, gerekli ekonomik
reformları da gerçekleştirdiğini kaydeden
Başbakan Erdoğan, ekonomik reformlar
hakkında da bilgi veriyordu. Erdoğan,
ekonomide sürdürülebilir büyüme, enflasyonun düşüşü ve kamu borç stokunun
GSMH’ye oranını AB ortalaması düzeyine
çekme, hükümetin öncelikleri arasında
olduğunu söylüyordu.

146

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

ABD | 26 Ocak 2004

Dış Siyasi İlişkiler Konseyi’nde
Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan, Amerikan dış politikası üzerinde etkili olan Dış Siyasi İlişkiler
Konseyi’nde, Türkiye’nin 21. yüzyılda
izleyeceği dış politikanın ana hatlarını
anlattığı bir konuşma yapıyordu. Erdoğan,
Türkiye’nin, muhtemelen makul bir zaman içinde AB’ye üye olacağını belirterek,
Türkiye’nin ‘‘Ortadoğu ve Hazar havza-

larındaki doğal kaynakların uluslararası
pazarlara ulaştırılmasında da merkezi bir
konumda’’ bulunacağına dikkat çekiyordu.
Güvenlik alanında da merkezi rol oynayacak Türkiye’nin, istikrarı ve başarılı
kalkınma modeli, batı dünyası içinde sahip olduğu konumu, zengin tarihi mirası
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ve kimliği dikkate alındığında 21. yüzyıla
yaraşır bir kültür ve medeniyet uyumunun sembolü olacağını belirten Erdoğan,
‘‘Türkiye, bunu, sadece somut ekonomik
ve askeri gücü sayesinde değil, evrenselliği
kabul gören değerlere katkı yapan ve bu
değerlerin bölgeler arası irtibatını ve etkileşimi sağlama özelliğiyle başaracaktır’’
diye konuşuyordu.
Bu açıdan Türkiye’nin, başta Ortadoğu
olmak üzere, çevresinde sürebilecek istikrarsızlığın aşılması için yol gösterici,
ekonomik kalkınmanın sağlanması çabalarında bir ortak ve güvenliğin temini
için güvenilir bir güç olacağını ifade eden
Başbakan Erdoğan, ‘‘Böylelikle Türkiye,
bölgemizdeki rejimlerin yönetim zaafına
düşmelerini önleyecek adımları atmalarında ilham kaynağı olabilecektir’’ diyordu. Çağımızdaki siyasi, ekonomik ve sosyal
alanda sağlanabilen en ileri standartları
Türk halkına sunma kararlılığında olduklarını kaydeden Erdoğan konuşmasını
şöyle sürdürüyordu:
‘‘21. yüzyılın içinde bulunduğumuz bu ilk
yıllarının en belirgin özelliklerinden birini, gerek küresel, gerek bölgesel ve ulusal
düzeyde yaşanmakta olan değişim süreci
teşkil etmektedir. Değişim süreci beraberinde belirsizlik de getirmekte, ulusların
önlerini görmelerini zorlaştırmaktadır.
Ancak, ABD ile 50 yıllık müttefiklik ilişkimizin güçlendirdiği ortak çıkar anlayışımız ve paylaştığımız değerlerle barış, refah
ve özgürlüğü tüm dünyada hakim kılma
yönündeki müşterek amacımız bize bu belirsizliği aşmada rehber olacaktır.’’

Türkiye’nin, çevresinde ve küresel düzeyde yaşanabilecek her türlü gelişmeye
rağmen temel hedefini değiştirmeyeceğini
söyleyen Erdoğan, ‘‘Türk dış politikasının
değişmez hedefi, çağımızda siyasi, ekonomik ve sosyal alanda sağlanabilen en ileri
standartları Türk halkına sunmak ve bu
hedefe doğru ilerlerken uluslararası ilişkilerde barışın hakim kılınmasına katkı yapmaktır. Türkiye, tarihi tecrübesiyle, insan
kaynaklarıyla, kültürüyle, yönetiminin
sağ duyusuyla ve sahip olduğu demokratik ve laik rejiminin nimetlerinden aldığı
güçle, bunu ulaşılabilir bir hedef olarak
görmekte, benzer vizyona sahip ülkelerle
güç birliği yapmayı arzu etmektedir’’ diye
konuşuyordu.
Erdoğan, Türkiye’nin yer aldığı coğrafyanın, büyük potansiyelinin bulunduğunu,
ancak istikrarsızlık ve ihtilaflar yüzünden
bu potansiyelin etkin şekilde kullanılamadığı bir bölge olduğunu belirterek, şunları
söylüyordu:
‘‘Başka bir ifadeyle, bu bölgede hem fırsatlar, hem risk ve tehditler yer almaktadır.
Türkiye, bu sebeple, dış politikada sürekli
teyakkuzda olmak, bölgemizde ortaya çıkabilen istikrarsızlık ve ihtilafların kendi
huzur ve kalkınmamıza olumsuz yansımalarını mümkün olduğunca engellemek
zorundadır. Türkiye bu açıdan kendisini
dar manada bir ulusal çıkar çerçevesiyle
sınırlamamakta, bölgesel ve küresel istikrar ve barışa katkıda bulunmak üzere
proaktif bir dış politika izlemekte, bölgesel
işbirliği mekanizmalarını teşvik etmekte
ve hareketlendirmektedir.’’
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Türk dış politikasının, Türk devlet geleneği ve Osmanlı diplomasi mirasından
da faydalanarak oluşturulan altyapıyı, 20.
yüzyıl boyunca dünya gerçekleriyle bağdaştıran akılcı bir zemine oturttuğunu,
bugün ise 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun
bir içeriğe kavuşturma sürecine girdiğini
ifade eden Erdoğan, ‘‘Bu miras içindeki
‘gerçekçilik’ ilkesi ve ‘batıyla bütünleşme
yönelimi’ önemini korumaktadır. Türkiye,
sınırdaş olduğu Balkanlar, Karadeniz havzası, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu ülkeleriyle bölgesel işbirliği mekanizmaları
kurmuştur. Amacımız, bu mekanizmaları
önümüzdeki dönemde daha etkin kılmaktır’’ diye konuşuyordu.

nu, mücadelenin kendisinin, dış politika
yöntemleri bakımından bazen müttefikler
arasında dahi baş gösterebilen yaklaşım
farklılıklarından çok daha önemli olduğunu, sorunlar ortak olduğu gibi, çözümlerin
de ortak olacağını kaydediyordu.
Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından soruları cevaplandırırken, Türk-ABD
ilişkilerinde geçmişte bazı sıkıntıların
yaşandığını ancak bunların ‘‘dünde kaldığını’’ belirten Erdoğan, ‘‘Yarına bakalım’’
diyordu. Erdoğan, Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine, Türkiye’nin
arabuluculuk misyonu üstlenebileceğini
ifade ediyordu.

Türk dış politikasının hareket zeminini
oluşturan başlıca unsurlardan birinin
de Batı alemi içindeki yeri ve kurumsal
üyeliği olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Bu,
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel yönelimi
kadar, Türk halkının çağdaşlaşması çabaları ve demokratik gelişimin bir ifadesidir’’
diyordu. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin
AB adaylığının da bu yönelimin bir devamı niteliğinde olduğunu, değerler bütünü
olarak gördüğü Avrupa ile AB aracılığıyla
gerçekleştirilecek ileri düzeyli bütünleşmenin basit bir ortaklığın ötesinde bir
anlam ifade edeceğini belirtiyordu.
Ortak tehditlere karşı kararlı, akılcı şekilde ve işbirliği içinde mücadele etmenin
en etkin yol olduğuna inandıklarını ifade
eden Erdoğan, bunun terör ve kitle imha
silahları kadar, açlık, fakirlik, bulaşıcı
hastalık, iklim değişimi gibi küresel sorunlarla mücadelede de geçerli bir yol olduğu-
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Uluslararası Finans Çevreleriyle
Toplantı
Başbakan Erdoğan, ABD’de uluslararası
finans çevreleriyle birlikte gerçekleştirdiği kahvaltıda yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde ihraç
ettiği 30 yıl vadeli tahvile gösterilen ilgi
ve destekten dolayı teşekkürlerini ifade
ederek, tahvil ihracının uzun vadesi ve
düşük maliyetinin, hükümetin işbaşına

geldiği 3 Kasım seçimlerinden sonra tesis
edilen güven ortamının bir sonucu olduğunu kaydediyordu.
Erdoğan, demokratik ve özgür dünyanın
iki üyesi olan Türkiye ve ABD’nin köklü
ve önemli bir ortaklığı paylaştıklarını
ifade ederek, dünyanın hızlı değişimlere
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tanık olduğu bir dönemde demokrasiye,
özgürlüğe, insan haklarına ve hukukun
üstünlüğüne verilen önemin, iki ülkeyi
birbirine bağlayan temel değerler olmaya
devam ettiğini vurguluyordu. Erdoğan,
şöyle devam ediyordu:
‘‘Paylaştığımız bu ortak değerler, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin çok yönlü ve
çok boyutlu bir içeriğe sahip olmasına
ve geniş bir yelpazede somutlaştırılmasına imkan vermiştir. Stratejik ortaklık
şeklinde nitelendirdiğimiz Türkiye-ABD
ilişkilerinin ekonomik ayağını da siyasi
ve askeri işbirliğimiz düzeyinde geliştirmeye muhtaç olduğu aşikardır. Türk-ABD
ekonomik ilişkilerinde kaydedilecek
olumlu adımların ve işbirliğinin Irak
ve Afganistan’da olduğu gibi Balkanlar,
Kaf kaslar ve Orta Asya bölgelerinde de
gerçekleştirilmesi arzusundayız. Türkiye
ekonomisini, ticaret rejimini ve sermaye
piyasasını liberalleştirme yönünde kayda
değer adımlar atmıştır. Ülkemiz, 2003
yılında olumlu sonuçlarını görmeye başladığı ekonomik reform ve istikrar programını sürdürmeye kararlıdır. Ekonomik
reform süreci, özel sektör ve serbest
piyasa aktörlerine öncelik tanımakta,
özelleştirmeye ve dünya ekonomisiyle
entegrasyona dayalı politikalar ile yönlendirilmektedir. ABD’nin bu konudaki
desteğini de takdirle karşılıyoruz.’’
Başbakan Erdoğan, Kasım 2000 ve Şubat
2001’de Türkiye’de yaşanan ekonomik
krizlerin ardından güçlü ekonomiye geçmek üzere IMF destekli bir ekonomik
programın uygulamaya konulduğunu

belirterek, AK Parti hükümetlerinin söz
konusu ekonomik reform programına
gereken bağlılığı gösterdiğini ifade ediyordu. Erdoğan, 2003 yılı ile birlikte
uygulanan programın meyvelerinin alınmaya başlandığını, elde edilen başarıların
kendilerini rehavete sevk etmesine izin
vermemelerinin ve aynı kararlılıkla ekonomiyi daha da ileriye taşıma mücadelesinin sürdürülmesi gerektiğinin farkında
olduklarını dile getiriyordu. Erdoğan,
konuşmasını şöyle sürdürüyordu:
‘‘Yaptığımız yasal düzenlemeler ile reel
ekonominin ihtiyaç duyduğu rekabet ve
etkinliğe olanak tanıyacak alt yapının
kurulması hedef lenmiştir. Dalgalı kur,
sıkı maliye politikası ve iddialı bir yapısal
reform olmak üzere 3 temel ayağı olan
ekonomik program çerçevesinde rekabetçi bir piyasa ekonomisi oluşturmak
adına bankacılık, sosyal güvenlik, tarım
gibi alanlarda reform niteliğinde değişikliklere gidilmiştir. Merkez Bankası’nın
bağımsızlığı sağlanarak mali piyasalarda
saydamlık hakim kılınmış, yabancı yatırımlar için uygun bir ortamın yaratılabilmesi için bir eylem planı benimsenmiş ve
gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Uyguladığımız ekonomik programın başarısı rakamlarla ortadadır.’’
Bu olumlu gelişmeleri daha da ileriye taşıma gayretlerinin Türk insanının refahını artırma ve adayı olunun AB ile uyumlu
rekabetçi bir ekonomi ortaya çıkarma
amacını yansıtacak şekilde öncelikleri olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan,
şunları kaydediyordu:
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‘‘Türkiye, geniş ölçekte yabancı sermaye
yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Son
23 yılda ülkemize yapılan Amerikan yatırımlarının toplamı sadece 4 milyar dolar
civarındadır. Yabancı yatırımları teşvik
etmek için çıkarılan yeni mevzuatlarla
Türkiye’deki yatırım ortamı daha elverişli duruma getirilmektedir. Bu bağlamda
hazırlanan ve 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren ‘Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu’ ile Türkiye’deki ABD
yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Bir
firmanın kurulması için daha önce 19
ayrı işlem gerekirken, yürürlüğe giren söz
konusu kanunla bu artık sadece 3 işlemle
ve tek bir günde gerçekleştirilebilmektedir.’’
Erdoğan, Türkiye’den uzakta olan Afganistan ve Orta Asya’da Türk firmalarınca
elde edilen başarıların komşu ülke Irak’ta
Türkiye’nin yapabileceklerine ışık tuttuğunu ifade ederek, Türk firmalarının genel avantajları olarak Irak’a yakınlık, bölgeyi tanımaları ve her türlü şartta başarılı
işler yapabilmelerinin inşaat sektöründe
hali hazırda Irak’ta makina parklarının
bulunması hususlarını sıralamanın mümkün olduğunu anlatıyordu. Erdoğan,
Türk firmalarının Irak’ın yeniden imarı
için kongre tarafından tahsis edilen 18.6
milyar dolarlık fon çerçevesinde açılacak
ihalelere ana müteahhit olarak katılabilmelerinin memnuniyet verici olduğunu
söylüyordu.

Projesi’nin bugün ulaştığı ileri aşamada
ABD’nin sağladığı siyasi desteğin öneminin bilincinde olduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürüyordu:
‘‘BTC Petrol Hattı’nın yıl sonunda tamamlanacağı, Türkiye ile Yunanistan arasında
imzalanan doğalgaz anlaşması ve Irak
petrolünün ülkemiz üzerinden dünyaya
ulaşması gözönünde bulundurulacak
olursa Türkiye’nin dünyanın önde gelen
enerji sağlayıcısı ve dağıtıcısı pozisyonuna erişeceği gerçeğine dikkatinizi çekmek
isterim. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde turizm sektörünün de önemli bir yere
sahip olduğunu, turizm alanındaki temasların artırılması ile yatırım sürecinin
de hızlanacağını düşünmekteyiz.’’
Başbakan Erdoğan, değindiği tüm hususlarda finans gereksiniminin karşılanmasının öncelikli bir boyutu teşkil ettiğini
belirterek, Türkiye’nin uluslararası finans
piyasasında her geçen gün daha güvenilir
bir aktör olma yolunda gerekli adımları
atmaya devam edeceğini vurguluyordu.

Hazar Bölgesi enerji kaynaklarının Türkiye ve batıya ulaştırılmasını sağlayacak
Bakü-Tif lis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı
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TOBB-DEİK Türk-Amerikan
İş Konseyi Yemeği
Başbakan Erdoğan, TOBB-DEİK-Türk
Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen öğle yemeğinde Türk ve Amerikalı
işadamlarına sesleniyordu. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde gayret gösteren işadamlarına
teşekkür eden Erdoğan, ‘‘demokratik ve
hür dünyanın iki ferdi’’ olarak tanımladığı

Türkiye ve ABD’nin, geleneksel köklü ve
önemli bir ortaklığı paylaştığını kaydediyordu.
Başbakan Erdoğan, dünyanın hızlı değişimlere sahip olduğu bir dönemde demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukukun
üstünlüğüne atfedilen önemin, iki ülkeyi
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birbirine bağlayan ana değerler olmaya
devam ettiğini ifade ediyordu. İki ülkenin
bu çerçevede savunma ve güvenlik konularında olduğu kadar, insan haklarının,
demokrasinin ve pazar ekonomisinin
geliştirilmesi konularında da birlikte hareket ettiğini, uluslararası barış ve istikrarın
korunmasında ortak görüş ve düşüncelere
sahip olduklarını kanıtladığını dile getiren
Erdoğan, 11 Eylül saldırılarının ardından
oluşan yeni uluslararası ortamda, terörle
mücadelede, Türkiye ile ABD arasındaki
mevcut işbirliğinin yeni bir boyut kazandığını kaydediyordu.

larının farkında olduğunu, bu sorunlara
çözüm getirme konusunda kararlı bulunduklarını söylüyordu. ABD ile Türkiye arasındaki ikili ticareti artırmanın mümkün
olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan,
bu çerçevede, ticaretin önünde, kota gibi
tarife dışı her türlü engelin kaldırılması
yönünde adımlar atılmasının uygun olacağı düşüncesini de aktarıyordu.

Başbakan Erdoğan, gelecek dönemde, iki
ülke arasındaki ilişkilere, özellikle ekonomik ve ticari planda daha ileri boyutlarda
somut içerik kazandırılması açısından,
Türk ve Amerikan işadamlarına önemli
roller düştüğünü belirtiyordu. TürkAmerikan ekonomik ve ticari ilişkilerinin,
siyasi ve askeri ilişkilerinin seviyesine
yükseltilmesinin temel hedef olduğunu
vurgulayan Erdoğan, ilişkilerin, ekonomik
ve ticari veçhelerinin geliştirilmesinin,
Türkiye’nin daha fazla ABD yatırımı çekmesine yardım edeceğini, aynı zamanda
da ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmasına, Avrupa Birliği’ne üyelik
hedefinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade ediyordu.
Türkiye’nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasının yolunun,
daha fazla yabancı sermayenin Türkiye’ye
gelmesinden geçtiğini kaydeden Başbakan
Erdoğan, hükümetin Türkiye’ye yatırım
yapmış bazı Amerikan şirketlerinin sorun-

154

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

ABD | 27 Ocak 2004

Stratejik ve Uluslararası Etütler
Merkezi’nde Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan, Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi’nde
(CSIS) yaptığı konuşmada, Irak’taki gelişmeleri de değerlendirerek, ‘‘Federe Kürt
devleti yaklaşımını sağlıklı bulmuyoruz.
Etnik kökene veya mezhebe dayalı federal
yapı Irak’ı paramparça eder. Irak’ın toprak
bütünlüğü korunmalı. Yeraltı zenginlikle-

rini tüm Irak halkı paylaşmalı. Ayrıca, belli
bir bölgenin belli bir etnik yapıya verilmesi sakıncalı’’ diyordu.
ABD ile stratejik ortaklık durumunun sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, Irak’ta
asker rotasyonunun İncirlik üssünden
yapılmasına Türkiye’nin müsaade ettiği-
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ni hatırlatıyordu. Erdoğan, Mayıs ayına
kadar 60 bin Amerikan askerinin değişiminin bu şekilde sağlanacağını belirterek,
ABD ile stratejik ortaklığın devamının
temenni edildiğini söylüyordu.
Kıbrıs ve Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili sorulara karşılık Erdoğan, ‘‘Kıbrıs,
Türkiye’nin AB’ye girmesinde siyasi bir
kriter değildir. Bir faktör durumdur.
Kıbrıs’ta garantör ülke sıfatıyla bir çözümden yanayız. Annan planı referans alınarak
çalışma başlatılmalı. Bu konudaki yaklaşımla KKTC, Güney Kıbrıs’tan her zaman
bir adım önde olacak. Bu meseleyi iyi
niyetle çözmek gayretindeyiz, kararlıyız’’
diyordu.
ABD’de 11 Eylül saldırılarından sonra
Müslümanların durumuna ilişkin bir soru
üzerine Erdoğan, ‘‘Bizim dinimizin terörizme yönelik açık kapısı yok. Bedelini İslam
ödemez. Yapılan İslam dışıdır. Türkiye,
güvenle ve kendi toplumsal dinamikleri,
toplumsal mutabakat ile 3 Kasım seçimleri
sonrası heyecanını yakalamıştır ve bu heyecanı dünyanın diğer yerlerine yaymaktadır’’ diye konuşuyordu.
Başbakan Erdoğan, 11 Eylül’den sonra çok
mesafe alındığını belirterek, İstanbul’daki terör saldırılarının faillerinin çok kısa
sürede yakalandığını hatırlatarak, ‘‘Dinci
terör olduğu ortada. Fakat dini terör değil.
Hiçbir semavi din terörizme destek vermez’’ şeklinde konuşuyordu. Erdoğan’ın
bu sözleri salonda alkışlarla karşılanıyordu.

Başbakan Erdoğan, Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezi’nde ‘‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Türkiye’nin Ekonomik
Kalkınması’’ konulu konferansta yaptığı
konuşmada ise, Türkiye’nin ekonomik
sorunlarına ilişkin kapsamlı çalışmalar yapıldığını, bu çerçevede yapılması gerekenlerin ulusal ve uluslararası düzeyde belli
bir programa bağlandığını söylüyordu.
Erdoğan, ‘‘Ekonomik sorunların çözümü
konusunda masa başında teoriler üretmek
yerine toplumun tüm kesimleriyle diyalog
halinde olunmuş, ayrıca her fırsatta sivil
toplum kuruluşlarıyla danışmalarda bulunularak doğru ve kalıcı çözüm önerilerinin uygulanması sağlanmıştır’’ diyordu.
Erdoğan, bu bağlamda uluslararası bilgi
ve deneyimin transferinde önemli rol oynayan yabancı sermayenin Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağının bilinci
içerisinde uluslararası finans kuruluşları,
sanayi kuruluşları ve uluslararası organizasyonlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde
yürütülmesinin esas alındığını kaydediyordu.
Yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi
amacıyla yürütülen çalışmaların yasal
düzenlemelerle pekiştirildiğini ifade eden
Erdoğan, sürdürülebilir kalkınma için
Türkiye’nin kendi kaynaklarının harekete geçirilmesi dışında doğrudan yabancı
yatırımların da ülkeye çekilmesinin büyük önem taşıdığını söylüyordu. Türkiye
ekonomisinin, 2000 ve 2001 yıllarındaki
ekonomik krizlerden sonra yeni bir ekonomik programla hızlı bir gelişme sürecine
girdiğini belirten Erdoğan, ülke ekonomisi
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açısından hassas bir dönemde cereyan
eden Irak krizine rağmen kaydedilen ekonomik başarıların, ekonominin sağlam bir
temele dayanarak geliştiğine işaret ettiğini
söylüyordu.
Başbakan Erdoğan, Amerikalı yatırımcılara ve hükümete de, ‘‘Türkiye’yi diğer
ülkelere yapacakları ihracatın üssü olarak
seçmelerini, Amerikan yatırımcılarından,
kendilerinin bu yönde özendirilmesini
Amerikan yönetiminden beklediğimizi
vurgulamak isterim’’ diye sesleniyordu.
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American Enterprise
Institute’da Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan, Washington’daki
American Enterprise Institute (AEI) adlı
düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada,
‘‘Demokratik yapısı, zengin tarihi mirası
ve kimliği, ekonomik potansiyeli ve Batı
kurumlarına üyeliği, Türkiye’ye böyle bir
sorumluluk yüklemekte ve ulusal çıkarımızı da bu yönde şekillendirmektedir.
Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmek için önce kendi içimizde bu değerleri
hakim kılmalıyız’’ diyordu.
Erdoğan, bu vizyonun hayata geçirilmesinde izlenilen yolu ve ‘‘demokratik muhafazakarlık’’ olarak tanımladığı siyasi
yaklaşımı paylaşmak istediğini belirterek,
bu yaklaşımın, medeniyetlerin buluşma
noktasındaki Türkiye’nin tarihi tecrübelerinden, benimsediği değerlerden ve aynı
zamanda çağa ayak uydurma akılcılığından kaynaklandığını belirtiyordu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürüyordu:
‘‘İktidarda olan ve Genel Başkanlığını yaptığım AK Parti, Türk siyasal yaşamında
yeni bir siyaset tarzını, yeni bir anlayışı
temsil etmektedir. ‘Muhafazakar demok-

ratlık’ olarak ifade ettiğimiz siyasal kimlik
altında ortaya koyduğumuz bu siyaset
üslup ve anlayışının, Türkiye’nin sınırlarını aşan bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Dünya üzerinde sosyalizm,
liberalizm ve muhafazakarlık arasında
olduğu gibi diğer siyasal çizgiler arasında
da ciddi bir ilişkinin ve etkileşimin olduğu
görülüyor. Artık çok katı ve kesin hatlarla
ideolojilerin birbirlerinden ayrılması ve
kutuplaşmasına değil, farklı ideolojiler
arasındaki geçişkenliklerle birlikte yeni
siyasal kulvarların oluşmasına tanık oluyoruz. Siyah ve beyazın keskinliği yerine,
daha renkli ve çok boyutlu bir tablo var
önümüzde. Biz, Türkiye’de bu gerçekten
hareketle, siyasetin ve hükümet etmenin
muhafazakar demokrasi anlayışı çerçevesinde yenilenmesi ve güçlenmesinin
mümkün olduğunu düşünüyoruz. Siyaseti
dar bir ideolojik çerçeveye oturtan veya
sadece rant dağıtmayı hedefleyen siyasi
oluşumların halkın ihtiyaçlarına cevap
veremediğini, ülkenin kaynaklarını doğru
tahsis etmeyi beceremediğini, piyasa ekonomisinin dinamiklerini anlayamadığını
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gördük. İktidara geldikleri takdirde siyaseti radikalleştiren veya fikirsizleştiren bu
zihniyet, demokratik süreçler neticesinde
halkın seçimiyle görevden uzaklaştırılabilse de topluma vakit kaybettirmektedir. Demokrasinin işlemediği ülkelerde ise hem
kendi halklarına, hem çevrelerine zarar
vermektedirler.’’

köprü durumundaki Türkiye’nin laik ve
demokratik yapısının, İslam kültüründen
kaynaklanan geleneklerle birarada yaşayabildiğine dikkati çekiyordu. Erdoğan,
‘‘böyle bir modelin varlığının, farklı uygarlıklar arasındaki kanalların açık olmasının, işbirliğinin somut neticeler verdiğini
ortaya koyduğunu’’ ifade ediyordu.

Türk toplumunun küçümsenmeyecek bir
kesiminin, ‘‘geleneği dışlamayan bir modernlik, yerelliği kabul eden bir evrensellik, manayı reddetmeyen bir rasyonellik ve
köktenci olmayan bir değişim’’ istediğini
belirten Erdoğan, muhafazakar demokrasi
anlayışının bu isteğe bir cevap oluşturduğunu söylüyordu. Erdoğan, statükoculuk
üzerine bina edilen muhafazakarlık yerine, yeniliğe açık, modern bir muhafazakarlıktan yana olduklarını belirterek, mevcut
kurum ve ilişkilerin korunması değil,
değerlerin ve kazanımların korunmasının
önemine vurgu yaptıklarını kaydediyordu.
Erdoğan, ‘‘Koruma, değişime ve ilerlemeye
engel olmamalı, özü yitirmeden gelişmeye
uyum sağlamaya imkan vermelidir. Başka
bir ifadeyle, modern kazanımları reddeden bir gelenekçilik gütmeden, yeni bir
senteze varılması gerektiğini düşünüyoruz’’ diyordu.

Erdoğan, Türkiye’nin, başta Ortadoğu
olmak üzere, çevresinde sürebilecek istikrarsızlığın aşılması için bir yol gösterici,
ekonomik kalkınmanın sağlanması çabalarında bir lokomotif ve güvenliğin temini
için güvenilir bir ortak olacağını belirtiyordu. Türkiye’nin tecrübesinin, diğer
Müslüman toplumlar için ilham kaynağı
oluşturabilecek içerikte olduğunu belirten
Erdoğan, Müslüman toplumların, kendi
sorunlarına kendi çözümlerini bulmak
durumunda olduğunu kaydediyordu. Erdoğan, ‘‘Ne yapılması gerektiğini, bunun
hızını ve yöntemini belirleyecek olan, her
ülkenin kendisidir. Ancak, karar verme
zamanı gelmiştir. Müslüman toplumlar,
ülkelerinin gelişmesinde yaşanan sorunlarının kaynağı olarak dış güçleri göstermekle bu sorunları çözemezler. Hepimiz önce
kendi sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz’’
diyordu.

Türkiye’nin geliştirdiği muhafazakar demokratlığın, başka ülkeler için de ilham
kaynağı olabilecek evrensel değerleri de
barındırdığını belirten Erdoğan, dünyanın
geleceğinin, medeniyetler çatışmasından
değil, işbirliğinden geçtiğine işaret ediyordu. Başbakan Erdoğan, Doğu ile Batı, İslam
ile Hıristiyanlık, Avrupa ile Asya arasında

Erdoğan, ‘‘Öte yandan, Batılı ülkeler de
Batılı olarak görmedikleri ülkelere bakışlarında daha duyarlı olmak, haksız genellemelerden ve tarihi peşin yargılardan
kurtulmak zorundadırlar. Her gelişmiş
ülkenin kendi halkı için hak gördüğü imkan ve özgürlüklerin, başka halklar için
de temel insani ihtiyaçlar oluşturduğunu
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gözeterek hareket etme yükümlülüğüdür.
Küresel bir güç olan ABD’nin elinde, bu
manada önemli bir fırsat vardır’’ diye
konuşuyordu. ABD’nin bu fırsatı iyi kullanması gerektiğini belirten Erdoğan, bu
süreçte Türkiye’nin de ABD’ye yardıma
hazır olduğunu belirtiyordu.
Konuşmanın ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Erdoğan, Irak’ta federal
yapıya ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, ‘‘Etnik kökene dayalı yapının doğru
olmadığına, sağlıklı olmayacağına inanıyorum. Aynı şekilde mezhebe dayalı yapı
da sağlıklı değil. Biz sağlıklı demokrasiyi
nasıl inşa edeceğimizi görüşmeye hazırız.
Aksi takdirde Irak’ın geleceği sıkıntılarla
dolu olur. Bizim tek çıkarımız, sağlıklı
Irak’tır’’ diyordu. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru
hattına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan,
bu hattın kurulmasının Boğazları tehditten kurtaracağını belirterek Türkiye’nin
bu konuya çok önem verdiğini ve ABD’nin
siyasi katkısının da çok önemli olduğunu
söylüyordu.
Türkiye’nin, Suriye ve İsrail arasında arabuluculuk yapmasına ilişkin soru üzerine
Erdoğan, Suriye’nin Golan Tepeleri dışında her konuyu tartışmaya hazır olduğunu,
bunun da olumlu bir adım olduğunu kaydediyordu. Suriye ile İsrail arasında ‘‘köprünün altında çok sular geçtiğini’’ belirten
Erdoğan, 57 yıl sonra ilk defa Suriye Devlet Başkanı’nın Türkiye’yi ziyaret etmesinin bir değişimi temsil ettiğini söylüyordu.
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ABD | 30 Ocak 2004

Harvard Üniversitesi’nde
Konferans
Başbakan Erdoğan, Harvard Üniversitesi’nde verdiği konferansta, Türkiye’nin
kendi demokratikleşme sürecine bakıldığında, dış dünyayla özellikle ABD ve
AB’yle etkileşimin faydalarının açıkça görüldüğünü ifade ederek, ‘‘Avrupa ve ABD
aynı değerler sisteminin parçasıdır. Bu
değerler sistemi herhangi bir din zeminin-

de değil, demokratik ilkelere bağlılık zemininde inşa edilmiştir’’ şeklinde konuşuyor
ve şöyle devam ediyordu:
‘‘Türk halkı, Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk’le birlikte tarihsel bir dönüşüm
sürecine girmiştir. Egemenliğin millete ait
olduğu ilkesini ve laikliği rejimin temeline
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oturtan bu dönüşüm sürecinde, 1946’dan
bu yana çoğulcu bir demokrasi Türkiye’de
kademe kademe yerleşmiştir. Bu sürecin
özünde tabiatıyla Türk halkının çağdaşlık
yönündeki kararlı yönelimi bulunmaktadır. Bu yönelim Türkiye’nin İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ABD’nin başını çektiği
(Hür Dünya) içerisinde yer alma tercihini
yapmasını kolaylaştırmıştır. Bu tercih bir
kez yapıldıktan sonra, NATO üyeliğimiz
ve bilahare Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz, çağdaş medeniyet ve yönetim çizgisini yerleştirmemizde teşvik ve güven unsuru olmuştur. Batı Avrupa’nın yüzyıllara ve
nice savaşlara yayılan demokratikleşme tarihini yaşamayan Türkiye, demokrasisini
NATO ve AB ortaklığı sayesinde nispeten
daha yumuşak bir geçiş süreciyle geliştirme imkanını bulmuştur.’’
Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin, en
ileri demokratik standartları yakalama
çabasında büyük mesafeleri başarıyla kat
ettiğini belirten Erdoğan, ‘‘Hükümetim de
Türk halkının bu yönelimini arzudan fiile
geçirmek için dev adımlar atmış, gerçekleştirdiği köklü ve tarihi reformlarla Türk
demokrasisini en ileri noktalara ulaştırmıştır. Kendine has bir demokrasi değil,
evrensel bir demokrasi anlayışını ülkede
yerleştirmiş bulunmaktayız’’ diyordu.
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin, AB’yle
sadece işbirliği değil, bütünleşme yolunda
olduğunu kaydederek, ‘‘Avrupa Birliği’nin
Türkiye ile tam üyelik için katılım müzakerelerini açma kararını alması, demokratikleşmenin zaferi, medeniyetler arası uyum

projesinin başlangıç noktası olacaktır’’
şeklinde konuşuyordu.
Konuşmasında, çeşitli kesimlere de çağrıda bulunan Erdoğan, ‘‘İlk çağrım, İslam
dünyasına ve Ortadoğu ülkelerinedir. Demokrasi sadece belirli bir grup toplumun
yararlandığı kendine has bir yönetim şekli
değildir. Demokrasi evrenseldir ve çağdaş
yaşamın bir gereğidir’’ diyordu. Geleceğin
kuşaklarının, bugünün liderlerini demokratikleşme konusunda gösterdikleri dirayetle anacaklarını vurgulayan Erdoğan,
şöyle konuşuyordu:
‘‘Bu yönde şimdiden her ülke kendi koşullarına uygun bir demokratikleşme perspektifini ortaya koymalı ve üçüncü ülkeler
ile uluslararası örgütlerin tavsiyelerinden
yararlanmalıdır. İslam dünyasına mensup
ülkelerin içinde bulundukları zorluklar
için dış dünyanın suçlanması yerine, içerde gerekli adımlar atılmalıdır. Türkiye’nin
AB üyeliği ve ABD’yle ortaklığı, medeniyetler arasındaki ayırımın gerçek fay hattının
demokratik, dünyayla barışık ve küreselleşme olgusuna ayak uyduranlar ile çağdaş
yönetişimden kopanlar arasından geçtiğini kanıtlayacaktır.’’
İkinci çağrısını, batı dünyasına yapan
Erdoğan, İslam dünyasının sesine açık
kalplilikle ve dikkatle kulak verilmesi ve
değişim için yumuşak güçle örnek ve destek olunması gerektiğini vurguluyordu.
Erdoğan, ‘‘Acele ile yanlış adımlar atılmamalıdır. Çağdaş değerleri temsil eden toplulukların en büyük gücü yarattıkları cazibedir. Terörle mücadelenin kesin başarısı
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da sonuçta buna bağlıdır. Batı dünyasının
gelişmişlik düzeyi, daha adil bir küresel
düzenin kurulması ve medeniyetler arasında uyum aranması noktasında bu ülkelere özel bir sorumluluk yüklemektedir’’
diyordu.
Üçüncü çağrısını ise tüm uluslararası topluma yapan Erdoğan, ‘‘Gelecek gençlerindir. Bugünün kuşakları geleceğin emanetini taşımaktadır. En kalıcı ve gerçek yatırım
gençlere yapılandır. Harvard Üniversitesi
bunun en güzel örneklerindendir’’ şeklinde konuşuyordu. Ortadoğu’da demokrasinin, sağlam bir eğitim stratejisi temelinde
yerine oturacağını belirten Erdoğan, herkesin ortak sorumluluğu ve görevi olan terörle mücadelede eğitim boyutu olmadan
yürütülemeyeceğini kaydediyordu.
Erdoğan, dünyada bugün en fazla aranan
değerin adalet olduğunu vurgulayarak,
bir yandan küreselleşmenin nimetlerinin
daha eşit biçimde paylaşılması için arayışlar sürerken, aynı zamanda demokrasi
ve küreselleşmeyle barışık bir neslin yaratılmasının ve yönetime hazırlanmasının
gerektiğini ifade ediyordu.
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Güney Kore | 9 Şubat 2004

Cumhurbaşkanı Moo-Hyun Roh
ile Görüşme
Başbakan Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moo-Hyun Roh’la yaptığı
görüşmede, Türkiye’nin Kore Savaşı’na
katılmasının bıraktığı yakınlığın izlerini,
1999 yılında yaşanan depremlerde Kore
halkının Türkiye’ye katkılarda bulunarak
gösterdiğini anlatarak, iki ülke halkları
arasındaki kardeşliğe varan yakınlığın

bir diğer örneğinin de 2002 Dünya Futbol
Kupası karşılaşmalarında görüldüğünü
ifade ediyordu.
Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, dünyanın
jeostratejik açıdan farklı, ancak benzer
önemdeki bölgelerinde yer alan Türkiye
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ve Güney Kore’nin aynı ideal ve değerleri paylaştığını belirtiyordu. Erdoğan,
ziyaretinin temel amacının, ikili ilişkileri
Türkiye ve Güney Kore halklarının ortak
iradelerini yansıtacak düzeye çıkarma
imkanlarını araştırmak ve karşılıklı tecrübelerden yararlanmak olduğunu söylüyordu. Cumhurbaşkanı Roh’u Türkiye’ye
davet eden Erdoğan, bu ziyaretin Güney
Kore’den Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacağını belirtiyordu.
Türkiye’nin yabancı yatırımlar açısından
cazip bir ülke konumuna getirildiğini
ifade eden Erdoğan, Koreli yatırımcıların bu olanaklardan yararlanmalarını
istiyordu. Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin, bu anlamda verimli bir
yatırım alanı olacağını vurgulayarak,
savunma sanayi alanındaki işbirliğinin
memnuniyet verici bir şekilde geliştiğini,
Türkiye ve Güney Kore arasında savunma
sanayinde uzun vadeli stratejik işbirliğinin tesis edilmesine katkı sağlamak için,
teknolojik işbirliğinin de başlatılmasının
yararlı olacağını dile getiriyordu.
Başbakan Erdoğan , Kuzey Kore’nin
nükleer programından kaynaklanan krizin endişe verici olduğunu belirterek,
Türkiye’nin, kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının yayılmasına karşı
tutarlı tutumunun tüm uluslararası platformlarda açıkça dile getirildiğini söylüyordu. Erdoğan, bu konudaki tüm uluslararası anlaşma ve rejimlere, Türkiye’nin
taraf olduğunu vurguluyordu.

165

Recep Tayyip ERDOĞAN

Güney Kore | 9 Şubat 2004

Türkiye-Kore İş Konseyi
Toplantısı
Erdoğan, Kore iş çevreleriyle öğle yemeğinde bir araya geliyor ve Türk-Kore
İş Konseyi Toplantısı’na katılıyordu.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin Kasım 2002 genel seçimlerinden sonra hem siyasi hem ekonomik
istikrarı yakaladığını ifade ederek, hükü-

met olarak, bu güven ve istikrar ortamını
sürdürmeye kararlı olduklarını söylüyordu. Uygulamaya konulan ekonomik
önlemlerin kısa sürede olumlu sonuçlar
vermeye başladığını kaydeden Erdoğan,
Türkiye’nin ekonomik verilerine ilişkin
açıklamalarda bulunuyordu.
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Ekonomideki olumlu gelişmelerin yanı
sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB)
tam üye olma sürecinde çok önemli adımlar attığını dile getiren Erdoğan, bu yılın
sonlarında Türkiye’nin AB’ye tam üye
olarak katılımı müzakereleri için kesin
bir tarih saptanmasını beklediklerini
belirtiyordu. Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke konumuna geldiğini anlatan Erdoğan, Haziran 2003’te
yürürlüğe giren yasayla Türk ve yabancı
yatırımcıların eşit konuma getirildiğini,
Türkiye’deki yabancı yatırımcılar için
güvenli ve istikrarlı bir ortam sağladığını
söylüyordu. Erdoğan, Türkiye’de 21 adet
serbest ticaret bölgesi bulunduğunu, bu
bölgelerdeki ticaret hacminin değerinin
11.1 milyar dolara ulaştığını bildiriyordu.
Ekonomik hedeflere ulaşmak açısından
özelleştirmeye önem verdiklerini kaydeden Erdoğan, ‘‘Türkiye, özel sektörü ekonominin itici ve dinamik gücü olarak görmektedir. Ulusal ekonomide kamunun
payını mümkün olduğu ölçüde azaltarak
daha etkin bir hale getirmeyi ve özel sektörün başat bir rol üstlenmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda özelleştirmeye büyük
önem atfediyoruz’’ diye konuşuyordu.
Erdoğan, şöyle devam ediyordu:

daha etkin bir şekilde değerlendirmelerini beklemekteyiz. Koreli işadamlarını,
Türkiye’de kendilerine sunulan imkanlardan yararlanarak yatırım yapmaya davet
ediyoruz.’’
Başbakan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamlıyordu:
‘‘Aramızda, 1950 Kore Savaşı’nda başlayan ciddi manadaki dostluğun, 1999 deprem felaketinde Kore halkının gösterdiği
hassasiyetle zirveye taşındığını biliyoruz.
2002 Dünya Kupası’nda Daegu’da Kore
seyircisinin yarısı Türkiye, yarısı Kore
için bağırıyordu. Maçın sonucunda, el
ele dünyaya çok önemli bir mesaj verilmişti. İstiyoruz ki bu mesaj ekonomide
de kendisini çok açık ve net olarak bir dayanışmayla göstersin. Ben bu duyguların
gerek Türk, gerekse Koreli işadamlarında
müşterek olarak oluştuğunu görüyorum.’’

‘‘Üzülerek ifade etmem gerekiyor ki, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki ikili
ekonomik ve ticari ilişkiler arzu ettiğimiz
düzeyde değildir. İki ülkenin ekonomik ve
ticari potansiyelini dikkate aldığımızda,
önümüzde büyük işbirliği imkanlarının
bulunduğunu değerlendiriyoruz. Koreli
işadamlarının, iki ülkenin iş imkanlarını
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Ankara | 16 Şubat 2004

Alman Hıristiyan Demokrat
Birlik Partisi Genel Başkanı
Angela Merkel ile Görüşme
Başbakan Erdoğan, Alman Hıristiyan
Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’le yaptığı görüşmenin
ardından Merkel’in Türkiye’de gerçek-

leştireceği temasların faydalı geçeceğine
inancını dile getirerek, iki ülke arasındaki
ilişkilerin kökünün tarihe dayandığını
ifade ediyor ve şunları söylüyordu:
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‘‘Görüşmede, son 50 yıldır, siyasi ekonomik, güvenlik sosyal ve kültürel boyutları
ile daha da gelişen ve Almanya’daki 2.5
milyon Türk’ün varlığı ile her zamankinden daha kapsamlı hale gelen ikili ilişkilerimizi ele aldık. Sayın Merkel ile yaptığımız görüşmede, Türkiye’nin AB sürecini
ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin
bu konuya yaklaşımını da esaslı olarak
gözden geçirme imkanımız oldu. Görüşmemizde, halen muhalefeti oluşturan
birlik partilerinin Türkiye’ye bu süreçte
destek vermelerini ümit ettiğimizi söyledik. Merkel’e hükümetimizin AB üyelik
sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum
çerçevesinde son dönemde gerçekleştirdiği reformlar konusunda ayrıntılı bilgi verdik. Türkiye’nin AB Kopenhag Siyasi Kriterlerine mevzuat açısında gerekli uyumu
sağlayarak, bu alanda kritik eşiği aştığını
ayrıca gerçekleştirdiği reformları bu yıl
içinde tam ve etkin şekilde uygulamaya
kararlı olduğunu ilettik. Türkiye, AB ilişkileri kapsamında Türkiye’nin üyeliğinin
hem ülkemiz, hem AB açısından, hem de
bölgesel bakımından stratejik değerlendirmesini yaptık. Bayan Merkel’e Türkiye
gerçeğini ilk elden, yerinde gördükten
sonra ve gerçekleştirecekleri kapsamlı
temaslar ışığında görüşlerimizi farklı bir
perspektifle ele alacaklarına olan inancımızı belirttik.’’
Erdoğan, Merkel ile gelecek dönemde de
gerek parti, gerekse parlamenter düzeyde
temasları sürdürmeyi kararlaştırdıklarını
ifade ederek, bu ziyaretin iki parti ve iki
ülke arasındaki olumlu gelişmelere vesile
olmasını temennisini dile getiriyordu.

Erdoğan’a, kabulünde, yabancı bir gazetecinin, konuğu Hıristiyan Demokratlar
Birliği Partisi Genel Başkanı Angela
Merkel’in AB’ye ‘‘imtiyazlı ortaklık’’ önerisinin sorulması üzerine Erdoğan şunları
söylüyordu:
‘‘Türkiye’nin gündeminde imtiyazlı ortaklı diye bir konu asla yoktur. Böyle bir şey
söz konusu olamaz. Bizler, şu ana kadar
AB Kopenhag Kriterleri, özellikle siyasi
kriterler başta olmak üzere, bunları 2003
yılı sonu itibarıyla yerine getirmiş bir
ülkeyiz. Bunları büyük ölçüde uyum yasaları itibariyle hallettik. Uygulamada da
bu yıl sonuna kadar, büyük titizlikle, ciddiyetle uygulamayı da yerine getirmekte
kararlıyız. Türkiye şu anda yapılacak
olan 10 yeni ülke ile mukayese edildiğinde, AB’ye girme kriterlerine uymada, en
uyumlu ülke konumundadır. Ve bu noktada hazır bir konumda olan Türkiye’nin,
böyle imtiyazlı ortaklı gibi, şimdiye kadar
kimse için gündeme gelmemiş olan bir konunun, Türkiye için gündeme gelmesi anlaşılır gibi değil. Ve bu güne kadar bizim
gündemimize girmiş bir konu değildir.
Bunu bizim düşünmemiz bile söz konusu
değildir. Kaldı ki ben tabii AB içerisinde
önemli bir konumu olan Almanya’da şu
anda iktidar partisinin ortaya koşmuş
olduğu tavır yanında, muhalefet partisi
durumunda olan Hıristiyan Demokrat
Parti’nin böyle bir siyasi birlikteliği ortaya koyamayışını hakikaten anlamış değilim. Öyle zannediyorum ki belki zaman
bunu halledecektir. Bu konuda belki daha
fazla görüşüp konuşmamız gerekecektir. Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusu da
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Almanya’da hiçbir zaman bir siyasi istismar konusu da olmasın. Biz bunun da
yanında değiliz, ama 2.5 milyon Türk’ün
yaşadığı Almanya ile öyle zannediyorum
ki biz birbirimizi çok daha yakından iyi
anlamış olmamız lazım.’’
Erdoğan, bir gazetecinin, imtiyazlı ortaklık görüşünü AB’den yaygın bir görüş
haline gelip gelmeyeceği sorusu üzerine
de bu soruyu Merkel’in yanıtlamasının
daha doğru olacağını ifade ederek, sözü
konuğuna bırakıyordu. Merkel, Erdoğan
ile Türkiye’nin konumu ve Türkiye’nin
Avrupa perspektifi konularında görüştüklerini belirterek, ‘‘Biz Türk dostu olarak
geldik’’ diyordu. Türkiye’nin AB yolunu
desteklediklerini ve Türkiye’ye AB kapısını kapatmak istemediklerini kaydeden
Merkel, ‘‘Şu an için Türkiye’nin AB’ye tam
üyeliğine destek vermediğimizi, buna
olumlu bakmadığımızı söylemek istiyorum. Biz Türkiye’ye şu an için imtiyazlı
ortaklık önermek istiyoruz. Türkiye’nin
AB’ye giden yolunu bu şekilde desteklemek istiyoruz’’ diyordu.
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Ankara | 23 Şubat 2004

Almanya Başbakanı
Gerhard Schröder ile Görüşme
Başbakan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, heyetler arası
ve baş başa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyorlardı. 11
yıl aradan sonra bir Alman Başbakan
olarak Türkiye’yi ilk kez ziyaret gerçekleştiren Schröder’i ağırlamaktan duydu-

ğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan,
Almanya’nın, ekonomik ve kültürel alanlar dahil, Avrupa’da Türkiye’nin en büyük
ortağı olduğunu söylüyordu. Erdoğan,
Almanya ile Türkiye’nin ilişkilerinde son
zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelerin, işbirliğini her alanda giderek daha
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da derinleştirdiğini ve geliştirdiğini belirtiyordu. Görüşmelerde ağırlıklı olarak
Türkiye-AB ilişkileri üzerinde durduklarını ifade eden Erdoğan, ayrıca Kıbrıs,
Irak, Ortadoğu, NATO-İstanbul Zirvesi ve
Afganistan konularını da ele aldıklarını
bildiriyordu.
Erdoğan, Schröder’e, Alman hükümetinin, Türkiye’nin AB katılım sürecine
verdiği destekten ve son zamanlarda
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda giderek açık bir şekilde verilen olumlu
mesajlardan dolayı memnuniyetlerini
ifade ettiklerini kaydediyordu. Erdoğan,
‘‘Bu vesileyle Kopenhag siyasi kriterlerinin mevzuat bakımından büyük ölçüde
yerine getirildiği ve bu bağlamda kritik
eşiğin aşıldığını belirterek, yasal reformların etkili bir şekilde uygulanması için
kararlılığımızı vurguladık. Önümüzdeki
dönemde bu konuda temaslarımızın
sürdürülmesi hususunda anlaştık’’ diye
konuşuyordu.

ilgili olumlu kararın çıkmasını büyük
bir güvenle bekliyoruz. Ve buna yönelik
olarak da 2003 yılı içerisinde uyumla
ilgili gerekli reformları gerçekleştirdik.
Şimdi uygulama süreci içerisindeyiz.
Burada bizim için aslolan müzakerenin
başlamasıdır. Ve tam üyelik konusunda
şu anda herhangi bir tarih beklentimiz
söz konusu değil. Zaten süreç içerisinde
bütün yapılması gerekenler bu müzakere süreci içerisinde yerine getirildikten
sonra AB üyesi ülkeler bunun kararını
vakti zamanı geldiğinde verecektir. Bayan
Merkel’in geçenlerde gelişiyle şu anda
Sayın Schröder’in arasındaki fark, bugün
oluşan fark değil. Bu, Helsinki’den bu
yana bir süreçtir. Ve o süreçten bu yana
Sayın Schröder ortaya koyduğu tavrıyla
devamlı olumlu bir bakış sergilemiştir.
Tabii geçen hafta burada Bayan Merkel’in
ifadeleri de bizim için yeni değildir. Bunu
daha önce de biliyorduk.’’

Başbakan Erdoğan, daha sonra yabancı
gazetecilerin sorularını cevaplandırıyordu. Bir gazetecinin, ‘‘Türkiye, AB’nin
Aralık ayındaki kararından ne bekliyor,
takvim bekliyor musunuz? Müzakereler
ne zaman başlar ve ne zaman sonuçlanır? Schröder’den duyduklarınız, bir
hafta önce CDU Genel Başkanı Angela
Merkel’den duyduklarınızdan daha mı
hoşunuza gitti?’’ sorusuna Erdoğan, şöyle
karşılık veriyordu:
‘‘Müzakere süreciyle ilgili olarak, Aralık
2004’te müzakerenin başlatılmasıyla
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Türkiye-Ukrayna
İş Konseyi Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Ukrayna Başbakanı
Viktor Yanukoviç ile Ticaret ve Sanayi
Odası’nda düzenlenen Türkiye-Ukrayna
İş Konseyi Toplantısı’na katılıyordu. Burada konuşan Erdoğan, bugünkü görüşmelerin, Türkiye ve Ukrayna arasında

güçlü işbirliği ve ortaklık bağları bulunduğunu bir kez daha gösterdiğini söylüyordu. Dünyanın son 10 yılda siyasal
ve ekonomik alanda önemli değişimler
geçirdiğini ifade eden Erdoğan, iki bloklu
soğuk savaş döneminin sona ermesiyle
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birlikte, yeni güç dengeleri oluştuğunu ve
yeni bir dünya düzeninin şekillenmeye
başladığını söylüyordu.
Başbakan Erdoğan, bu bağlamda, Türk
ekonomisinde, 1980’li yıllardan itibaren
serbest pazar ekonomisinin kurulması,
kapsamlı bir ekonomik istikrar ve liberalleşme politikasının uygulanması yönünde kararlı adımlar atıldığını ifade eden
Erdoğan, şöyle konuşuyordu:

hedefleri olması gerektiğini söylüyordu.
Toplantının sonunda Turkcell firmasının
Ukrayna’da gerçekleştirdiği 400 milyon
dolarlık yatırım anlaşması, her iki ülkenin ilgili bakanları tarafından imzalanıyordu.

‘‘Son 10 yılda Türkiye, AB’nin yanı sıra
Ortadoğu, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Karadeniz havzasındaki ülke işadamlarının
ilgi odağı olmuştur. Ayrıca bu pazarlara
açılma kapısı ve aynı zamanda söz konusu bölgeler arasında bir köprü rolünü
üstlenmiştir. Bugün AB ile yeni konumumuzdan ve bu konumun bize sağladığı
stratejik ve ekonomik güçten faydalanarak, Avrasya’da ve diğer bölgelerde etkinliğimiz artmaktadır. Avrasya’dan aldığımız güçle de AB ile ekonomik ve siyasal
ilişkilerimizi güçlendirmekteyiz.’’
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin, komşularındaki petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına açılmasında, ‘‘dağıtım terminali’’
olma imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediğini söylüyordu. Türk
ekonomisinin, 2015 yılına kadar hızlı bir
büyüme göstermesinin hedeflendiğini anlatan Erdoğan, özellikle otomotiv, elektronik ve imalat sanayilerinde ilerleme
kaydedileceğini ifade ediyordu. Erdoğan,
Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacminin
1.8 milyar dolara ulaştığını ifade ederek,
bunu 5 milyar dolara çıkarmanın temel
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Kırım Özerk Cumhuriyeti
Parlamentosu’nu Ziyaret
Erdoğan, Kırım Özerk Cumhuriyeti (KÖC)
hükümet binasında Parlamento Başkanı
Boris Deiç ve hükümet yetkilileri ile görüşüyordu. Görüşmenin başında açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan Kırım
ziyaretinin Ukrayna ziyareti ile bir bütünlük taşıdığını söylüyordu. Karadeniz’in
etrafında yaşayan tüm halkların tarihte
önemli bir yere sahip olduğunu belirten
Erdoğan, ‘‘Ticaret ve sanatın yanı sıra
savaşlar ve sürgünler de bu tarihin önemli adımlarını oluşturmuştur’’ diyordu.
Erdoğan, Kırım’da Ruslar, Ukraynalılar
ve Tatarların barış içinde yaşamalarını
istiyordu.
Başbakan Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna’nın
stratejik öneme sahip iki ülke olduğunu
dile getirerek, iki ülke ilişkilerinin geleceğe
yönelik güç birliğine dönüşerek dünyada örnek bir dayanışmayı sağlayacağını
söylüyordu. Erdoğan, Kırım’ın tarihi ve
coğrafi öneminin çok büyük olduğunu ve
Ukrayna’nın en büyük parçası olan Kırım’ın
Türkiye ile kültürel anlamda önemli bir
bağının olduğunu ifade ediyordu. 1994
yılında sürgüne gönderilen ve 1980’li yıllar-

da anayurtlarına gelmelerine izin verilen
Kırım Tatarlarını tarihi ve kültürel bağlar
nedeniyle Türkiye’nin verdiğini önemin
bilindiğini ifade eden Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin Kırım Tatarlarını Ukrayna ile
ilişkilerinde katkı sağlayıcı şekilde gördüğünü belirtiyordu.
Tarihte önemli bir yer tutan Kırım
Savaşı’nın 150. yıldönümü etkinliklerine savaşa katılan diğer ülkeler gibi
Türkiye’nin de katkıda bulunacağını
belirten Erdoğan, Sivastopol’da inşası
devam eden Türk şehitliğinin tamamlanması için KÖC yetkilerinin desteğini beklediğini kaydediyordu. Başbakan Erdoğan, sürgünden Kırım’a dönen Tatarların
entegrasyonu için Ukrayna’nın çabalarını
desteklediklerini ifade ederek, şöyle konuşuyordu:
‘‘Türkiye, Kırım’a yardım eden en önemli ülke konumuna gelmiştir. Özellikle
Mustafa Cemiloğlu liderliğinde Kırım,
Ukrayna ve Türkiye arasında bir bağ
oluşturulması çabalarını destekliyorum.
Son dönemdeki bazı gelişmeler bizi de
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endişeye sevk etmiştir. Dünyada terk
edilmeye başlanan ırkçı anlayışları bir
kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Artık dünyada ideolojik devlet yapıları iflas
etmiştir. Bu anlayışları yeniden uyandırmaya çalışma gayretleri vardır. Bizler,
KÖC’de barış ve sükunetin devam edeceği
düşüncesindeyiz. Bu tür yersiz tahriklerin ayırımcı olaylara dönüşmesi hepimizi
üzmektedir. İnanıyorum ki KÖC’ün siz
değerli yöneticileri adımlar atarak bu tür
marjinal gruplara fırsat vermeyeceksiniz.’’
E r d o ğ a n , ko n u ş m a s ı n ı n a r d ı n d a n ,
Türkiye’nin Kırım’a verdiği önemi göstermek amacıyla atadıkları Türkiye’nin Kırım
Fahri Başkonsolosu Osman Seyranov’u
KÖC yetkililerine tanıtıyordu.
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Kırım-Tatar Toplumu Lideri
Mustafa Cemiloğlu ile Toplantı
Başbakan Erdoğan, Türk Dünyasının ünlü
düşünürlerinden İsmail Gaspıralı’nın
Bahçesaray’daki evinde, Kırım-Tatar toplumu lideri ve Ukrayna Parlamentosu
milletvekili Mustafa Cemiloğlu ve toplum temsilcileriyle toplantı yapıyordu.
Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada,
Ukrayna’nın vatandaşları olarak Kırımlı
Tatarların Türkiye ve Ukrayna arasında
çok güçlü bir insani bağ oluşturduğunu
söylüyordu. Erdoğan, ‘‘Soydaşlarımız
Kırım Tatarlarının 60 yıl önce ata yurtlarından haksız yere sürgün edilmeleri,
sürgünde verdikleri büyük kayıplar, çektikleri akıl almaz acı eziyet ve baskıların
hafızalarımızdan ve tarih sayfalarından
silinmesi mümkün değildir’’ diye konuşuyordu.
Tatarların, bütün dünya halklarına örnek
olacak bir azimle davalarına sahip çıktığını ve böylece bu medeniyete son verilemeyeceğini kanıtladıklarını ifade eden
Erdoğan, Tatarların anayurtlarına dönüşte yaşadıkları tüm zorlukların üstesinden
gelmesi konusunda Türkiye’nin elinden
gelen yardımı yapacağını kaydediyordu.

‘‘Ata yurdunuza dönüş sonrasında kişiliğinize ve kültürünüze sahip çıkarak,
bunları genç nesillere de aşılama yolunda
gösterdiğiniz çaba ve başarıları büyük
takdirle karşılıyoruz’’ diyen Erdoğan,
Ukrayna Hükümeti’ni, Kırım Tatarlarının
sorunlarını çözmeye teşvik ettiklerini
söyleyerek, şöyle konuşuyordu:
‘‘Son dönemde bazı gelişmelerin bizi endişeye sevk ettiğini belirtmek istiyorum.
Ukrayna ve Kırım’da bazı çevrelerin, Kırım tatarlarına yönelik başlattığı eleştiri
kampanyasına anlam vermekte güçlük
çekmekteyiz. Bu kampanya çerçevesinde
Türkiye’yi, Ukrayna’nın içişlerine müdahale eden bir komşu olarak resmetme
çabalarının bulunduğunu da üzüntüyle
müşahede etmekteyiz. Bu tür iddialar
Kırım Tatarları ile Ukrayna merkezi makamları arasında gelişen ilişkiler kadar
Türkiye Ukrayna ilişkilerini de hedef almaktadır. Bu asılsız ve yersiz tahriklerin
şiddet olaylarına dönüşmesi, hepimiz için
endişe kaynağı olmaktadır. Bu tahriklerin
amacına ulaşmaması için Kırım Tatar
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toplumunun temsilcileri olarak sizlere
önemli görevler düşmektedir.’’
Mustafa Cemiloğlu da Kırım Tatarlarının anayurtlarına dönüşü konusunda
Türkiye’den gördükleri desteğin devam
etmesini dileyerek, Türkiye’de okuyan
Tatarlı üniversite öğrencilerinin diplomalarının Ukrayna’da kabul edilmediğine
işaret ediyor ve Erdoğan’dan bu sorunun
giderilmesini istiyordu. Erdoğan, Tatar
toplum temsilcileriyle toplantısından
önce Kırım Tatarlarının yoğun yaşadığı
Bahçesaray’daki tarihi yerleri de geziyordu. Hansaray Cami, Han ve İsmail
Gaspralı’nın mezarları, Zincirli Medrese
ile 1764 yılında yapılan bir çeşmeyi de
ziyaret eden Erdoğan’a bu sırada yetkililerce gezdiği yerler hakkında bilgi veriliyordu.
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Ankara | 7 Nisan 2004

Fas Başbakanı Driss Jettou ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, çalışma ziyareti için
Ankara’ya gelen Fas Başbakanı Driss Jettou ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında, Jettou ve beraberindeki heyeti Ankara’da konuk etmekten mutluluk

duyduğunu söylüyordu. Erdoğan, yapılan
görüşmelerde, öncelikli olarak iki ülke
arasında siyasi bir sorunun olmadığını
ve geçmişten bugüne tüm uluslararası
kurum ve kuruluşlardaki dayanışmalarının gözden geçirildiğini bildiriyordu.
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Ekonomik konuların görüşmede önemli
yer tuttuğunu belirten Erdoğan, iki ülke
arasındaki 2003 yılı ticaret hacminin
250 milyon dolar olmasının potansiyeli
yansıtmadığını, çok çok küçük ve komik
olduğunu kaydediyordu. Taraflar olarak
bu rakamın çok çok üstüne çıkma konusunda düşünce birliğine vardıklarını
kaydeden Erdoğan, atılacak adımların ne
olabileceği konusunda ilgili bakanlıkların
bunu geliştirmenin adımlarını atacaklarını söylüyordu.
Erdoğan, bugün imzalanacak olan serbest ticaret anlaşmasının Afrika’da bir
ülke ile yapılan ilk anlaşma olduğunu
belirtiyordu. Karşılıklı olarak 3. ülkelerde
yapılabilecek birçok yatırım olduğunu
tespit ettiklerini ve bunun müzakeresini
yaptıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuşuyordu:
‘‘Çifte vergilendirmenin kaldırılması,
turizme yönelik adımlar, bunun yanında
üretilen mallarımız arasındaki karşılıklı
başlatılacak yoğun çalışmalar, Türkiye
Fas arasında havayolları taşımacılığının
başlatılması görüşmemizde yer alan konulardır. Bu arada Ortadoğu’daki gelişmeler ve terör üzerinde durduk. Uluslararası
terörizme karşı nasıl bir ortak mücadele
platformu oluşturabiliriz bunun üzerinde
durduk ve hemfikiriz.’’
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Türkiye’nin Tokyo
Büyükelçiliği’nde Resepsiyon
J a p o nya’ y ı z i ya r e t e d e n B a ş b a k a n
Erdoğan’ın onuruna, Türkiye’nin Tokyo
Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Solmaz Ünaydın tarafından bir resepsiyon veriliyordu.
Erdoğan, burada bir süre ABD’de Demokrat Parti’den bir dönem başkan adayı
olan Michael Dukakis ile görüşüyordu.
Erdoğan, daha sonra davetlilere hitaben
konuşmasında, beraberinde çok sayıda işadamı ile Japonya’ya geldiğini ifade ederek,
şunları söylüyordu:
‘‘Bu gezi, Türk müteşebbisinin dışa açılmasının bir heyecanı ve serüvenidir.
Bu heyecan devam edecektir. Dünya ile
Türkiye’yi kucaklaştırmanın mücadelesidir. Bunun neticesini de almaya başladık.
Biz hükümeti devraldığımızda enf lasyon yüzde 30’larda iken, bugün yüzde
18’lere düşürdük. Yıl sonu itibariyle yüzde 12’yi tutturma gayretimiz sürecektir.
Türkiye’ye karşı burada farklı bir sevda
var. 2003 yılı burada Türk Yılı ilan edilmişti. Bunu uzattılar. Sonsuz teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Japonya Başbakanı Koizumi’yi de Türkiye’ye
davet edeceğim. 1990’dan beri ülkemize

gelen Japon Başbakanı yok. Artık bu gelip
gitmeleri sıklaştırmalıyız.’’
Başbakan Erdoğan, daha sonra davetlilerle yakından ilgilenirken, Fenerbahçe formalı Hana’ya özel ilgi gösteriyor ve annesi
Japon, babası Türk olan Hana ile hatıra
fotoğrafı çektiriyordu.
Erdoğan, Japonya ziyareti çerçevesinde
bugün, ikamet ettiği otelde Türk işadamlarıyla çalışma kahvaltısında bir araya gelerek, bir konuşma yapıyordu. ‘‘Ekonomik
açıdan dost’’ diye tanımladığı Japonya’da
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Erdoğan, Japonya’nın 4
trilyon dolarlık geliriyle, dünya sıralamasında 3. sırada yer aldığını belirtiyordu.
İngiltere, Fransa ve Almanya’nın toplam
gelirinin üstünde bir gelire sahip olan
Japonya ile ticareti geliştirmek istediklerini kaydeden Erdoğan, ‘‘Dünyada siyaset
ekonomiyi yönlendirmiyor, ekonomi artık siyaseti yönlendiriyor. Bunu görmeye
mecburuz’’ diye konuşuyordu.
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İki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin
potansiyeli yansıtmadığını belirten Erdoğan, Japonya’nın 2001 yılında yaşadığı
krizi atlatarak, yeniden büyüme eğilimine girdiğini söylüyordu. Türk işadamlarının da bugüne kadar Japonya ile pek
fazla ticari ilişkiye giremediğini belirten
ve bunu ‘‘kötü bir tablo’’ diye nitelendiren
Erdoğan, içe kapanmacı anlayışın yerini,
artık dışa açılan bir anlayışın aldığını
ifade ediyordu. Başbakan Erdoğan, iki
ülke arasındaki eş kuruluşların yapacağı
ortak çalışmalar ile münasebetlerin daha
da gelişebileceğini dile getirerek, bu çalışmanın hükümet olarak kendilerinin
işadamlarına vereceği destekle daha da
kuvvetleneceğini kaydediyordu.
Başbakan Erdoğan, ‘‘Türk müteşebbisi
dünyayı harmanlayan, dünyayı adım
adım arşınlayan işadamıdır. Bu böyle
bilinmelidir’’ diyordu. İki ülke arasındaki sıcak ilişkinin artık somut olarak
meyvelerinin toplanması gerektiğini
anlatan Erdoğan, ‘‘Bunlar güzel, ama
hep orta sahada top çeviriyoruz. Ama
gol yok. Neye yarar?’’ diye konuşuyordu.
Konuşmasında ara eleman ihtiyacına da
değinen Erdoğan, bu alanda Türkiye’deki
açığı anlatıyordu. Avrupa’da meslek liselerinin yüzde 60’lar civarında olduğunu
kaydeden Erdoğan, ‘‘Meslek liseleri ile
ilgili derdim, aşkım, heyecanım, inanın
ki bilgisayar teknolojisinde Türkiye’yi bir
numaraya çıkarmaktır. Bunu zorla başka
yere kanalize edenler tarihe hesap vereceklerdir’’ diyordu.

Başbakan Erdoğan ve Japonya Başbakanı
Junichiro Koizumi, görüşme öncesinde
iki ülke bayraklarının bulunduğu bölümde basına görüntü veriyorlardı. Erdoğan,
Koizumi ile yaptığı görüşme öncesinde
İtochu Şirketi CEO’su Uichiro Niwa ve
Ishikawajima Harima Ağır Sanayi Şirketi
Başkanı Mototsugu Ito ile ikamet ettiği
otelde görüşüyordu.
Başbakan Erdoğan, Japonya Başbakanı
Junichiro Koizumi ile yaptığı görüşmenin
ardından ikamet ettiği New Otani otelinde, günboyu yaptığı temaslar hakkında
gazetecilerle sohbet ediyordu. Tokyo’daki
temasları çerçevesinde yerel saatle bu
sabah Prens Tomohito Mikasa ile görüştüğünü ifade eden Erdoğan, prensin
Türkiye’ye farklı bir sevgi beslediğini dile
getirdi. Erdoğan, prensin bu sevgiyi tırnaklarına yaptırdığı Türk bayrağı ile ifade
ettiğini gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu söylüyordu. Daha sonra
Mitsubishi firması Başkanı Kojima ile bir
araya geldiğini kaydeden Erdoğan, tüp
geçit, köprü, gıda, gemi inşaatı gibi konularda neler yapılabileceğini ele aldıklarını
belirtiyordu.
Koizumi ile dolu bir görüşme yaparak iki
ülke ilişkilerini ele aldıklarını belirten
Başbakan Erdoğan, ekonomik, kültürel
ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydediyordu. İki ülke arasındaki
ticaret açığını gidermenin yollarını arayacaklarını belirten Erdoğan, Ortadoğu
ve bölgesel sorunların da konuşulduğunu
söylüyordu. Irak meselesi ve terör başlıklarını da ele aldıklarını kaydeden Er-
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doğan, Japonya’nın Türkiye’ye karşı çok
farklı bir muhabbetinin olduğunu ifade
ediyordu. Koizumi’yi Türkiye’ye davet
ettiğini bildiren Erdoğan, Irak’ta rehin
alınan 3 Japon vatandaşının durumunu
da görüştüklerini söyleyerek, Japon rehinelerin 24 saat içinde serbest bırakılacağının açıklanmasına rağmen henüz böyle
bir gelişme olmadığını, 1985’te İran’da
kaçırılan Japonların kurtarılarak Türk
Hava Yolları ile Japonya’ya getirilmesi
konusunu Japon tarafının hatırlattığını
ve öve öve bitiremediğini anlatıyordu.
Erdoğan, Irak’taki rehineler konusunda
Türkiye’nin elinden geleni yapmaya hazır
olduğunu belirtiyordu.
Bir gazetecinin Japonya’nın son derece
gelişmiş bir ülke olduğunu ifade etmesi
üzerine Erdoğan, bu gelişmişliğin eğitimle ilgisi bulunduğunu ifade ediyordu. Bu
gelişmişliği Türkiye’nin de eğitimle yakalaması gerektiğini belirten Erdoğan, kaliteli bir eğitim seviyesinin yakalanması
durumunda sorunların aşılmış olacağını
kaydediyordu. İlk defa bütçeden eğitime
ayrılan payın savunmaya ayrılanın üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, ‘‘Ülkemizi
bir baştan diğer bir başa kaliteli eğitim
veren okullarla donatmak istiyoruz’’ diyordu. ‘‘Niçin dil öğretemiyoruz, niçin
üniversiteye hazırlık kurslarına gidiliyor?’’ diye soran Erdoğan, bunların hepsinin aşılması gerektiğini ifade ederek,
eğitimde kaliteyi yakalama yönünde 30
kişilik ve bilgisayarla donatılmış sınıflar
yapmayı hedeflediklerini kaydediyordu.
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Japonya | 13 Nisan 2004

TOBB-DEİK Türk-Japon
İş Konseyi Toplantısı
Başbakan Erdoğan, TOBB ve DEİK’in Japonya İşadamları Federasyonu ile birlikte
gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, Japonya seyahatinde gösterilen ilgi
dolayısıyla teşekkür ederek, Türk -Japon
ilişkilerinin 19. yüzyıl sonlarından bu

yana gelişerek sürdüğünü belirtiyordu.
Japonya’da Türk yılı etkinliklerinin Mayıs ayına kadar uzatıldığını hatırlatan
Erdoğan, Türkiye’de de Japon yılı ilan
edilmesinin planlandığını açıklıyordu.
2003 hükümet programında iki ülke
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arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkiler
düzeyine çıkarılması hususuna yer verildiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin
Kasım 2002 genel seçimlerinden sonra
hem siyasi hem de ekonomik istikrarı
yakaladığını kaydederek, hükümetin bu
güven ve istikrar ortamını sürdürmeye
kararlı olduğunu söylüyordu. Ekonomide
sağlanan başarıları rakamlar vererek anlatan Başbakan, Irak’taki olumsuzluklara
rağmen yaşanan bu gelişmelerin önemli
olduğunu vurguluyordu.
Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için
daha cazip ülke haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, 21 adet serbest ticaret bölgesinin ticaret hacminin 11 milyar dolar
olduğunu kaydederek, tütün, alkol, Türk
Telekom, Tüpraş ve Petkim başta olmak
üzere özelleştirmeyi hızlandırdıklarını
belirtiyor ve şöyle devam ediyordu:
‘‘Hükümetimiz, yabancı yatırımların
önünü açmak için sadece yeni bir kanun
çıkarmanın yeterli olmadığının bilincindedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi
koordinasyon kurulu, 2 yıldan bu yana faaliyetlerini eksiltmeden devam ettirmektedir. Bu dönem boyunca bir günde şirket
kurulabilmesi, enf lasyon muhasebesi
uygulamasının kabulü gibi yatırımcıların
acil çözüm bekleyen sorunları giderilmiştir. Ancak Türkiye’nin iş ortamının
iyileştirilmesi konusunda daha atılacak
adımlarımızın olduğunun bilincindeyiz.
Bu yüzden bir ay önce, Dünya Bankası
Başkanı ve 20 büyük çokuluslu şirketin
başkanları ile birlikte İstanbul’da ilk yatırımcı konseyini gerçekleştirdik.’’

Daha sonra Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Başbakan
Erdoğan, şunları söylüyordu:
‘‘Türkiye ile Japonya arasında mevcut
sağlam dostluk ilişkilerine karşın, üzülerek ifade etmem gerekir ki Türkiye aleyhine ticaret açığı gittikçe büyümektedir.
İki ülkenin karşılıklı ihracatı arasında
1,7 milyar fark var. Japon dostlarımızla
olumlu yaklaşım, bizimle daha fazla çalışmak suretiyle aradaki açığı kapatmamız,
ihracatımızı çok daha yukarılara doğru
tırmandırmamız gerekir. Ülkelerimiz
arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı yapıya
ulaşması ve tedricen dengeye kavuşturulması inanıyorum ki her iki taraftaki
heyecanı artıracaktır.”
Başbakan Erdoğan, Ayakkabı Sanayicileri Sektörel Dış Ticaret AŞ’nin (ASD)
Tokyo’daki, Türkiye’de üretilen ayakkabıların kalite ve moda anlayışını yansıtan
tasarımların tanıtıldığı toplantısına katılıyordu. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret açığının
Türkiye aleyhine büyümesinden üzüntü
duyduğunu belirterek, ‘‘ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı yapıya
ulaşması ve tedricen dengeye ulaşılması
için, her iki tarafın da yoğun çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Ticaret
hacminin yanında yatırımların artırılması konusunda da, Türk ve Japon resmi ve
özel kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir’’ diyordu.
Türk ve Japon şirketlerinin ortak girişimlerde bulunmalarını ve Türk ihraç ürün-

185

Recep Tayyip ERDOĞAN

lerinin Japonya pazarına girmesini kolaylaştırarak ticaret açığının kapanmasına
katkıda bulunmalarını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam ediyordu:
‘‘Bu çerçevede, etkili olabilecek sektörler
olarak Türk tekstil ürünlerinin yanı sıra
Türkiye’deki ayakkabı sektörünü de gösterebiliriz. Türkiye’deki ayakkabı sektörü,
yakın tarihe kadar babadan oğula geçen
bir el sanatı olarak varlığını sürdürmüştür. 1950 yılından itibaren küçük sanayi
görünümü kazanmaya başlamış, 1980’li
yıllarda ise teknoloji hamlesini yaparak
üretim altyapısını tamamlamıştır. 1990’lı
yıllar, sektörün Pazar arayışlarını yaygınlaştırdığı dönem olmuştur. 1994 yılında
ilk kaz yapılan Genç Yetenekler Tasarım
Yarışması’yla birlikte sektörde tasarım
konusunda kendi özgün çizgilerimiz yolunda ilk adımlar atılmaya başlanmıştır.
Bugüne baktığımızda montajda kurulu
kapasite 500 milyon çift düzeyine erişmiştir. Yetişmiş insan gücüne sahip montaj sanayinde erkek ayakkabı kapasitesi
toplam kapasitenin yüzde 65’ini teşkil
etmektedir.’’

vurgulamakta fayda görüyorum. Japon
ayakkabı sanayinin ve bu sektördeki işadamlarının, Türkiye’deki bu potansiyeli
değerlendirmeleri çağrısında bulunmak
istiyorum’’ diyordu.
Türkiye’de üretilen ayakkabılardan
örneklerin sergilendiği toplantıda ,
Sümerbank’ın eski Türk ayakkabıları
koleksiyonunda yer alan fotoğraflardan
oluşan bir sergi de açılıyordu.

Türkiye ayakkabı sektörünün nitelikli
işgücü, toplam kurulu kapasite, teknolojik altyapı, üretimdeki esneklik, kalite anlayışı ve fiyatta rekabet gücü göz
önünde alındığında, uluslararası ayakkabı sanayinde önemli bir sektör haline
geldiğini belirten Erdoğan, ‘‘Esnek ve
girişimci bir yapıya sahip olan ayakkabı
sektörümüzün, sürekli biçimde yapılan
yatırımlarla patlamaya hazır bir ihraç potansiyeli oluşturduğunu, burada özellikle
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Ankara | 4 Mayıs 2004

Veliaht Prens Philippe ile
Görüşme
Başbakan Erdoğan, Belçika Veliaht Prensi
Philippe ile yaptığı görüşmede, Belçika ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi bir
düzeye geldiğini belirterek, Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt’ın 3-4 Kasım’da
Türkiye’ye yaptığı ziyaretin, iki ülke ara-

sındaki ilişkilere katkıda bulunduğunu
söyledi. Geçen hafta Verhofstadt ile AB’ye
yeni üyelerin katılımı için Dublin’de düzenlenen törende de görüştüklerini ifade
eden Erdoğan, AB zirveleri için Brüksel’e
her gittiğinde Verhofstadt’ın, kendisini
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ülkesinde görmek istediğini belirttiğini
anlattı. Erdoğan, ‘‘Liberaller arasında bizi
de görmek istiyor’’ dedi.
Türkiye’nin, Annan Planı’nın kabulü
yönünde çalışmalarda bulunduğunu
ve KKTC’deki Türk halkının da Annan
Planı’nın kabulü yönünde oy kullandığını belirten Erdoğan, Güney Kıbrıs’tan ise
karşı yönde karar çıktığını hatırlattı. Erdoğan, bu gelişmelerden sonra KKTC’ye bir
dışlama politikasının uygulanmaması ve
ambargoların kalkması gerektiğini ifade
etti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Uluslararası barışın egemen olması yolunda atılacak adımlarla Kıbrıs’ın barış adası haline gelmesini
hedefliyoruz. Umarım bu hedefe ulaşırız’’
dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, Belçikalı işadamlarının Türkiye’ye yatırım yapmalarını
beklediklerini, Türk ve Belçikalı işadamlarının 3. ülkelerde yatırım yapabileceklerini ifade ederek, Türkiye’nin ekonomisinin
ivme kazandığını ve yapılan düzenlemelerle yabancıların Türkiye’ye yatırım yapmalarının kolaylaştırıldığını söyledi.
Görüşmede, turizm konusuna da değinen
Erdoğan, Belçika’dan turist beklediklerini
ifade etti. Erdoğan, Belçika’da yaşayan
Türkleri kastederek, ‘‘Bizim Belçika’da zaten sabit turistlerimiz var’’ diye konuştu.

bu konuda müsamaha gösterilmemesi ve
sorumluların şiddetle cezalandırılması
gerektiğini söyledi. Kaf kasya’da yaşanan sıkıntılardan da bahseden Erdoğan,
Kosova’da şu anda sükunet olduğunu, ancak her an her şey olabileceğini ifade etti.
Başbakan Erdoğan, ‘‘Bizim, (insanlık barışı
nasıl yakalayacak?) sorusunun cevabını
bulmamız gerekir. Siyasi yapılanmaları,
etnik ve dini kökene dayalı olmaktan kurtarmalıyız, ortak değerler etrafında buluşmak zorundayız’’ diye konuştu.
Belçika Prensi Philippe ise kalabalık bir
heyetle Türkiye’ye geldiklerini belirterek,
yaptıkları görüşmelerinin kendileri için
çok önemli olduğunu ifade etti. Prens
Philippe, Erdoğan’ı, Başbakanlık görevinde gösterdiği başarılı çalışmalardan
dolayı kutladı. Eşinin, Emine Erdoğan
ile görüştüğünü ve bu görüşmeden çok
mutlu olduğunu anlatan Prens Philippe,
Emine Erdoğan’ın, eşini 3 kez öptüğünü,
Belçika’da adet olan bu öpüşme biçimini
bilmesinin çok hoşlarına gittiğini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, Prens Philippe’nin,
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kafkasya’ya bakışını sorması üzerine, Irak’taki sıkıntıların
memnuniyet verici olmadığını, özellikle
basında yer alan görüntülerin savunulacak bir yanının bulunmadığını belirterek,

188

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

Yunanistan | 7 Mayıs 2004

Başbakan Kostas Karamanlis’le
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ile ortak basın
toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasına, ‘‘Dostum Karamanlis’e çok teşekkür
ediyorum’’ diyerek başladı. Karamanlis’in
daveti üzerine resmi bir ziyaret amacıyla

‘‘güzel ülke’’ Yunanistan’da bulunmaktan
memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, özellikle dün akşam Atina’ya indikten itibaren şahsına ve beraberindeki
heyete gösterilen ilgi ve misafirperverlik
dolayısıyla şükranlarını iletti.
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Erdoğan, bugün gerek baş başa gerekse
heyetler arası görüşmeler ile dün akşam
Karamanlis ile yediği akşam yemeğinde
ortak kültürün birçok özelliklerini konuştuklarını ifade ederek, görüşmeler
sırasında ağırlıklı olarak ikili ilişkiler
üzerinde durulduğunu, ayrıca TürkiyeAB ilişkileri, Balkanlar, Ortadoğu ve
Kafkaslar’daki gelişmeleri ele aldıklarını
söyledi. Türkiye ile Yunanistan arasında
yakınlaşma ve işbirliği sürecinin 5 yıldan
beri tatminkar bir şekilde ilerlediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Fakat, 1988’den bu yana ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Yunanistan’a
geliyor. Ben böyle bir ilki gerçekleştirdiğim için mutluyum. İki ülke arasında
bu süreçte son 5 yıl içinde 25 anlaşma
imzalanmış olması da gelişmenin bir
bakımdan süratini göstermektedir. Dönemimizde bu daha da süratlenecektir.
Türk-Yunan ilişkileri bu süreçte hükümetlerimizin gösterdiği irade ve kararlılığın yanı sıra halklarımızın da desteğiyle
gelişip güçlenecektir. Burada gerek Yunan halkının gerek Türk halkının ortaya
koyacağı performans aramızdaki münasebetlerin çok daha süratli bir şekilde gelişmesinin nedeni olacaktır. İnanıyorum
ki, koyacağımız siyasi iradelerle bu süreç
daha da hızlanacaktır.’’
Erdoğan, başta işadamları ve sivil toplum
örgütleri olmak üzere her iki ülkenin çeşitli kesimlerini bir araya gelme, işbirliği
yapma gayret ve arzularını memnuniyetle izlediklerini kaydetti. Bunu her gittikleri yerde görme fırsatı bulduklarını ifade

eden Erdoğan, kültürel temaslarda da
kayda değer artışın olduğunu, bu kültürel
münasebetlerin gelişmesinin ise iki ülke
halklarına birbirlerini daha yakından tanıma fırsatını vereceğini vurguladı. ‘‘Hükümetimiz işbaşına geldiğinden itibaren
Yunanistan ile ikili ilişkileri ilerletmek ve
işbirliğimizi mümkün olan bir alana yaymak yönünde çaba sarf etmektedir’’ diyen
Erdoğan, Karamanlis ile hükümetinin de
aynı yaklaşıma sahip olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
Karamanlis’in iki ülke arasında tam
manasıyla bir stratejik ortaklık kurulması önerisini bu çerçevede özellikle
kayda değer bulduğunu belirten Erdoğan, Karamanlis’e Yunan Hükümeti’nin,
Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine verdiği destekten ötürü memnuniyetini ifade
ettiğini söyledi. Erdoğan, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
‘‘Türk-Yunan ilişkilerinin içinde bulunduğu bu yeni ve olumlu dönemde beni
gelecek adına mutlu kılan bir husus da,
mevcut sorunlarımızın artık aramızda
konuşulabilir olmasıdır. Aracılarla değil,
direkt olarak birbirimize gerek başbakanlar olarak gerek bakanlar düzeyinde
gerekse bürokratlar olarak çok daha sıcak
bir şekilde görüşme fırsatını bulmak inanıyorum ki; AB sürecini de hızlandıracaktır. Yunanistan ile aramızdaki sorunların
acil ve kalıcı bir şekilde karşılıklı kabule
dayalı olarak çözüme kavuşturulması
yönünde de gerekli siyasi iradeye sahip
olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyorum.’’
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Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan
Erdoğan, Heybeliada Ruhban Okulu’nun
açılmasının hükümetin gündeminde olup
olmadığının sorulması üzerine, siyasetçi
için görevin öncelikle sorunları çözmek
olduğunu belirterek, şu anda Heybeliada
Ruhban Okulu ile ilgili konunun gündemlerinde bulunduğunu bildirdi. Her
iki tarafın bu siyasi iradeye sahip olduğu
için sorunları çözmenin gayreti içerisinde
olduklarını ifade eden Erdoğan, ‘‘Çünkü
sorunları geleceğe taşımak istemiyoruz’’
dedi.

başkanlar olarak bir araya gelmiş, her iki
ülkenin bu tür münasebetlerini aramızda
müzakere etmeye başlamıştık. Başbakanlığımız süresince de bu münasebetler
aynı şekilde devam ediyor.’’

Erdoğan, bir Yunan gazetecinin, Türkiye’nin daha önce karasularında 12 mili
ihlal etmenin savaş sebebi sayılacağına
ilişkin kararını AK Parti Hükümeti’nin
parlamentodaki sayısal çoğunluyla kaldırıp kaldırmayacağını sorması üzerine,
bu konu ile ilgili tarafların çalışmalarını
sürdürdüğünü belirtti. Siyasi direktörlerin çalışması neticesinde bir yere varılacağına inandığını kaydeden Erdoğan,
‘‘Geçmişten bugüne taşınan sorunlar var.
Bu sorunlar ortadan kalkmış değil. Ama
bize düşen bu sorunları ortadan kaldırmaktır. Bu yolda kararlıyız, inançlıyız, temennimiz o dur ki; bu sorunları tamamen
ortadan kaldıracağız’’ dedi. Erdoğan, ‘‘şu
anda hangi duygular için de olduğunun’’
sorulması üzerine, şunları söyledi:

‘‘Ben İstanbul’da doğdum, büyüdüm.
İstanbul’da daha on iki yaşında iken Rum
vatandaşlarımızdan patronlarım oldu.
Biz akşam yemekte bunları dertleştik.
Bu tür ilişkilerimizin olduğu geçmişten
geliyoruz. Dolayısıyla şimdi diyoruz ki,
(bu kavga niye?) Bunların olmaması lazım. Bir Kardak olayını sembol bir olay
olarak, bizim artık konuşmamıza gerek
yok. Biz artık diyoruz ki geçmişi bırakalım. Biz, sorumluluğu aldığımız andan
itibaren geleceğe bakalım. Geleceği sağlam temeller üzerine birlikte inşa edelim.
Bizim gördüklerimizi veya çektiklerimizi
bizden sonra gelecek olan nesiller ne görsün ne de çeksin. Eğer biz barış dünyasını
kuracaksak ve bunu sevgi üzerine inşa
edeceksek, aynı şeyi önce kendi gönül
dünyamızda yaşamamız lazım. Barışı da
sevgiyi de kendi gönül dünyamızda pekiştirmemiz lazım. Eğer bunu başarırsak, bu
problemlerin hepsi zaten kendiliğinden
çözülür. Biz şu anda bunu karşılıklı tesis
ettiğimize inanıyoruz ve bunu siyasi iradelere karşılıklı olarak koyuyoruz.’’

‘‘Aramızdaki muhabbeti öyle zannediyorum ki sadece Sayın Karamanlis’in
Başbakan olmasından itibaren değil, Başbakan olmadan önce de izlememiz lazım.
Çünkü Başbakan olmadan önce ben de
henüz daha Başbakan olmamıştım. Genel

Erdoğan, iki ülkenin kültürleri arasında
ortak noktanın çok olduğunu ifade ederek, bu ortak paydalar üzerinden hareket
etmek suretiyle iki ülke halklarının birbirine olan bağlarını güçlendirmek gerektiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
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Yunanistan | 7 Mayıs 2004

Türk-Yunan
İş Konseyi Toplantısı
Atina’ya resmi ziyarette bulunan Erdoğan,
Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis
ile birlikte Türk-Yunan İş Konseyi’nin
onurlarına verdiği öğle yemeğine katılarak birer konuşma yaptılar. Türkiye ile
Yunanistan arasındaki işbirliğinin ekono-

mi, ticaret ve turizm gibi alanlarda gelişmeye yönelik büyük kapasitesi olduğunu
vurgulayan Erdoğan, ‘‘Anadolu’da bir
deyim vardır. ‘Yağ var, un var şeker var,
niçin helvayı yapmıyorsunuz?’ derler. Be
de diyorum ki helvacılar var, helvacılar
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burada ve biz bu helvayı yapar kemaliafiyetle yeriz’’ dedi. Konuşmasında, 12-13
yaşlarındayken çalıştığı işyerinin sahiplerinin Rum olduğunu belirterek devam
eden Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘Çırak olarak çalışıyor ve okul ihtiyaçlarımı oradan karşılıyordum. Buraya gelirken 3 hanımla karşılaştım, İstanbul’da
benim doğduğum ilçede doğmuşlar.
Kendileriyle Türkçe konuştum. Bu kadar
ortak yanlarımız varken, bunlar üzerine
ortak bir gelecek inşa etmemiz lazım. Bu
güç burada var.’’

Türkiye’nin AB’den müzakere tarihi almasından sonra dinamizmin daha da
hız kazanacağını vurgulayan Erdoğan,
‘‘Balkanlar’da her an her şey olabilir.
Ortadoğu’da her an her şey oluyor. Ortak
adımlarla bölgemizi de dönüştürebiliriz’’
dedi. Başbakan Erdoğan, işadamlarını
yalnızca ticari işbirliği alanında değil barış ve sevgi ortamı oluşturulmasına katkı
sağlayacak elçiler olarak gördüğünü de
vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret
hacminin yaklaşık 1.4 milyar dolar olduğunu kaydeden Erdoğan, bu rakamın çok
yetersiz olduğuna dikkati çekti.
‘‘Bu basit bir rakam. Çok yetersiz. Ülkelerimiz arasındaki ithalat rakamlarına
baktığımızda bunun biraz Yunanistan
aleyhine olduğunu görüyoruz ama deniz
taşımacılığı dikkate alındığında dengeleniyor ancak bunlar problem değil. Hızlı
adımlarla aramızdaki ticareti 5 Milyar dolara çıkarabiliriz’’ diye konuşan Erdoğan,
özellikle turizm alanında ve Balkanlar,
Kafkaslar, Irak gibi bölgelerde ciddi ortak
müteahhitlik imkanları olduğunu söyledi. Türkiye ile Yunanistan’ın ekonomi ve
ticari alanda ilişkilerini geliştirmek için
siyasi iradeye sahip olduklarının altını
çizen Erdoğan, iki ülkenin gerçekleştirecekleri bu işbirliğinin bölge ve dünya için
de örnek oluşturabileceğini kaydetti.
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Gümülcine | 8 Mayıs 2004

Batı Trakya Azınlık Yüksek
Tahsilliler Derneği’ni Ziyaret
Erdoğan, Gümülcine’deki temasları çerçevesinde Batı Trakya Azınlık Yüksek
Tahsilliler Derneği üyelerine yönelik bir
konuşma yaptı. Kendisine Gümülcine’yi
ziyaret etme imkanı verdiği için Yunanistan Başbakanı Karamanlis’e teşekkür
eden Erdoğan, iki ülke arasında atılan
karşılıklı adımların ilişkileri güçlendireceğini söyledi. Bu konuda iki tarafta da
siyasi irade bulunduğunu yineleyen Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Gelecek nesillere sorun bırakmamak
üzere bu yolda bulunuyoruz. Şunu bütün
samimiyetle söylüyorum: Spesifik başlıklara takılıp kalmayın. Aslında bunlar
insan oğlunu çok yordu. Bu tür başlıklar
uğrunda çok ağır bedeller ödendi. Artık
bu bedelleri insanoğluna ödetmeyelim.
Dostlukları, barışı güçlendirelim. Hepimiz bu dünyada gelip geçiciyiz. Kimse
bu dünyada kalmayacak. Ama bu gök
kubbede hoş bir sada bırakmak tüm siyasilerin görevi. Geçmişte şu olmuş bu
olmuş bunları önemsemiyorum. Bırakın
onları tarihçiler konuşsun. Biz geleceği
inşa edelim.’’

Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin kimliklerini ‘‘şüphesiz ki’’ koruyacaklarını
belirterek, kimsenin bu insanlara ‘‘siz
kimliğinizi kaybedin’’ demediğini söyledi.
Erdoğan, ‘‘Ama şunu unutmayın ki sizler
Yunanistan vatandaşlarısınız. Güçlü bir
Yunanistan oluşturmada harcadığınız
enerji sizin de mutluğunuzu getirecektir.
20 yıl önce düşündüklerimizle bugün düşündüklerimiz arasında fark var. Dün (go
home) dediklerinize bugün diyemiyorsunuz. Artık dünyada büyük bir köy haline
geldi’’ dedi.
Batı Trakya’daki Yunanistan vatandaşları
olarak farklı kimliklerdeki insanlarla rahatlıkla görüşmelerini isteyen Erdoğan,
‘‘Birbirinizle ikramlaşın. Eskiden yapıyordunuz ama zaman zaman sıkıntılar
yaşandı. Türkiye’de de bu böyleydi. Ama
sonra bazı virüsler araya girdi ve bu virüsler dengeyi bozdu’’ diye konuştu.
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Ankara | 12 Mayıs 2004

Lübnan Başbakanı Refik Hariri
ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve Lübnan Başbakanı
Refik Hariri, baş başa ve heyetler arası
görüşmelerin ardından, Başbakanlık
Merkez Binası’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuk başba-

kanı böylesine anlamlı bir dönemde
Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmelerde ortak bir
tarihi paylaşan, yakın komşuluk ilişkileri
içindeki iki ülke olarak ilişkilerin daha
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ileriye gitmesi konusunda gayret göstermek için ortak bir iradeyi tespit ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Atılan bugünkü adım ve anlaşmalara
atılan imzalar, bölgemizdeki barışa, istikrara, güvenliğe çok çok önemli katkılarda
bulunacaktır. Sayın Hariri’nin ziyareti
çok önemli bir dönemde gerçekleşmiştir.
Böyle önemli bir dönemde gerçekleşen
ziyarette, gerek Irak’taki gelişmeler, gerek
Ortadoğu’daki gelişmeler, Filistin’deki gelişmeleri ele alma fırsatı bulduk. Bunun
yanında, ekonomik ve ticari alanda... Dış
ticaret hacmimiz iki ülke arasında çok
çok düşük bir boyutta. Bu rakamı süratle
aramızda nasıl yükseltebiliriz? Bunu da
heyetler arasında ve ikili görüşmelerimizde ele aldık. İnşallah bu konuda da, gerek karma ekonomik komisyonu olarak,
gerekse serbest ticaret anlaşmasını en
yakın zamanda imzalamak suretiyle bir
siyasi iradenin her iki tarafta olduğunu
da gördük. Turizm alanında son yıllarda
Lübnan’dan ülkemize gelen dost-kardeş
halkın adetinde ciddi bir artış söz konusu.
Bunun daha da artması, müşterek yapabileceklerimiz, bilgi alışverişinde atacağımız adımları da ele alma fırsatı bulduk.
Sayın Başbakan’a ve heyete ülkeme gelişlerini böyle bir anlamlı ortamda gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum.
İnşallah biz de en kısa zamanda iadeyi
ziyarette bulunarak, bu havayı kuvvetlendireceğimizden şüpheniz olmasın.’’
Başbakan Erdoğan, ABD’nin Suriye’ye
uygulamak istediği ekonomik yaptırımlarla ilgili Türkiye’nin görüşü ile İsrail’in

işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesi
hususunda oynayabileceği rolün ne olduğunun sorulması üzerine, özellikle insan
hakları açısından ve hukukun üstünlüğü
açısından sorunun birinci bölümüne yanıt vermek istediğini söyledi. Erdoğan,
şunları kaydetti:
‘‘Artık bu devirde ambargolar gibi bir
anlayışı doğrusu insan haklarına uygun
bulmuyorum. Bu tür yaklaşımlar çözüm
değil, çözümsüzlüğü körüklemektedir.
Garantörü olduğumuz KKTC’de yıllardır
bu uygulamayı yaşamış bir ülke olarak
bunun doğru olmadığı inancında ve kararındayız. Barışın küreselleşmesinin yolu,
ambargolardan geçmez.’’
B a şb a ka n Erd o ğ a n , s o r u n u n i k i n c i
bölümüne yanıt verirken de, İsrail’in
Gazze’den tek taraflı çekilme planlarının
doğru, adil ve çözüme yönelik olduğu
inancında olmadıklarını söyledi. Erdoğan, burada BM Güvenlik Konseyi’nin
devreye girmek suretiyle adil ve kalıcı
çözümün zeminini hazırlamasından yana
olduklarını ifade etti.
Görüşmede, PKK ve terör konusu da gündeme geldi. Başbakan Erdoğan, gerek terör suçlularının, gerekse uyuşturucu kaçakçılarının iadesi konusunda Lübnan’ın
gösterdiği hassasiyet için Hariri’ye teşekkür etti. İsrail-Filistin çatışmasının da ele
alındığı görüşmede, Hariri, İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un Filistin halkına dönük
attığı adımların barışa katkı sağlamadığını dile getirerek, ‘‘duygusal’’ bir konuşma
yaptı ve Erdoğan’a, ‘‘Şaron’un öngördüğü
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tablo nasıl barış getirebilir?’’ diye sordu.
Hariri, Mısır doğalgazının Avrupa’ya açılması için uzun vadeli olarak içinde Mısır,
Ürdün, Suriye ve Lübnan’ın bulunduğu
doğalgaz projesine Türkiye’nin de destek
verebileceğini belirtti. Başbakan Erdoğan da bu konuda, Lübnan’ın Mısır’la
görüşmelerine Türkiye’nin desteğe hazır
olduğunu dile getirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan
Başbakanı Refik Hariri onuruna akşam
yemeği de verdi. Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutu’ndaki yemek öncesi
yaptığı konuşmada, Türkiye ve Lübnan
arasındaki ortak tarihi ve kültürel değerlere dayalı köklü geçmişe değinerek,
Hariri’nin ziyaretinin ikili ilişkileri daha
da ileri götürülmesine katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. İki ülke
arasında her alanda, özellikle ekonomi
ve ticaret konularında geniş işbirliği
olanakları bulunduğunu kaydeden Erdoğan, bu olanaklardan en geniş şekilde
yararlanılması gerektiğini belirtti.
Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye’yi
derinden etkilediğini söyleyen Erdoğan,
bölge coğrafyasının yıllardır süregelen
sorunlar ve çatışmalar nedeniyle, özlenen barış, istikrar ve refaha kavuşamadığını ifade etti. Ortadoğu uluslarının
esenlik ve refah içinde yaşamaya en az
diğer uluslar kadar layık olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Bölgemizin bir an önce
barış ve istikrara kavuşması, eldeki imkanların tüm bölge uluslarının refahının
artırılması ve çağdaşlaşma amaçlarıyla
kullanılması, bölge ülkeleri arasında ya-

pıcı bir işbirliğinin ve anlayış ortamının
sağlanmasıyla mümkündür. Bu amaç
doğrultusunda Türkiye ve Lübnan’ın
ortaya koyacağı çabalar önem taşımaktadır’’ diye konuştu.
Erdoğan, İsrail-Filistin ihtilafında son
dönemde yaşanan terör ve şiddet eylemlerinin kaygıyla izlendiğini belirterek,
‘‘Kardeş Filistin ulusunun haklarının
korunması ve Filistin’in uluslararası
toplum içinde hak ettiği onurlu yerini
alması, Türkiye’nin dış politika gündeminin ön sıralarında bulunmaktadır.
Gerek şiddetle kınadığımız terörle, gerek
aşırı güç kullanımıyla barışçı bir çözüme
varılamayacağı açıktır’’ dedi. İhtilafın çözümü için ortaya konan Yol Haritası’nın
taraf larca kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını hatırlatan Erdoğan,
ancak gerekli adımların daha fazla gecikmeksizin atılmaya başlanmasının da en
az Yol Haritası’nın benimsenmesi kadar
önem taşıdığını kaydetti.
Erdoğan, ‘‘Bölgede barışın ve istikrarın
ancak kapsamlı olduğu takdirde kalıcı
olduğu düşüncesinden hareketle, Suriye
ve Lübnan kanallarının da canlandırılması gerektiği inancındayız’’ dedi.
Irak’taki durum ve bu ülkenin geleceğinin bölgeyi yakından ilgilendirdiğini,
Irak’ın toprak bütünlüğünün ve ulusal
birliğinin korunmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Irak’ın kendisiyle
ve komşularıyla barışık hür ve egemen
bir devlet olarak uluslararası toplum
içindeki yerini en kısa sürede alması ortak amacımızdır’’ diye konuştu.
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İngiltere | 17 Mayıs 2004

Başbakan Tony Blair ile
Ortak Basın Toplantısı
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Blair, Başbakanlıktaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, Tony Blair’ın
üst düzey yetkililerle Türkiye’ye çalışma
ziyaretinde bulunduğunu belirterek, ziyaretin geçen yıl, başbakanlar düzeyinde
düzenli görüşmelerin yapılması yönünde
vardıkları mutabakat çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.
Erdoğan, bu ziyareti, 14 yıldan sonra
İngiltere’den Türkiye’ye Başbakan düzeyinde ilk ziyaret olmasının önemli kıldığını kaydetti. Bu çerçevede, Başbakan
Blair’ı Türkiye’de ilk defa ağırladıklarını
söyleyen Erdoğan, ‘‘Başbakan Blair, siyasetteki tecrübesi ve uluslararası alandaki
liderliğiyle seçkin bir devlet adamı. Kendisini konuk etmekten onur ve mutluluk
duymaktayız’’ dedi.
Erdoğan, Blair ile yaptıkları ilk zirve toplantısının, dost ve müttefik İngiltere ile
kökleri tarihe dayanan siyasi, ekonomik,
kültürel, askeri ilişkiler açısından bir dönüm noktası teşkil etmesi ve İngiltere’nin

AB üyeliği yolunda Türkiye’ye verdiği
desteğin teyit edilmesi açısından önemli
olduğunu vurguladı. Blair ile Türkiye ve
İngiltere arasında bir eylem planını kabul
ettiklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Eylem planının amacı, başta ülkemizin
AB’ye tam üyelik süreci olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha
da geliştirilmesini teminen atılabilecek
somut adımların tespit edilmesidir. Bu eylem planı çerçevesinde Türkiye’nin AB’ye
üyelik sürecinde kaydettiği gelişmelerin
takdir edildiği vurgulanmakta, iki ülkenin Türkiye’nin de bir parçası olduğu
genişleme sürecine verdikleri tam destek
yinelenmektedir. Bu planla Kopenhag
Kriterleri’ne uyum bağlamında ülkemizde yapılacak düzenlemelerin ve alınacak
önlemlerin Dışişleri Bakanları düzeyinde
gerçekleştirilecek düzenli istişarelerle
gözden geçirilmesi ve teknik alanlarda iki
ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.’’
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Erdoğan, eylem planında ayrıca Annan
planına verdikleri büyük desteğin ardından Kıbrıs Türk tarafının izolasyonunu
sona erdirmek amacıyla İngiltere, AB ve
Kıbrıs Türk tarafı arasında daha yoğun,
doğrudan ticari, ekonomik, siyasi ve kültürel temasların gerçekleştirilmesi için
iki tarafın da BM ve AB çerçevesinde
çalışma yönünde irade beyan ettiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘İstanbul’da Haziran ayında yapılacak
NATO Zirvesi’nin başarısının temini ve
iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik
işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması,
küresel güvenlik tehditleri karşısında ortak tutum takınılması yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması, bölgesel istikrarın
tesisine katkı sağlamak amacıyla uluslararası ve bölgesel platformlarda birlikte
çalışılması karara bağlanmıştır. Bu çerçevede ülkelerimiz arasında terörizmle
mücadele konusunda anlayış muhtırasını
Başbakan Blair ile birlikte biraz önce imzaladık.’’
Eylem planının, iki ülkenin başbakanları
olarak mükemmel seviyede seyreden ilişkilerin daha da geliştirilmesine yardımcı
olacağına inandığını söyleyen Erdoğan,
bu eylem planının uygulanmasına verdiği önemi vurguladı. ‘‘Değerli dostum’’
diyerek hitap ettiği Blair ile bir ay sonra
İstanbul’da NATO Zirvesi’nde yine bir
arada olacaklarını belirten Erdoğan,
Blair’a, AB sürecinde verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti. Erdoğan, bu vesileyle
Türkiye’nin stratejik bir ortak ve müttefik
olarak İngiltere ile ilişkilerine atfettiği

önemin altını çizdi. Başbakan Erdoğan,
‘‘Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz zirve
toplantılarının her iki ülkenin de geleceği
için hayırlara vesile olmasını diliyorum’’
diyerek, sözlerini tamamladı.
Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı
Tony Blair ile düzenlediği ortak basın
toplantısında, İngiliz gazetecilerin Irak’ta
yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını
yanıtladı. Erdoğan, ‘‘Irak misyonunun
başarısız olup olmadığı’’ yönündeki bir
soru üzerine, Türkiye’nin demokratik
Irak Cumhuriyeti kurulması için çaba sarfettiğini söyledi. ‘‘Son gelişmelere bakınca
durum iyi gidiyor diyemeyiz’’ şeklinde
konuşan Erdoğan, son yayınlanan fotoğrafların, İngiliz halkını, bizim halkımızı
ve tüm insanlığı rahatsız ettiğini ve bunları savunabilmenin mümkün olmadığını
ifade etti.
Irak’ta demokratik yapılanmanın gerçekleşmesi için bazı adımların atılması
gerektiğini belirten Erdoğan, ‘‘Irak’ta şu
anda ciddi bir sıkıntı var ve biz Türkiye
olarak insani yardım konusunda elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam
edeceğiz’’ dedi. Erdoğan, Irak’ta yaşanan
sorunların bir an önce aşılmasını ve demokratik Irak Cumhuriyeti’nin dünya
demokrasileri arasında yerini almasını
temenni etti.
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Romanya | 20 Mayıs 2004

Başbakan Adrian Nastase ile
Görüşme Sonrasında Ortak
Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve resmi ziyaret için
gittiği Romanya’da Başbakan Adrian Nastase ile baş başa ve heyetler arası görüş-

melerin ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Erdoğan, ortak açıklamadan
önce, Nastase’ye, Büyük Stephan’ın kılı-
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cının replikasını (birebir kopyası) verdi.
Erdoğan ‘‘değerli dostum’’ diye hitap ettiği
Nastase’nin 2003 yılının Mayıs ayında
Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatarak,
Romanya’yı ziyaret etmekten mutluluk
duyduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye ve
Romanya’nın Karadeniz’e komşu iki ülke
olarak yıllardır süren dostluğa sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında siyasi
sorun olamamasının geleceğe yönelik iyi
ilişkilerin bir işareti olduğunu vurguladı.
Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret
hacminin geçen yıl itibariyle 1.8 milyar
dolar olduğunu kaydeden Erdoğan, bu
rakamı bu yıl 2.5 milyar dolara, gelecek
yıl da 3 milyar dolar ve üzerine çıkarmak
hedefinde olduklarını kaydetti. İki ülke
arasındaki ihracat ve ithalat konusunda
bir dengenin olduğunu da dile getiren
Erdoğan, Türkiye’den çok sayıda işadamının Romanya’da yatırım yaptığını, ancak
bunun yeterli olmadığını, her iki ülke
işadamlarının üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, geçen yıl Romanya’dan
Türkiye’ye 180 bin turist geldiğini, bu
sayının artması gerektiğini ifade etti.

anımsattı. Erdoğan, bu konunun süratle
protokole bağlanması gerektiğini ifade
etti. Romanya’nın demokratikleşme sürecine adım attığı 15 Mayıs 1990 tarihinin
üzerinden 14 yıl geçtiğini kaydeden Erdoğan, gerek Türkiye’de bulunan Romanya
vatandaşları, gerekse Romanya’da bulunan Türk vatandaşlarının dini inançlarını
yerine getirmesi konusunda her türlü
desteği vereceklerini söyledi.
Türkiye ile Romanya’nın çok iç içe ülkeler
olduğunu belirten Erdoğan, Romanya’dan
Türkiye’ye birçok futbolcu transferi yapıldığını, ancak Türkiye’den Romanya’ya
hiçbir futbolcu transferi yapılmadığına
işaret etti. Erdoğan, ‘‘Onu da gerçekleştiririz herhalde’’ dedi. Basın açıklamasından önce Türkiye ile Romanya arasında
KOBİ’ler düzeyinde işbirliği anlaşması ile
Türkiye ve Romanya Eximbank’ları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Erdoğan, ‘‘İnanıyorum ki, Aralık 2004’te
Türkiye’nin de bir müzakere süreci başlatabilmesiyle Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkiler çok daha farklı bir şekilde
geleceğe ulaşacaktır’’ diye konuştu. Terör
konusunda ortak bir dayanışmayı düşündüklerini kaydeden Erdoğan, İçişleri
Bakanı Abdülkadir Aksu ve Adalet Bakanı
Cemil Çiçek’in bu konu ile ilgili olarak
geçen hafta Romanya’yı ziyaret ettiklerini
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Romanya | 20 Mayıs 2004

Türk-Romen İş Konseyi
Toplantısı
Başbakan Erdoğan ve Romanya Başbakanı Adrian Nastase, Romanya Ticaret
ve Sanayi Odası Alexandru Ioan Cuza
Salonu’nda düzenlenen Türk-Romen İş
Konseyi Toplantısı’na katılarak, her iki
ülkenin işadamlarına hitap etti. Erdoğan,
Türk iş çevrelerinde Romanya’ya karşı
bir ilgi olduğunu ifade ederek, bu ilginin,
Romanya’da 1989’daki sıkıntılı dönemin
ardından başlamasının anlamlı olduğunu
söyledi. Türk iş adamlarının o tarihteki
yatırımlarını ‘‘bir adım’’ olarak nitelendiren Erdoğan, 1990-2004 yılları arasında
ekonomi alanında iki ülke arasında ortaya çıkan tablonun gelişme göstermesine
rağmen yeterli olmadığını kaydetti.
Başbakan Erdoğan bu yıl Romanya’da
yerel ve parlamento seçimleriyle cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını
anımsatarak, ‘‘Biz, Romanya halkı için
siyasi iradenin daha da güçlenerek, mutluluk sayfası açmasını istiyoruz’’ dedi.
Erdoğan, Türkiye’nin de bir çok sıkıntılar
çektiğini, bu sıkıntıların aşılmasında yatırımcı müteşebbis ruhunun önemli katkı
sağladığını belirtti. Türkiye-Romanya

karma ekonomik toplantılarının düzenli
yapılmasına önem verdiklerini belirten
Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası alanda
müteahhitlik açısından ciddi bir altyapıya sahip olduğuna işaret etti. Türkiye’nin
bu altyapısıyla Romanya’nın gelişimine
destek sağlayabileceğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘İki ülke arasında ekonomi alanında ciddi bir işbirliği yapılabilir. Türkiye ve Romanya arasında denizaltı enerji hattını
gerçekleştirebiliriz. Doğalgaz konusunda
da denizaltı projesi yapabiliriz. Hazar ve
Kaf kas bölgesi doğalgazının Avrupa’ya
taşınmasında bu proje çok önemli. Romanya , Avrupa Birliği ile müzakere
sürecini yaşıyor. Dileğimiz odur ki; öngörülen tarih 2007’de Romanya, AB üyesi
olsun. Aralık 2004’te de bizim AB ile müzakere süreciyle ilgili beklentimiz var.
Bu konuda değerli dostum Nastase’nin
desteğini esirgemeyeceğini biliyorum.’’
Başbakan Erdoğan, AB ile gelişen ilişkilerin bazı olumsuz uygulamaları da beraberinde getirdiğini ve bunun da vize ko-
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nusu olduğunu ifade ederek, bu sorunun
karşılıklı rahatlıkla aşılabileceğini belirtti. Erdoğan, konuşmasının sonunda, iki
ülkenin iş adamlarına da şöyle seslendi:
‘‘Sizler burada çok farklı bir dayanışmayı gerçekleştiriyorsunuz. Dünyada
artık siyaset ekonomiyi değil, ekonomi,
siyaseti yönlendiriyor. Böyle önemli bir
göreviniz var. Sizin bu dayanışmanız,
ulusların dayanışmasını olumlu yönde
etkileyecektir.’’
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İstanbul | 4 Haziran 2004

2. OECD Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeler Bakanlar Konferansı
Açılışı
Sayın Başkan, sayın bakanlar, değerli
katılımcılar, öncelikle, ülkem adına II.
OECD Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
Bakanlar Konferansına katılmak üzere
İstanbul’a gelmiş olan tüm katılımcılara
hoş geldiniz demek istiyorum. Sizleri

büyük önem verdiğimiz bu konferans vesilesiyle, Türkiye’de ağırlamaktan büyük
memnuniyet duymaktayız.
KOBİ’lerin desteklenmesi ve geliştirilmesi için, OECD çerçevesinde 2000 yılında
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Bologna’da başlatılmış olan bu sürecin
şimdi İstanbul’da devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Bu süreçte önemli
bir aşama teşkil eden bu Konferansa ev
sahipliği yapmak ve bu suretle daha fazla
katkı sağlama fırsatını elde etmiş olmak
bizim için çok sevindirici gelişmelerdir.
Bu toplantının, bir yandan OECD üyesi
olan ülkelerle üye olmayanları bir araya
getiriyor olması nedeniyle, diğer taraftan
da gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan
ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği için
yeni bir forum teşkil etmesi bakımından
büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.
Böyle bir toplantı için, kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası olan Türkiye’nin
seçilmiş olması da son derece anlamlıdır.
Dünya ticaretinin dayanaklarından biri
olan KOBİ’ler ile ilgili böyle bir toplantının, tarih boyunca önemli ticaret
yollarının üzerinden geçtiği Türkiye’de
gerçekleşiyor olması, bu yer seçiminin
isabetinin bir başka kanıtıdır. Hükümet
ve ilgili uluslararası örgüt yetkilileri, sivil
toplum ve özel sektör temsilcileri ile diğer
ilgililerin bir araya geldiği bu toplantının
sonucunda bu alandaki uluslararası işbirliğinin daha da gelişeceğine inanmaktayız.
Türkiye, getirmiş olduğu belirsizliklerle
birlikte birçok yeni fırsat da sunan küreselleşmenin sağladığı olanaklardan tüm
ülkelerin yararlanması gerektiğine inanmaktadır. Bu alandaki uluslararası ve bölgesel işbirliğine her zaman büyük önem
vermektedir. Uluslararası ve bölgesel örgütler ile geliştirilecek altyapı ve sağlana-

cak uygun ortamın ticaret ve yatırımları
teşvik ederek ve arttırarak ülkelerimizin
büyümesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Küreselleşmenin girişimcilere
yeni ufuklar açmakta olduğu bir gerçektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin
dünya pazarına açılmaları eskisine göre
daha kolaylaşmıştır.
Büyük ölçekli işletmelerle karşılaştırıldıklarında, KOBİ’ler nispeten sınırlı bir
yatırım ile kısa sürede istihdam ve üretimi arttırabilmektedir. Yine bu işletmeler
değişen koşullara nispeten daha kolay
uyum sağlamakta, gerekli olanaklar sağlandığında üretimlerini sürdürebilmekte
ve ekonomik krizleri nispeten daha az
zararla atlatabilmektedir. Özel sektörün
girişimci ruhunun da etkisi ile bu işletmeler iç ve dış pazarlarda son derece aktif
olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü,
ulusal ekonomi politikaları belirlenirken
bu işletmelerin üretim potansiyellerinden mümkün olduğunca çok yararlanılabilecek bir ortamın yaratılması her
zaman önem taşımaktadır.
Bununla birlikte, KOBİ’lerin her zaman
çok olumlu koşullarda faaliyet gösterip
uygun koşullarda rekabet edebildiklerini
söyleyebilmek mümkün değildir. Boyutlarına bağlı olarak imkanları da sınırlı
olan bu işletmeler, özellikle dış pazarlara
açılırken zorlanabilmektedirler. Kısmen
kendi ülkelerinde, kısmen pazarına girmek istedikleri ülkelerde karşılaştıkları,
bazen çok boyutlu sorunların çözümü
ister istemez, ulusal politikaların yanı
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sıra uluslararası işbirliğini de zorunlu
kılmaktadır.
Ulusal politikaları tamamlayacak uluslararası işbirliği, KOBİ’lerdeki üretim artışının getireceği düşük maliyet, uygun fiyatlar ve artacak tüketim gibi kazançların
uluslararası boyutta da arttırılmasına katkıda bulunacağından, aynı derece önem
taşımaktadır. OECD çerçevesinde, başlatılan bu süreç uluslararası işbirliğinin
somut ve olumlu bir örneğidir. Ekonomik
işbirliğini geliştirmek suretiyle üyelerinin gelişme ve büyümelerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan OECD’nin
KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik olarak
yürütmeye başladığı çalışmalar son derece zamanlı ve yerindedir.
Yalnızca OECD üyeleri ile sınırlı kalmayan, OECD üyesi olmayan ülkelere de
yönelen bu sürecin, resmi kurum ve uluslararası örgütlerin yanı sıra sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini
de kapsamına alması, küreselleşmenin
herkes için daha olumlu ve daha yararlı
hale getirilmesi yönündeki kararlılık ve
çabaların bir göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, KOBİ’lere büyük önem vermekteyiz. Bu tutumumuzun
yanı sıra, coğrafyanın sağladıkları olanakları göz önüne alarak, İstanbul’un ve
Türkiye’nin bölgemiz KOBİ’leri arasındaki işbirliğinde önemli bir rol oynamasını
arzuluyoruz. Bunun için gereken altyapı
mevcuttur. Ülkelerimizdeki KOBİ’lerin
aralarındaki işbirliği ve etkileşimin artması tüm taraflar için olumlu ve yararlı
olacaktır.

KOBİ’ler bağlamında değinmek istediğim
diğer bir nokta da, bu işletmelerin, teknolojinin sağladığı olanaklardan mümkün
olduğunca yararlanmaları ve içinde bulunduğumuz bilgi çağına uygun şekilde
rekabet edebilmelerine verdiğimiz önemdir. Hükümetler olarak üzerimize düşen
başlıca görev, bu girişimcilere en uygun
ve elverişli altyapı ve koşulları sağlamaktır. Karşılarına çıkan engellerin kaldırılması için gerekli işbirliğini geliştirmektir.
Tabi ki, bu süreç hükümetlerle birlikte
tüm ilgili tarafları da kapsayan bir etkileşim ve yönetişim ile oluşacaktır.
Bu toplantıya, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri gibi ilgili taraflarca gösterilen ilgi ve katılım bu
konuda güçlü bir iradenin varlığına işaret
etmektedir. Bu da son derece memnuniyet vericidir. Bu toplantının sonucunda
kaydedilecek kazanımlar ile mevcut işbirliğimizin daha da ileri götürüleceğine
inanıyoruz. Bu Konferans çeşitli toplantı
ve forumlarla KOBİ’leri yakından ilgilendiren değişik konuları ele alacaktır. Geniş
bir yelpaze içinde yer alan bu konular,
girişimci ve yenilikçi KOBİ’lerin küresel
ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi
ana teması etrafında, bilgi ekonomisi,
girişimcilik, performansın ölçülmesi,
elektronik ticaret, kalkınma ve kadın girişimciliği gibi başlıklar altında ayrıntılı
olarak tartışılacaktır.
Küreselleşme ve KOBİ’lerin içinde bulunduğu koşullar son derece dinamik bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla İstanbul’da
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sürmekte olan bu süreç de ortaya çıkan
yeni koşullara uyum sağlamak durumundadır. Diğer bir deyişle, KOBİ’lerin
geliştirilmesine yönelik, mevcut irade ve
anlayış birliğimizin, KOBİ’lerin yeni gereksinimlerine de cevap verecek esnek ve
değişebilen bir yaklaşım haline gelmesini
beklemekteyiz. Biz, İstanbul’da yapılan
bu Konferansı sadece hükümetler arası
bir toplantı olarak görmüyor, ilgili tüm
tarafların bir araya geldiği, görüş alışverişinde bulunduğu, işbirliği olanaklarını
araştırıp geliştirdiği bir forum olarak
algılıyoruz. Bu itibarla, resmi toplantılar
dışındaki girişimlere de önem veriyoruz.
Bu yaklaşım içinde ilgili tüm taraflara görevler düşmektedir. Bu görevler arasında
kuşkusuz en önemlisi, OECD bünyesinde
yürütülen bu işbirliğine verilen önemin
devam etmesi ve ortaya çıkacak sinerjiden de yararlanılarak ulusal ve uluslararası politikalarımızın daha da uyumlu
hale getirilmesidir. Bu çerçevede, hükümetlerle birlikte sivil toplum kuruluşları
ve özel sektör kurumlarının da katkısı
önem taşımaktadır. Zira bu süreç esasen
özel sektörün itici güç olacağı, hükümetlerin ve diğer kuruluşların özel sektörün
yolunu açacağı bir girişimdir. Sözlerimi
noktalarken, tüm katılımcılara bir kez
daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarınızda
hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür
ederim.
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İstanbul | 7 Haziran 2004

AB Büyükelçileri Onuruna
Verilen Yemek
Başbakan Erdoğan, AB üyesi ve aday ülkelerin büyükelçileri onuruna Başbakanlık
Resmi Konutu’nda dönem sonu yemeği
verdi. Yemeğe, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Beşir Atalay, eski Dışişleri Bakanı ve
AK Parti Milletvekili Yaşar Yakış, TBMM
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı Mehmet Elkatmış, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Uğur Ziyal ve bazı bakanlık bürokratları da katıldı.
Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin, 1999 Helsinki Zirvesi’nden
bu yana ‘‘zamanı kovalamayı değil, zamanın kendisini kovalamasını’’ amaç
edindiğini söyledi. Türkiye’nin AB üyeliği yolunda hedef lediği noktaya henüz
gelmediğini vurgulayan Erdoğan, ‘‘Ama
çok önemli dönemeçleri geçtik. Keskin
virajları bir daha geçmemek üzere arkada
bıraktık’’ dedi. Erdoğan, Türkiye’nin çabalarına destek veren AB Komisyonu’na ve
üye ülkelere teşekkür etti.
AB Dönem Başkanı İrlanda ile son derece verimli mesai yürüttüklerini anlatan

Erdoğan, 1 Temmuz’dan itibaren Dönem
Başkanlığını devralacak olan Hollanda
ile de aynı yakın ve yapıcı işbirliğini
sürdüreceklerinden şüphe duymadığını
belirtti. Erdoğan, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin önümüzdeki
hafta toplanacağını anımsatarak, AB
Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin rapor
ve tavsiyesinin yayınlanmasından önce
Türkiye’ye yönelik siyasi desteğin vurgulanması için Zirve’nin son fırsat olacağını
vurguladı.
Başbakan Erdoğan, müzakerelere ilişkin
asıl karar ve değerlendirmenin Aralık
ayında yapılacağına işaret ederek, ‘‘Haziran Zirvesi’nde gerek müzakereler
için ön şart olan siyasi kriterlerde, gerek
Kıbrıs konusunda attığımız adımların
layığı veçhile değerlendirildiğini görmek,
hissetmek istiyoruz. Zira müzakerelerin
başlaması için alınacak kararın, nihayetinde siyasi bir karar olacağını hepimiz biliyoruz’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan,
1999 yılından bu yana Türkiye’nin AB’ye
uyum sürecini çabuklaştırmak amacıyla
yapılan yasal düzenlemeler hakkında bil-
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gi vererek, bu çerçevede 7 tane kapsamlı
uyum paketi çıkarıldığını hatırlattı.
Erdoğan, AİHM kararları doğrultusunda
kapatılan DEP’in eski milletvekillerinin
yargılandığı davanın da aralarında bulunduğu 19 davada yeniden yargılanma
hakkının tanındığını, kültürel haklar
alanında cesur adımlar atılarak, Türkçe
dışındaki dil ve lehçelerin öğrenilmesi
için kurslar açıldığını, TRT’nin bugünden
itibaren Türkçe dışındaki 5 ayrı dil ve
lehçede yayına başladığını anlattı. İşkencenin önlenmesi, tutuklama ve gözaltı yönetmeliği alanlarında da önemli ilerlemeler sağlandığına dikkati çeken Erdoğan,
‘‘İşkence ve kötü muamele ile mücadelede
ülkemiz, sıfır toleranstır’’ dedi. Erdoğan,
bu bağlamda AİHM’ye yapılan başvurularda da gözle görülür düşüş olduğunu
dile getirerek, başvuruların sayısının
diğer Avrupa ülkelerinin seviyesine gerilediğini kaydetti.
Başbakan Erdoğan, kadın-erkek eşitliği,
basın hürriyeti, DGM’lerin kaldırılması,
YÖK gibi konuları içeren Anayasal değişikliğin de geçen ay yapıldığına işaret
ederek, Hükümet’in bu değişikliklerin uygulamaya yansıtılmasını yönelik mevzuat
hazırlıkları içerisinde olduğunu bildirdi.
AB’ye aday diğer ülkelerin yarattığı örneklere bakıldığında müzakerelerin başlaması tavsiyesi için benimsenmiş standart bir yöntem görülemeyeceğini dikkati
çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Bir grup ülke için bu tavsiye, ‘siyasi kriterleri karşılamıştır’ tespitine dayandırıl-

mıştır, başkaları için ise ‘siyasi kriterleri
karşılamıştır ama...’ denilerek, müzakere
sürecinde tamamlanması beklenen hususlar sıralanmıştır. Esasında, ‘Kopenhag
siyasi kriterlerini karşılıyor’ denilen
hiçbir adayın karnesinde, ‘yapılması gerekenler’ hanesi boş bırakılmamıştır. Tabii
ki herkes gibi bizim de eksikliklerimiz
olabilecektir ve bunlar ortaya konulacaktır. Önemli olan müzakerelerin başlaması
için karşılamamız istenen hususlarda
yeterli azim ve ilerlemeyi gösterip göstermediğimizdir. Beklentimiz, 2005 yılının
ilk aylarında müzakerelerin açılmasına
imkan tanıyacak kararın, Aralık ayında
alınmasıdır. Komisyon’un da 2002 Kopenhag Zirvesi’nde belirlendiği gibi Ekim
ayında bu yönde sarih bir tavsiyede bulunmasını bekliyoruz. Tekrarladığım ve
haklılığına sonuna kadar inandığım bir
husus var: Türkiye’nin sesi, bağırmamıza
gerek bırakmayacak kadar güçlü çıkacaktır. Yeter ki kendisine dost kulaklar
bulabilsin.’’
Türkiye ekonomisinde yaşanan dönemsel
sıkıntıların, müzakerelerin başlatılması
önünde engel olarak öne sürüldüğünü
ifade eden Erdoğan, ‘‘AB Komisyonu,
kanımca, çok da objektif olmayan bir
yaklaşımla, Türkiye’yi işleyen piyasa ekonomisi olarak kabul etmemekle ısrarlı
davranmaktadır’’ dedi. Bu tür yaklaşımların sadece Türkiye’ye değil, AB’ye de zarar
verdiğine inandığını ifade eden Erdoğan,
‘‘IMF’nin 2003 verilerine göre, dünyanın
22. büyük ekonomisi olan ve bazı üye
ülkeleri dahi geride bırakan Türkiye’nin
potansiyelini görmezden gelenler, AB
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ekonomilerine dinamizm kazandırma
çabalarını unutmuş görünmektedir’’ diye
konuştu.
‘‘Ekonomimizin tüm sorunları aştığını
söylemiyorum’’ diyen Erdoğan, ancak
uluslararası kuruluşların, ekonomiyi
güçlendirmek için atılan adımların hakkını teslim ettiğini söyledi. Erdoğan, AB
Komisyonu’nun rapor ve önerisiyle, bu yıl
Türkiye’nin üyeliğinin etkilerine ilişkin
bir değerlendirme hazırlanacağını ifade
ederek, diğer adaylar için yapılmayan bu
uygulamayı ‘‘olağan dışı’’ olarak niteledi.
Erdoğan, böyle bir çalışmanın Türkiye’ye
ilişkin bazı kaygıları ortadan kaldıracağını ümit ettiğini belirtti.
Türkiye’nin AB üyesi olmanın sorumluluğu ve bilinci içinde bulunduğuna
dikkati çeken Erdoğan, bu konudaki en
iyi göstergelerden birisinin Kıbrıs konusunda izlenen tutum olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Kıbrıs sorununun,
AB’ye ithalini önlemek için elinden gelen
çabayı gösterdiğini dile getiren Erdoğan,
1 Mayıs’taki referandumda birleşik bir
Kıbrıs’ın AB’ye girmesi için Türkiye’nin
üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine
getirdiğini anlattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Aynı bilinç, irade ve sorumluluk ile
davranmayan taraf, maalesef şu anda AB
üyesidir. AB, uluslararası bir sorunu, kendi içine ithal etmiştir. Gelinen noktada,
kimin çözümden, kimin çözümsüzlükten
yana olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede,
önceliğimiz çözüm isteyen Kıbrıs Türk

tarafının, daha fazla cezalandırılmasına
izin verilmemesidir. Kıbrıs Türklerinin
tecridinin giderilmesi için etkin ve cesur
tedbirler alınmalıdır. Türkiye’nin AB ile
ilişkilerinin Kıbrıs konusunun gölgesinde
tutulması kabul edilemez. Tüm tarafların
sorumlu ve gerçekçi politikalar benimsemesini bekliyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında kabul edilen tüzük, Kuzey’in tecridinin
giderilmesi yönündeki beklentimizi, maalesef büyük ölçüde karşılamamıştır. Daha
etkin ve cesur adımlara ihtiyaç vardır.’’
Başbakan Erdoğan, belirli bir aşama
kaydeden hükümetler arası konferans
çalışmalarının bu ayki zirvede sonuçlandırılacağını ümit ettiğini ve gerekli
uzlaşının sağlanması bağlamında dönem
başkanlığına güvendiklerini belirtti. Erdoğan, daha önce de Hıristiyan ve İslam
medeniyetleri arasında soğuk savaş yaratılmak istendiği ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesinin bunu engelleme yönünde
katkılar yapacağı yönünde tespitlerde bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
‘‘Yanılmış olmayı istediğim bu tespitlerimde her geçen gün, yaşanan gelişmeler
karşısında haklı olduğumu üzülerek görüyorum. Dine dayalı, her tür gruplaşmanın, tarihe gömülmesi için işbirliği ve diyalog zeminini güçlendirmeye, bugün çok
daha fazla ihtiyacımız var. Çağdaş dünyamızda din, sistem ve coğrafyalara değil,
bireye aittir, öyle olmalıdır. Türkiye’nin
AB’ye tam üyeliği, Hıristiyan ve Müslümanlar arasındaki birlikte yaşama inanç
ve iradesini hiç şüphesiz güçlendirecektir. Lütfen, Türkiye’nin farklılıklarını dile
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getirirken, bu farklılıkların esasında başlı
başına birer zenginlik olduğunu unutmayınız. Bunları tek başlarına değil, AB’ye
katabilecekleri artı değerlerle birlikte
düşününüz. ‘‘
Büyükelçilere, ’’Hiçbir zaman, karşınıza
tutamayacağımız sözlerle çıkmadık. Taahhütlerimizi, suya yazılmış yazılar olarak görmedik’’ diye hitap eden Erdoğan,
Türkiye’nin hiçbir zaman olması gerekenin ötesini talep etmediğini ifade etti.
Türkiye’nin kendi performansını değerlendirirken, gerçekçilikten sapmadığını
dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle
tamamladı:
‘‘Kendi kendimize, kimliğimize, yapabileceklerimize sınırlar biçmedik. Önce
kendimizi, güç ve zaaf larımızı doğru
tanımladık. Hiçbir zaman kaydettiğimiz
ilerlemenin rehaveti içine düşmedik, tam
tersine yaptıklarımızın, yapacaklarımızın
teminatı olarak bilinmesini istedik. Türkiye olarak, sorumluluklarımızdan asla
korkmadık. Aralık ayında AB’den de sadece ve sadece aynısını bekliyoruz.’’
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Ankara | 7 Haziran 2004

Filistinli İşadamlarını Kabul
Başbakan Erdoğan, Muhammed Mesruca
başkanlığındaki Filistin İş Konseyi heyetini, Başbakanlık Yeni Bina’da kabul etti.
Kabulde Erdoğan, Türkiye ve Filistin halklarının, ortak bir tarihi paylaştığını belirterek, Türkiye’nin, ‘‘kardeş Filistin halkının,
bağımsız ve egemen devlet olarak yaşama
konusundaki haklı davasını’’ desteklediğini, bundan sonra da desteklemeye devam
edeceğini kaydetti.
İsrail ile Filistin arasındaki barışın önemine
işaret eden Erdoğan, barış sürecinin canlanmasını arzu ettiklerini söyledi. Erdoğan,
‘‘Bu konudaki her türlü çaba ve girişimin,
Filistin halkının içinde bulunduğu ağır ekonomik ve sosyal güçlüklerin acilen dindirilmesine yönelik önlemleri de içermesini
istiyoruz’’ dedi. Türkiye ile Filistin arasında
serbest ticaret anlaşmasının yakında imzalanacağını belirten Erdoğan, bu anlaşmayla, Filistin ile Türkiye arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkilerin büyük bir ivme kazanacağını vurguladı.
Erdoğan, Türkiye’nin, Filistin kurumlarının oluşturulması için yapılan çalışmaları
desteklediklerini, bu çerçevede tanınmış
bir Türk Anayasa Hukuku Profesörü’nün,

hazırladığı Filistin Anayasası Taslağı’nı
Filistinli makamlara sunduğunu bildirdi.
Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’nın, bir eğitim
programı çerçevesinde Nisan ayında Filistinli diplomatları konuk ettiğini anımsattı.
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin Filistin Koordinatörü Vehbi Dinçerler’in, ilk faaliyet
olarak, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın
düzenlediği Cenevre’deki toplantıya katıldığını anlattı.
Kabulde, ekonomik ilişkilerin önemine
değinen Erdoğan, bölgedeki barış sürecine
katkıda bulunulması amacıyla öncelikle
Dinçerler’in, ardından Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün ve
daha sonra da kendisinin bölgeyi ziyaret
edeceğini bildirdi. Filistinli işadamlarına
tavsiyelerde de bulunan Erdoğan, ‘‘İsrail’e
ne söylenecekse masada söylemeniz gerekir. Masadan kaçmak olmaz, masaya
oturarak orta noktayı bulabilirsiniz. Filistinli kardeşlerimiz, barış için ellerinden
geleni yapmalıdırlar’’ dedi. Erdoğan, ayrıca,
İsrail’in Gazze’den çekilme planını yakından izlediğini ifade etti.
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İstanbul | 14 Haziran 2004

31. İDBK Toplantısına Katılan
Bakanlar Onuruna Verilen
Akşam Yemeği
Sayın bakanlar… sayın Genel Sekreter…
değerli konuklar… Türk halkı, Türk Hükümeti ve şahsım adına hepinize İstanbul’a
hoş geldiniz diyorum. Bugün başlayan 31.
İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nın
başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Zira
İslam Dünyası’nın İKÖ’nün başarısına
ihtiyacı var.
Bu akşam birlikte olduğumuz bu mekan,
aslında devlet yönetiminin 19. yüzyılın son yarısında Topkapı Sarayı’ndan
Boğaziçi’ne taşınmasıyla başlayan bir
batılılaşma öyküsünü bizlere anlatmaktadır. Dolmabahçe ve Çırağan saraylarının
son noktası olarak kabul edilen Feriye
karakolu, o tarihte bölgenin güvenliğini
sağlamak için inşa edilmişti. Geçmişte tarihimizin çalkantılı bir dönemine şahitlik
eden bu yer, aynı zamanda Boğaziçi’nin
güzelliğine açılan bir kapıdır. İstanbul ve
Boğaziçi, sadece edebiyatçıların, sanatçıların ilham kaynağı olan bir şehir ve
mekan değil, bütün unsurlarıyla, medeniyetleri buluşturan, sentezleyen eşsiz eser-

leriyle uygarlık birikimimizin mükemmel
bir sembolü olmuştur.
Edebiyatımızın önemli isimlerinden Abdülhak Şinasi Hisar bir eserinde İstanbul
hakkında şöyle demektedir: “İstanbul’da
yaşayanlar, hissiyata ve fikirlere bir nebze
açık iseler, kalplerinin, yaşadıkları müddetçe hayatlarına anlam katacak iki ayrı
duyguyla dolduğunu hissederler. Bunlardan biri doğa sevgisi, diğeri ise tarih duygusudur.” Bulunduğumuz bu mekanın
bize bu iki duyguyu da aynı anda yaşattığını düşünüyorum. Buna bir de arkamızda gördüğünüz Boğaziçi köprüsünün taşıdığı sembolik anlamı eklemek gerekiyor:
Asya’yı Avrupa ile birleştiren İstanbul’un
bu özelliğini bu köprüden daha iyi yansıtan başka bir sembol olabilir mi?
Değerli konuklar…
Konferans’ta bugün yapılan ve önümüzdeki iki gün içerisinde yapılacak konuşmaları, İKÖ üyelerinin ortak mesajlarını
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ortaya koyması bakımından önemli bulmaktayım. İKÖ coğrafyasındaki mevcut
sorunlar ve güncel gelişmeler karşısında
Örgütümüzün daha duyarlı ve aktif bir
tavır alması hususunda sergilenen kararlılık memnuniyet vericidir. Arap-İsrail
ihtilafından Irak’a, Kıbrıs’tan Keşmir’e
uzanan birçok sorun hakkında verilen
dayanışma mesajları takdire şayandır.
Mesele, bu olumlu iradenin eyleme dönüştürülebilmesinde yatmaktadır.
Bu bakımdan, Konferans’ta kabul edilecek kararların izlenmesinin ve uygulanmasının temini büyük önem taşımaktadır.
Zira hepimiz daha adaletli bir dünyada,
halklarımızın huzur içinde yaşaması için,
ülkelerimizin ve gelecek nesillerin sorumluluğunu taşıyoruz. Bunun için ortak
medeniyet literatürümüzde merkezi bir
yeri olan “adalet” kavramına en geniş anlamıyla ve her zamankinden daha güçlü
bir iradeyle sahip çıkmalıyız. Toplumlarımızın iç dinamikleriyle birlikteliğimizi
güçlendirerek kaos yerine adalete, barışa
ve huzura hizmet etmeliyiz.
Değerli konuklar…
Ortak davalarımızda sesimizin daha güçlü çıkmasını istiyorsak, kendi aramızdaki
birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi
kadar gerekli olan başka bir şey, İslam
Dünyası’nın, İslam coğrafyasının ve bu
coğrafyada yaşananların doğru değerlendirilip anlaşılabilmesini sağlamaktır.
Bunun yolu ise mutlaka diyalog ve karşılıklı etkileşimden geçmektedir. Bildiğiniz
gibi, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik

Devletleri’nde yapılan G-8 Zirvesi’nin ana
gündemini Orta Doğu ve Kuzey Afrika
oluşturmuştur. Bu Zirve’den çıkan mesaj,
dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinin bu bölgenin kalkınması için gerçek
bir ortaklık temelinde işbirliği ve yardıma hazır olduklarıdır.
G-8 Zirvesi’ne, bölgeye komşu bir ülkenin
Başbakanı olarak, bu girişime olabilecek
katkılarımızı ortaya koymak üzere ben de
katıldım. Benim ve Dışişleri Bakanımız
Sayın Gül’ün daha önce çeşitli İKÖ toplantılarında ve diğer bölgesel platformlarda
sizlerle paylaştığımız görüşlerimizi dile
getirdim. Bölge halklarının hak ettikleri
ekonomik, sosyal ve siyasi standartları
yakalayabilmeleri için ciddi bir reform
atılımının gerekli olduğunu, esasen son
Arap Ligi Zirvesi’nde de gördüğümüz
gibi bölge Hükümetleri’nin bu ihtiyacın
bilinci içinde doğru yolda adımlar attıklarını, bu adımların teşvik edilmesi, ancak
zorlamalardan, dayatmalardan mutlaka
kaçınılması gerektiğini vurguladım. Zira,
bölgesel sorunlar ülkelerin, toplumların
kendi iç dinamiklerini, iradelerini hesaba
katmadan, sosyal, kültürel, beşeri unsurları idrak etmeden harici müdahalelerle
ele alınırsa hem eşyanın tabiatına aykırı
olur, hem de adalete değil kaosa hizmet
edilmiş olunur.
Ayrıca, bu zirvede başta Arap-İsrail ihtilafı olmak üzere, bölgesel sorunların,
ilerlemenin önündeki temel engellerden
birini oluşturduğunu özellikle hatırlattım. Bu sorunların adil bir çözüme kavuşturulması için G-8 ülkelerinin daha fazla
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çaba sarf etmeleri gereğine işaret ettim.
G-8 Zirvesi sonunda yayınlanan siyasi
bildiride, Arap-İsrail uyuşmazlığının adil,
kalıcı ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması yolundaki güçlü destek taahhüdünü
cesaret verici bir adım olarak görüyorum.
G-8 ülkelerinin açılımına cevap verip
vermemek elbette bölge ülkelerinin takdirindedir. Bizim görüşümüz ise, böyle bir
yeni ortaklığın kurulabileceği istikametindedir.
Değerli konuklar…
Tarihin önemli dönemeçlerinden birinde bulunmaktayız. Bizler, bu dönemeçte
ülkelerimizi ve halklarımızı daha mutlu,
daha müreffeh bir geleceğe taşıyacak olan
aracın sürücü koltuğunda oturmaktayız.
Bu dönemeci aracımızı devirmeden aşabilmek için, dikkatli ve rasyonel; uzlaşma
arayan; geleceğe yatırım yapan ve aynı
zamanda inisiyatifin elimizden çıkmasına izin vermeyen bir yaklaşım ve sağlam
bir irade sergilememiz gerekiyor. Bunu
gerçekleştirebilecek müşterek akıl ve deneyime sahip olduğumuza ve neticede bütün İKÖ coğrafyası için önemli bir fırsat
penceresinin açılabileceğine inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere tekrar
hoş geldiniz diyorum.
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Hollanda | 16 Haziran 2004

Başbakan Balkenende ile Ortak
Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, baş başa ve heyetler
arası görüşmenin ardından, Hollanda
Başbakanı Jan Peter Balkenende ile ortak
basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ‘‘değerli dostum’’ diye hitap ettiği Başbakan
Balkenende’nin resmi davetlisi olarak
Hollanda’da bulunduğunu anımsattı.

Gerek baş başa, gerekse heyetler arası
görüşmelerde çok olumlu ve dolu bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, bu resmi ziyaretin aynı zamanda
çok anlamlı bir döneme de denk geldiğini
söyledi. Hollanda’nın, 1 Temmuz’dan itibaren AB Dönem Başkanlığı’nı üstlene-
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ceğini hatırlatan Erdoğan, Hollanda’dan
Brüksel’e geçeceğini ve orada katılacağı
Brüksel Zirvesi’nde, 1 Temmuz itibariyle
Hollanda’nın dönem başkanlığının başlamasının adımlarının atılacağını kaydetti.
Aralık 2004 tarihinin Türkiye için çok
önemli olduğunu ifade eden Erdoğan,
şöyle konuştu:
‘‘Aralık 2004, tam üyelik tarihi değil.
Türkiye’nin müzakere süreci ile ilgili
kararın verileceği tarih. Zaman zaman
burada bazı yanlış anlamalar oluyor. Türkiye, uyum-uygulama başlığı altındaki
iki önemli adımdan, uyumla ilgili bütün
anayasal ve yasal değişiklikleri, ortaya
koyduğu siyasi bir iradeyle, iktidar muhalefet işbirliği içerisinde gerçekleştirmiştir. Şimdi ise süratle uygulamaya yönelik
adımlarını atmaktadır ve Aralık 2004’e
kadar büyük ölçüde bunları gerçekleştirmek kararlılığındayız. Uygulama ile
ilgili olarak, bunların tamamının bitmesi
mümkün değildir. Şu anda zaten tam
üye olan ülkeler bile, AB müktesebatının
gereği olan bütün ilkeleri, maddeleri yerine getirmiş değil. Çünkü bir zihniyet
değişikliğini gerçekleştiriyorsunuz. Bu
kolay bir olay değil. Fakat bizler, ciddi
bir siyasi irade ortaya koymak suretiyle
bunları gerçekleştirmenin kararlılığı
içerisindeyiz. Bunu da attığımız adımlar
göstermektedir. Bizim öncelikli kararımız
şu: Türkiye, AB ailesi içerisinde yer alma
kararını almıştır. Halkının yüzde 75’i
buna destek vermiştir. Kopenhag siyasi
kriterlerini, insanımızın yaşam standardını yükseltmek için gerekli görmekteyiz. Zaten biz şu anda farklı bir durum

olarak AB’nin içindeyiz. Şu anda yaklaşık
4 milyon vatandaşımız AB’nin içinde.
Hollanda’da bile 350 bin vatandaşımız
var ve bunlar Hollanda’ya gelişlerinin 40.
yılını kutluyor.’’
Başbakan Erdoğan, bu durumun, iki ülke
arasındaki ilişkileri çok farklı bir şekilde
geliştirdiğini ifade ederek, Türkiye ve
Hollanda arasındaki dostluğun çok farklı
olduğunu anlattı. 6 Ekim’de açıklanacak
olan ilerleme raporunun önem arz ettiğini ifade eden Erdoğan, ‘‘Bizi çok iyi
anlayan dostlarımızı, Türkiye’nin birer
sponsoru olarak görüyorum. Şüphesiz ki
dönem başkanları mümkün olduğu kadar
objektif bakmak zorundadır. Ama bu objektifliğin inanıyorum ki biraz da böyle,
daha pozitife doğru yönelmesi suretiyle,
Türkiye’nin bu aile içerisinde yerini alması kolaylaşacaktır’’ diye konuştu. Bunu,
Hollanda halkının iyi niyetine sığınarak
söylediğini ifade eden Erdoğan, Başbakan
Balkenende’ye, bugün yapılan görüşmelerin çok verimli olması ve gösterilen
ev sahipliği nedeniyle şahsi ve heyeti
adına teşekkür etti. Hollanda’nın dönem
başkanlığının başarılarla dolu olmasını
dileyen Erdoğan, AB’nin, medeniyetler
buluşması, uzlaşması ve bir siyasi değerler bütünü olarak bir adres olması temennisinde bulundu.
Başbakan Erdoğan, Hollandalı bir gazetecinin, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi
Tacan İldem’in, ‘‘Eğer aralıkta müzakere
tarihi konusunda olumsuz bir karar çıkarsa, Türkiye bunu kabul edemez. Bunu,
ayrımcılık olarak kabul ederiz’’ sözlerini

217

Recep Tayyip ERDOĞAN

anımsatarak, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:
‘‘Ben, böyle bir olumsuz karara hiç ihtimal dahi vermek istemiyorum. Çünkü,
bu Türk halkı üzerinde hayal kırıklığının
ötesinde bir netice olur. Şunu da çok açık
ve net ifade etmeliyim ki, Türkiye bu kapıda 41 yıldır bekliyor. Şu anda tam üye
olan ülkelerin birçoğundan daha fazla
Türkiye, AB müktesebatının gereği olan
adımları atmıştır. Öyle zannediyorum
ki, gerek 6 Ekim’de hazırlanacak rapor,
gerekse Aralık 2004’te verilecek karar,
bütün bu çerçeve göz önünde bulundurularak verilecektir.’’

daha hoşgörülü davranıyor. Yanlış iletişimlerden esinlenerek, bu raporlar hazırlanmış olabilir. Ama bizzat yaşanır ve
görülürse, o zaman pek de anlatıldığı gibi
olmadığını sizler de göreceksiniz.’’

Başbakan Erdoğan, ‘‘Türkiye’de çok şey
değiştiğini ancak insan hakları raporlarına göre hala bazı şeylerin yapılması
gerektiğini’’ öne süren Hollandalı gazeteciden, buna örnek istedi. Hollandalı
gazeteci bunun üzerine, ‘‘cezaevlerindeki
koşulların gerektiği gibi olmadığını ve
polislerin insanlara karşı tutumunun
sert olduğunu’’ öne sürdü. Erdoğan da
Türkiye’de cezaevlerindeki rehabilitasyonunun batı standartlarına ulaşma yolunda olduğunu vurgulayarak, ‘‘Yüzde 100
olmuştur dersem, doğru olmaz. Fakat, şu
anda yoğun bir şekilde mevcut cezaevlerinin yeniden inşası ve bu yeni inşada
bütün projeler, batı standartlarına uygun
olarak yapılmaktadır’’ diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Polisimizin davranma şekline gelince,
onu da çok açık, net söylüyorum. Şu anda
AB üyesi ülkelerin birçok polisinden çok
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Hollanda | 16 Haziran 2004

Türkiye-Hollanda
İş Forumu Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Hollanda’daki temasları çerçevesinde Rotterdam’da
düzenlenen Türk-Hollanda İş Forumu
Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, burada
yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hollanda
arasındaki dış ticaret hacminde geçen
yılın ilk 4 ayına göre, yüzde 35’lik artış
olduğunu ifade ederek, Türkiye’de 450
Hollanda firmasının yatırım yaptığını
belirtti. Bu rakamın, Türkiye ile Hollanda
arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan,
bu yatırımların daha da artmasını arzu
ettiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan,
Türk işçilerinin Hollanda’ya gelişinin bu
yıl 40. yılının kutlandığını anımsatarak,
Hollanda’da 350 bin Türk vatandaşının
bulunduğunu bildirdi.
Erdoğan, Kraliçe Beatrix ve Başbakan Jan
Peter Balkenende ile de bu sabah yaptığı
görüşmelerde ortak tespitin; Hollanda’daki entegrasyonda, Türklerin problem
yaratmadığı şeklinde olduğunu kaydetti.
Avrupa’nın hangi ülkesinde olursa olsun,
Türk vatandaşlarının, yaşadıkları yerlerde entegrasyon sıkıntısı varsa, bunları

giderme konusunda her türlü yardımı
yapmaya hazır olduklarını ifade eden Erdoğan, ‘‘Bu bizim asli görevimizdir’’ dedi.
Türkiye’nin, Hollanda için geleceğe yönelik adımlarda, ciddi bir ortak olduğunu
dile getiren Erdoğan, Türkiye ekonomisinin 18 ayda çok iyi bir gelişme gösterdiğini belirtti. Erdoğan göreve gelmeden
önceki ve şu andaki ekonomik göstergeler
hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin, turizm
açısından, şu anda Akdeniz ülkeleri arasında en fazla gelişen ülke olduğunu ifade
eden Erdoğan, turist sayısında geçen yıla
oranla yüzde 50 artış sağlandığını bildirdi. Turizmde hedefin, bu yıl 20 milyon
turiste ulaşmak olduğunu dile getiren
Erdoğan, bunun, halklar arasındaki bütünleşmeye çok büyük katkısı olacağını
ifade etti. Erdoğan, Türkiye’de, dış ticaret
hacminde de büyük bir büyümenin söz
konusu olduğunu kaydederek, sözlerini
şöyle sürdürdü:
‘‘Türkiye’de, geçen yıl ithalat ve ihracat
115 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımız,
yaklaşık 49 milyar doları bulmuştur, bu
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yılki hedefimiz ise 65 milyar dolara ulaşmaktır. İthalatta da artış söz konusu, ama
bundan ürkmüyoruz. Çünkü bu bize, dış
piyasalarda pazar imkanını temin edecektir. Türk işadamının özgüveni artmıştır.
Türk işadamı, rahatlıkla, Avrupa’dan
Uzakdoğu’ya, Amerika’ya kadar açılma
cesaretini kazanmıştır. Bu dinamik ve
performansı yüksek bir gelişmedir.’’
Başbakan Erdoğan, bu yıl, Türkiye’nin AB
müzakere süreciyle ilgili kararın alınacağını anımsatarak, Türkiye’nin, Kopenhag
siyasi kriterlerindeki gerekleri yerine
getirdiğini, anayasal ve yasal değişikliklerin, iktidar ve muhalefetle birlikte gerçekleştirdiğini kaydetti. Uygulamada da
çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini
dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Biz, her gittiğimiz AB ülkesinde, şununla
karşılaşıyoruz: Kıbrıs meselesi ne olacak?
Her gittiğim yerde benim önüme bunu
çıkarıyorlar. Biz, ‘Annan Planı ile ilgili
size ne söylersek onu yaparız’ dedik. Kofi
Annan’a Davos’ta ‘müzakereleri başlatalım’ dedim, ancak ‘3 kere yaptım 4’üncü
kez bu işe girmem’ dedi. Annan’a ‘Şu
anda farklı bir yönetim iş başında’ dedim.
‘Garantör bir ülke olarak biz her zaman
Rumlardan bir adım önde olacağız. Gelin
bu adımı atalım’ dedim. Annan da görüşmeyi cesaretlendirici bularak, müzakereleri başlattı. Biz, görüşmelerde, hep önde
olduk. 24 Nisan Referandumu’nda, Kuzey
Kıbrıs yüzde 65 ‘evet’, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi ise yüzde 76 ‘hayır’ dedi. Annan Planı’nın kabulü şu demektir: Biz,
Kıbrıs’ta Türklerle beraber, Türkler de biz

Rumlarla birlikte yaşarız. Şimdi ne oldu?
Güney Kıbrıs AB’ye üye oldu, KKTC ise
hala ekonomik izolasyona tabi. Bu, çifte
standarttır. Bunu aşmamız gerekiyor. Bizi
gördükleri zaman ‘sizi takdir ediyoruz,
alkışlıyoruz, sözünüzde durdunuz, Güney
Kıbrıs bize şantaj yaptı’ diyorlar. Ama bu
karın doyurmuyor.’’
Erdoğan bundan sonra da verilen sözlerde duracaklarını belirterek, ekonomik
izolasyonun kalkmasını beklemenin
hakları olduğunu söyledi. Geçmiş yıllarda, Kopenhag siyasi kriterleriyle ilgili,
DGM’lerin kaldırılması, farklı dil ve lehçelerde yayın ve kurs açılması gibi bazı
düzenlemelerin düşünülemediğini, bugün ise bu düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlattı. AB üyesi ülkelerde, Türkiye
nüfusunun fazla olması konusunda korku
yaşandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye
nüfusunun dinamik olduğunu ve AB’ye
güç katacağını söyledi. Erdoğan, sözlerine
şöyle devam etti:
‘‘Aralık ayında müzakereye başlama kararı verilmezse ne olur? Biz, Kopenhag
siyasi kriterlerini, Ankara siyasi kriterleri
yaparız ve bu yolda devam ederiz. Çünkü
Türkiye, dinamik nüfusuyla performansı
yüksek bir yapıya sahiptir. Şu anda bulunduğumuz noktayı rahatlıkla aşacağız. Her
doğum sancılı olur. Şu andaki dönemler,
bizim sancılı dönemlerimizdir. Ama bu
doğum, çok kutlu bir doğum olacaktır.
Türkiye, halkının yüzde 99’u Müslüman
olan, demokratik, laik sosyal bir hukuk
devletidir. Halkının yüzde 99’unun Müslüman olması konusunda olumsuz değer-
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lendirme yapanlar oluyor. Bu çok yanlış
bir değerlendirmedir. Çünkü biz, AB’yi,
çelik kömür birliği olarak görmüyoruz.
Biz, AB’yi, bir ekonomik birlik olarak da
görmüyoruz. Biz, AB’yi, bir Hıristiyan kulübü olarak, medeniyetlerin çatıştığı bir
adres olarak da görmüyoruz. Biz, AB’yi,
medeniyetlerin buluştuğu, uzlaştığı, bir
siyasi değerler bütünü olarak görüyoruz.
Türkiye burada, tamamlayıcı unsur olacaktır.’’
Erdoğan, Türkiye’nin, demokrasi kültürüyle, İslam kültürünü bütünleştirebilmiş bir ülke olduğunu belirtti. İKÖ
Genel Sekreterliği’ni, Türkiye’nin aldığını
anımsatan Erdoğan, bu görevi almakla,
İslam dünyasının, özellikle AB’ye bakışı ve demokrasiyi anlamasının, çok
daha kolaylaşacağını söyledi. Bu açıdan,
Türkiye’nin, müzakere tarihi almasının
önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan,
‘‘Avrupalı dostlarımızın, bu kararı verirken, özellikle bu hassasiyetlere dikkat
etmesi lazım’’ dedi. Erdoğan, sözlerini ‘‘El
ele, medeniyetlerin buluştuğu, uzlaştığı
bir AB’yi tesis etmeye mecburuz. Eğer
terörün kökünü de kazıyacaksak, bunun
gerçekleşmesi lazım’’ diyerek tamamladı.
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İstanbul | 25 Haziran 2004

GMF-TESEV “Yeni Bir Dönüm
Noktasında NATO” Konferansı
Sayın Craig Kennedy… sayın Dr. Eckhard
Cordes… sayın Can Paker… Ekselansları… hanımefendiler ve beyefendiler…
GMF’nin Daimler Chrysler ve TESEV’le
işbirliği halinde gerçekleştirdiği “Yeni Bir
Kavşakta Atlantik İttifakı” konulu konfe-

rans vesilesiyle siz seçkin konukların huzurunda bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Üç kuruluşa da bu mükemmel
organizasyondan ötürü takdir ve teşekkürlerimi sunuyor, hepinize İstanbul’a
hoş geldiniz diyorum.
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Birkaç gün sonra transatlantik camianın
kalbi bu şehirde atacaktır. Yeni üyeler, ortaklar ve üstlendiği misyonlar sayesinde
farklı coğrafyalara uzanmakta olan İttifakın yeni niteliğini, iki kıtayı birbirine
bağlayan İstanbul kadar güzel sembolize
eden bir başka şehir olabilir mi? İttifakımız, 21. yüzyılı güçlü ve özgüvenli bir
şekilde karşılamaktadır. NATO Zirvesi bu
gerçeği ortaya koyan tarihi bir vesile olacaktır. İstanbul’da bir araya gelecek olan
müttefikler, İttifakın oluşmakta olan yeni
içeriğine yön vereceklerdir.
Değerli konuklar…
Esasen, yarın başlayacak olan konferansın
gündem maddelerine göz atmak dahi, İttifakımızın geçirmekte olduğu dönüşümü
anlayabilmek için yeterli olabilir. Bugün
sadece Avrupa demokrasilerini korumuş,
savunmayı müşterek bir çaba haline getirmiş bir ittifaktan bahsetmiyoruz. Aynı
zamanda Avrupa bütünleşmesinin yolunu açmış, Balkanlara istikrar getirmiş,
farklı bir kıtadaki Afganistan’ın istikrar
ve güvenliğine destek olan bir NATO’dan
söz etmekteyiz. Bugün, Kuzey Afrika’dan
Avrasya’ya kadar geniş bir ortaklık ağına sahip olan, tüm ortakları meyanında
Akdenizli ortaklarıyla kurduğu diyalogu
güçlendirmek isteyen, Orta Doğu ülkelerine işbirliği elini uzatan, Rusya ve Ukrayna ile özel ilişkiler geliştiren bir İttifak’tan
bahsetmekteyiz.
Diğer bir deyişle, hür Avrupa’yı topyekun
bir askeri saldırıya karşı savunmak amacıyla kurulan İttifakımız, stratejik bakı-

şını temelde Avrasya ve Orta Doğu’nun
tümüne genişleten bir ortak güvenlik
örgütü haline gelmektedir. NATO artık
kendini yenilemiş bir örgüttür. Bu haliyle
NATO, transatlantik camianın 21. yüzyılın getirdiği yeni risk ve fırsatların karşısına birlikte çıkma iradesini de ortaya
koymaktadır. Eğer önceki kuşağın değerli
liderleri tarihteki bu en başarılı İttifakı
kurmamış olsalardı, hepimizin yakın
tarihi farklı bir şekilde yazılırdı. Bugün
elimizde bir NATO ittifakı olmasaydı,
şimdi bunu kurmak öncelikli bir iştigal
alanımız olurdu.
Değerli konuklar…
Esasen Türkiye’nin jeo-stratejik konumunun ve bakış açısının geçirmekte
olduğu evrim de NATO’nun dönüşüm
süreciyle aynı çizgide ilerlemektedir. Soğuk savaş döneminin kanat ülkesi olan
Türkiye, bugün Avrasya’nın merkezinde;
Balkanlar’dan Karadeniz’e ve Kafkaslara,
Orta Asya’dan Akdeniz’e uzanan farklı
bölgelerin kesişme noktasındadır. Bu geniş coğrafyaya sadece yeni ve asimetrik
güvenlik riskleri açısından bakmamak
gerekir. Zira söz konusu bölgeler, siyasi
ihtilaflar bertaraf edilebildiği ve istikrar
güçlendirilebildiği ölçüde, küresel refah
ve esenliğe büyük katkı sağlayabilecek bir
potansiyele sahiptirler.
Türkiye, bunun bilinciyle, bu coğrafyada istikrar yayıcı bir misyon üstlenmiş
durumdadır. Bu misyonun gereğini, ikili
ve bölgesel sorunların çözümlenmesini
teşvik ederek, Ekonomik İşbirliği Teş-
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kilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve
Blackseafor gibi bölgesel işbirliği mekanizmalarının öncülüğünü yaparak yerine
getirmekteyiz. Çatışma ve savaşlardan harap olmuş ülkelere uzattığımız yardım eli,
üstlendiğimiz misyonun diğer bir ayağını
teşkil etmektedir. Eşit derecede önemli
diğer bir katkımızı ise, kendi siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma deneyimimizin
yarattığı çekim gücü oluşturmaktadır.
Türkiye’nin, içeride çağdaş değerler temelinde gerçekleştirdiği olumlu yönde
değişim süreci başarılı oldukça, bu değerlerin sınırlarımızın ötesinde benimsenebilmesinin önü daha da açılmaktadır. Bu
bakımdan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
müstakbel üyeliğinin getirilerine dikkat
çekmek istiyorum. Gerek AB üyesi olan
bir Türkiye, gerekse Türkiye’nin üye olduğu bir AB, transatlantik camianın ortak
değerlerinin Avrasya coğrafyasına yayılması noktasında daha kuvvetli bir konumda olacaklardır. Bundan da Atlantik
ittifakının tümü yarar görecektir. Türkiye, ayrıca tarih, coğrafi konum ve kültürel
bağların kendisine bahşettiği, kültürler ve
medeniyetler arası buluşma noktası rolünü de doğallıkla üstlenmiş durumdadır.
Geçen hafta, yine bu şehirde toplanan
İslam Dışişleri Bakanları Konferansı bunun en somut göstergesidir. Toplantının
en önemli sonuçlarından biri Örgütün
Genel Sekreterliğine bir Türk’ün seçilmiş
olmasıdır. Prof. İhsanoğlu’nun İKÖ’de ilk
kez düzenlenen seçimle göreve gelmiş olmasının önemi de ortadadır. İslam Konferansı Örgütü’nün, yeni Genel Sekreter’in

rehberliğinde ve Türkiye’nin de desteğiyle, uluslararası platformda olumlu bir güç
olma yolunda ilerleyeceğine inanıyorum.
Ayrıca, ikisinin de doğal üyesi olduğumuz
İslam dünyası ve Avrupa camiasını bir
araya getiren İKÖ-AB Ortak Forumu’nun
ikincisinin bu yıl Ekim ayında yine
İstanbul’da yapılacağını belirtmek istiyorum. Kısaca belirtmek gerekirse, Türkiye,
G-8’den D-8’e uzanan küresel kurumlar
hattında katkısı önemsenen, hatta elzem
ülkelerden biridir.
Değerli konuklar…
Yeni uluslararası konjonktürde de Türk
dış politikasının temel bir eksenini transatlantik bağlar oluşturmaktadır. Türkiye,
Atlantik İttifakının üstlendiği ve ileride
üstlenebileceği misyonlarda başarılı
olması için her türlü desteği sağlamaya
devam edecektir. Bu bağlamda, yarın başlayacak olan konferansta da ele alınacak
temel bazı konulara ilişkin görüşlerimi
sizlerle paylaşmak istiyorum: NATO’nun
açık kapı politikası devam etmelidir. Bu
bir tercihten ziyade zorunluluktur. Dolayısıyla, üyeliği arzu eden Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan’a İstanbul’da vereceğimiz mesaj, açık ve teşvik edici olmalıdır.
İttifakın bugüne kadarki genişleme politikasının başarısı esasen Ortaklık ilişkilerinin başarısına dayanmaktadır. Ortaklık
ilişkileri aynı zamanda NATO’nun Avrasya coğrafyasına açılımının da anahtarını
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, önümüzdeki yeni dönemde bu politikanın güçlendirilmesine ve genişletilmesine önem ver-
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mekteyiz. Orta Doğu’daki ortaklarımıza
da aynı anlayışla yaklaşmaktayız. Güçlendirilmiş Akdeniz Diyalogu ve İstanbul İşbirliği Girişimi bu hedefe yönelik önemli
araçlar olacaktır.
Bu mekanizmalar, esasen daha geniş bir
çerçevede şekillendirilmekte olan Geniş
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın olumlu
değişimini teşvike yönelik ortaklık ve
işbirliği projeleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Bölgeye komşu bir müttefik
ve demokratik ortak olarak bölgenin istikrarına ve refahına katkıda bulunacak
girişimlerin içinde ve arkasında olacağız.
Terörizmle mücadeleye yönelik transatlantik camianın taahhüdünün ve kararlılığının devam etmesi de büyük önem taşımaktadır. Terörizm belasıyla ve terörizmi
ortaya çıkaran koşullarla mücadelenin
zaman içinde gündemimizden düşmesine
izin vermemeliyiz.
Afganistan bu bağlamda İttifakın önündeki en önemli sınavdır. Afganistan’da uluslararası toplumun ve özellikle NATO’nun
başarılı olmaktan başka seçeneği yoktur.
NATO ve Afgan halkı bu süreçte Türkiye’yi
her zaman yanlarında bulmuşlar ve bulacaklardır. İttifak güneye ve doğuya doğru
açılırken, Avrupa’da güvenlik ve istikrarın
korunmasına verdiğimiz önem de devam
etmektedir.
Bu noktada, NATO-AB stratejik ortaklığı
büyük bir potansiyele sahiptir. İki örgüt
arasında etkin bir işbirliğine ve işbölümüne ihtiyaç vardır. Bosna-Hersek’teki
NATO misyonu SFOR’un sona ermesini

takiben AB’nin bir operasyon başlatacak
olması bunun güzel bir örneğini teşkil
etmektedir. AB’nin ve NATO’nun genişlemesiyle beraber, Karadeniz havzası transatlantik coğrafyada önemini arttırmaktadır. Bu bölgeden kaynaklanabilecek olası
güvenlik risklerinin öncelikle bölgesel işbirliği yoluyla bertaraf edilebileceğini düşünüyoruz.
Esasen bunun için gerekli zemin ve mekanizmalar mevcuttur. Tabiatıyla risk ve
tehditler bölgesel imkanların seferber
edilmesinin yeterli olmayacağı boyutlara
vardığında başta NATO olmak üzere başka imkanların yardımına başvurulması
gerekecektir. Geçtiğimiz yıl transatlantik
bağları ciddi bir sınava tabi tutan Irak’ın,
artık bu bağları güçlendiren bir işlev görmesinin zamanı gelmiştir. Bugün geldiğimiz aşamada ortak noktamız Irak’ta barışı
ve istikrarı birlikte kazanmak zorunda
olduğumuz gerçeğidir.
Değerli konuklar…
Transatlantik bağlar, bugüne kadar sadece güvenliğimiz açısından değil, ekonomik refahımız ve sosyal gelişmemizde
de vazgeçilmez bir rol oynamıştır. ABD
eski Başkanlarından Harry Truman, en
çok gurur duyduğu başarının Atlantik
İttifakı’nın kurulması ve eski hasımların
müttefiklere dönüşmesi olduğunu söylemişti. Transatlantik camia, şimdi çok
farklı bir konjonktürde, ancak önem bakımından aynı ağırlıkta bir başarıya imza
atmak durumundadır. Şimdi başlıca misyonumuz aramızdaki bağların temelini
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oluşturan, Avrupa-Atlantik coğrafyasını
bir barış ve refah alanına dönüştüren
ortak değerleri, işbirliği ve ortaklık ruhu
içinde Avrasya’nın geneline yayabilmektir.
NATO İttifakının en üst düzeydeki bu toplantısına ev sahipliği yapmaktan gurur
duyuyoruz. Bu çerçevede, İttifakın gerçek
güçlerinden biri olan entelektüel enerjisinin ortaya döküleceği bu Konferansın açılışını yapmaktan da ayrıca memnuniyet
duymaktayım. Çalışmalarınızda başarılar
dilerim.
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Ankara | 28 Haziran 2004

ABD Başkanı
George W. Bush ile Görüşme
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD
Başkanı George Bush’un Başbakanlık
Resmi Konutu’nda gerçekleştirdikleri
görüşmede, daha önce siyasi şarta bağlanan 8.5 milyar dolarlık kredinin askıya
alındığını her iki taraf da teyit etti. İki liderin görüşmesinde, Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki varlığından
duyduğu rahatsızlık da ifade edilirken,

Bush’un bu konuda somut adımlar atılacağı sözünü verdi.
Erdoğan-Bush görüşmesinde, iki ülke
arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel
ve ekonomik konular da ele alındı. Erdoğan, Bush’a, Kıbrıs konusunda daha önce
yapılan açıklamalar doğrultusunda somut adımlar atılması talebini iletti. Daha
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önce yapılan açıklamalar doğrultusunda
KKTC’ye programlı ve charter uçuşların başlatılması konusunda Türkiye’nin
beklentisini dile getiren Erdoğan, ayrıca
KKTC’nin süreçte yaptığı açılımları da anlattı. Erdoğan, Bush’a, Kıbrıs ile ilgili atılacak adımlar konusunda AB’nin atacağı
adımların beklenmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Erdoğan, ayrıca, turizm
mevsimi bitmeden uçuşların bir an önce
başlamasını da istedi. Başbakan Erdoğan,
ayrıca Bush’a Türkiye’nin AB’ye üyeliğine
verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

söylediklerini anımsatarak, Afganistan’da
da bölgenin refahı için Türkiye’nin attığı
adımların bundan sonra da devam edeceğini belirtti.
Erdoğan, NATO’nun yeni misyonu konusundaki görüşlerini Bush’a aktarırken,
NATO’nun bölge dışında yapacağı etkinlikler de ele alındı. İsrail-Filistin sorununun da gündeme geldiği görüşmede,
Erdoğan, Türk tarafının barış sürecine
aktif bir şekilde katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin Irak ile ilgili bundan önceki
tezlerini anlatan Erdoğan, Irak’ın toprak
bütünlüğüne verdikleri öneme dikkati
çekti. Irak’ın bütünlüğü konusunda herhangi bir etnik grubun, diğer bir etnik
gruba tahakkümünün Türkiye tarafından
kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkmenlerin, bugüne kadar Irak’ta
‘‘göz ardı’’ edildiğini söyledi. Irak’ın yeniden yapılanmasında Türkmenlerin de
mutlaka aktif şekilde söz sahibi olması
gerektiğini kaydeden Erdoğan, ayrıca,
Türkiye’nin Musul’da başkonsolosluk açmak istediğini de Bush’a aktardı.
Erdoğan, Türkiye’nin terör örgütü PKK/
Kongra-Gel’in Kuzey Irak’taki faaliyetlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu
belirterek, bu örgütün varlığının ortadan
kaldırılması konusunda ABD’den somut
adım atmasını istedi. Irak’ta mevcut ortamda ABD’nin etkin olduğunu kaydeden
Erdoğan, bu konuda ABD’nin de sorumluluğunun bulunduğuna işaret etti. Erdoğan, bu konuda ABD’nin bugüne kadar
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İstanbul | 28 Haziran 2004

NATO Gençlik Zirvesi
İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde
başlayacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinden önce toplanan gençlik zirvesinde konuşan Erdoğan, gençliği
tanımlayan en önemli özelliğin ‘‘toplum
içinde genel kabul gören meseleleri, yeni
yorumlarla değerlendirme eğilimi’’ olduğunu kaydetti. Toplumun alışkanlıklarının ve hükümetlerin kararlarının sorgulanmasının, demokrasinin vazgeçilmez
olgusu olduğunu ifade eden Erdoğan,
gençlerin ayrıca farklı kültürler arasında
iletişimin sağlanması açısından daha başarılı olduklarını söyledi.
‘‘Uluslararası ilişkilerde zor bir dönemden geçmekteyiz’’ diye konuşan Erdoğan,
NATO üyelerinin uluslararası ortamdaki
değişimi takip edip özümsemeye çalıştıklarını belirterek, ‘‘bu çabalara rehberlik
edenin, evrensel değerlere bağlılık’’ olduğunu kaydetti. Erdoğan, bu değerlerin
tüm dünya tarafından benimsenmesinin,
herkesin ortak dileği olduğunu da belirtti.
Türkiye’nin son yıllardaki gelişmeler ışığında, ittifakın kanat ülkesi olmaktan çıkıp, jeopolitik hareketliliğin merkezinde
durmaya başladığını söyleyen Erdoğan,

Türkiye’ye özel bir sorumluluk yüklendiğini belirtti ve şöyle devam etti:
‘‘Doğu ile Batının birbirlerine daha fazla
yaklaştıkları bu ortamda, Türkiye’nin
kendine özgü işlevi her zaman pekişmiştir. Bunda başarılı olmamızı sağlayacak
gücü tarihimizden, çok yönlü kültürel
birikimimizden, demokratik ve laik sistemimizden ve Batı ile bütünleşme dinamizmimizden almaktayız.’’
Türkiye’nin dış politikada uyguladığı sorun çözücü ve ‘‘kazan-kazan’’ anlayışının,
bölge genelinde de kabul görmesini arzu
ettiklerini dile getiren Erdoğan, ‘‘gerçekçilik ile akılcı realizmi beraber götüren
politikalar izlendiğini’’ belirtti. Güvenlik
konusunda ortak çabaların gerektiğini de
ifade eden Erdoğan, dünyanın bugün karşı karşıya olduğu tehditlerin ortak çabaları zorunlu kıldığını kaydetti ve ‘‘Bugünün
şartlarına uyum göstermeyi başaran
NATO, bu işlevi en iyi şekilde yerine getirmektedir’’ dedi. Erdoğan, Türkiye’nin
uluslararası ilişkilerdeki yerine ilişkin
olarak da şunları söyledi:
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‘‘Bu çerçevede Türkiye, 21. yüzyıla yaraşır bir kültür ve medeniyet uyumunun
sembolü olabilmeyi, sadece ekonomik ve
askeri gücü sayesinde değil, evrenselliği
kabul gören değerlere katkı yapan ve bu
değerlerin bölgeler arası itibarını ve etkileşimini sağlama özelliğiyle başaracaktır.’’
Erdoğan, Türkiye’nin transatlantik sağların güçlenmesine katkı vermeyi sürdüreceğini de söyledi.
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İstanbul | 28 Haziran 2004

NATO Zirvesine Katılan
Heyetlerin Başkanları Onuruna
Verilen Yemek
Erdoğa n , Avr u p a At l a n t i k Or t a kl ı k
Konseyi devlet ve hükümet başkanları
ve delegasyon başkanlarına Topkapı
S arayı’nda verilen yemekte yaptığı
konuşmada, ‘‘tarihin en büyük imparatorluklarından birinin yönetildiği bu
mekanda, tarihin kuşkusuz en başarılı

ittifakına ev sahipliği yapmanın, Türkiye
adına gurur verici bir tablo oluşturduğunu’’ söyledi. Başbakan Erdoğan, ‘‘Öte
yandan yıllarca belediye başkanlığını
yaptığım ve tarihi dokusuyla modern yaşam tarzını aynı örgü içinde geliştirmeye
çalıştığım İstanbul’da, bugün başka bir
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yansımasını görmek, yani geçmişin ağırlığını taşıyan bu ortam ile geleceğin ümidini temsil eden NATO’nun buluşmasına
tanık olmak ise beni özellikle mutlu
etmektedir’’ dedi. Katıldığı ilk NATO toplantısı olması dolayısıyla zirvenin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten
Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Bu bağlamda gördüğüm profesyonel çalışma ortamı ve güçlü müttefiklik yolu,
beni gerek bu örgütün geleceği gerek
halklarımızın güvenlik ve refahı için son
derece cesaretlendirmiş bulunmaktadır.
Gözlemlerim bana ittifakın soğuk savaş
sonrasında başlayan dönüşüm sürecinin
yeni ve çok daha etkin bir noktasına çıkarılmış olduğunu, aramıza katılan 7 yeni
üye ile birlikte genişlemenin NATO’ya
taze bir kan ve güç getirdiğini, üstlenilen
zor görevler karşısında, yeni ve eski tüm
üyelerin aynı heyecan ve kararlılığı taşıdığını, kısacası ittifakımızın doğru yolda
olduğunu göstermiştir. Beni özellikle
memnun eden başka bir olgu da ittifakın kendisini ayrıcalıklı bir kulüp gibi
görmemesi ve ortakları ile ilişkilerine
ve onların duyarlılıklarına azami önem
vermesi olmuştur. Gerçekten yaptığımız
tüm görüşmelerde NATO’nun genişleyen
ufuklarına ancak ortaklarımızın katkı ve
desteği ile ulaşılabileceği açık bir şekilde
dile getirilmiştir.’’

‘‘İttifakımız bu anlamda gerek Avrupa
Atlantik bölgesi dahilinde, gerek daha
geniş coğrafyalarda ortak vizyonumuza
yönelik gerçek bir istikrar ve güvenlik
köprüsü oluşturmaktadır. İşte, ittifakın
mevcut bağlarının daha da güçlendirildiği, aynı zamanda stratejik içerikli
yeni köprülerin temellerinin atıldığı bu
önemli zirve toplantısının, tarih boyunca
değişik uygarlıklar, kültürler, düşünceler
ve kıtalar arasında her zaman köprü işlevi
görmüş olan İstanbul’da yapılmış olması
da tesadüfün ötesine geçen sembolik bir
anlam taşımaktadır. Karadeniz’in kuzeyinden Hazar’ın doğusuna, Akdeniz’in
güneyinden Adriyatik’e uzanan bu geniş
köprülerin hepsinin birleşme noktası
olan Türkiye, bu iddialı vizyonu gönülden paylaşmakta ve giderek artan siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik gücüyle bu
amaca katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
Bu tarihi zirveye ev sahipliği yapmak istememiz de bu irademizin bir tezahürü
olarak görülmelidir.’’

Avrupa-Atlantik coğrafyasındaki ülkelerin aynı amaçlar ve hedef ler etrafında
bir araya gelmesinin ittifakın gerçek güç
kaynağını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
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Bulgaristan | 6 Temmuz 2004

Başbakan
Simeon Sakskoburgotski ile
Ortak Basın Toplantısı
Bulgaristan’a ziyaret eden Başbakan Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Simeon
Sakskoburgotski, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı

düzenledi. Toplantının başında her iki
ülke arasında eğitim alanında işbirliğini
düzenleyen anlaşma, Devlet Bakanı Beşir
Atalay ile Bulgaristan’ın ilgili bakanı ta-

233

Recep Tayyip ERDOĞAN

rafından imzalandı. Erdoğan, İstanbul’da
bir hafta önce NATO zirvesinin gerçekleştirildiğini, ittifakın içinde Bulgaristan’ı
görmenin mutluluk vesilesi olduğunu
ifade etti.
Bulgaristan ile Türkiye’nin komşuluk
münasebetleri ve özellikle de son zamanlardaki siyasi, ekonomik, ticari noktadaki
gelişmelerin iki ülke için de heyecan
verici bir durum arz ettiğini kaydeden
Erdoğan, 2003 yılı sonu itibariyle ekonomik ve ticari ilişkilerde yaklaşık 1,3
milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu, gelişmelerin, bu rakamın bu yıl daha
da fazla olacağını gösterdiğini ifade etti.
İthalat ve ihracat açısından kalemler ele
alındığında, iki ülke açısından da denge
olmasının anlamlı olduğunu belirten
Erdoğan, Türkiye’nin yatırımcıları itibariyle Bulgaristan’ın 5. ekonomik ve
ticari ortağı olduğu düşünüldüğünde,
Türk işadamlarının yatırımlarının önem
taşıdığını ve bunların iki ülke arasındaki
bağları geliştirdiğini kaydetti. Erdoğan,
‘‘Bulgaristan Türkiye’nin Batı’ya açılan
kapısı, Türkiye de Bulgaristan’ın doğuya
açılan kapısı durumunda’’ dedi. Erdoğan,
ilişkileri geliştirerek, müteşebbislerin
önünü açacaklarını ve onları teşvik edeceklerini, müteşebbislerin yeni müşterek
yatırımlara girmelerini özellikle arzu ettiklerini belirtti.
Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan,
‘‘Kopenhag kriterlerinin tamamlandığı
söyleniyor. Ekonomik göstergeler olarak
da Türkiye, Bulgaristan’dan daha iyi du-

rumda. Ancak biz halen müzakere tarihi
için çabalar sarf ediyoruz. Türkiye için bu
bir çifte standart mıdır’’ şeklindeki soruyu yanıtlarken, şunları kaydetti:
‘‘AB’ye ilk müracaatımızın üzerinden 41
yıl geçti. AB müktesebatının 2 ana başlığı
var: Uyum ve uygulama. Bunlarda da birinci sırayı Kopenhag siyasi kriterleri alıyor. Kopenhag siyasi kriterleri konusunda da Türkiye maalesef son iki yılda çok
ciddi ataklar yapmış durumda. Ekonomik
konular daha çok müzakere süreci sırasında, tam üyeliğe giden yoldaki kriterlerdir. Türkiye, şu anda Kopenhag siyasi
kriterleri konusunda uyumla ilgili bütün
reform paketinin gereklerini yerine getirmiştir. Uygulamayla ilgili adımları da
atmaktadır. Aralık 2004, AB’nin aslında
Türkiye’ye karşı bir sınav vereceği tarihtir. Türkiye Aralık’a kadar uygulamayla
ilgili sürecini süratle devam ettirecektir.
Türkiye, Helsinki’de adaylığa kabul edilmiştir. Gümrük Birliği’ne aynı şekilde
kabul edilmiştir. Bütün bunlar olduktan
sonra, hala Aralık 2004’te bütün bu adımlardan sonra verilemeyecek olan karar,
bizi ve halkımızı ciddi manada üzer. Buna
çifte standart bile denilmez, standart dışı
denilir.’’
Başbakan Erdoğan, bir Bulgar gazetecinin, bir Türk firmasının Bulgaristan’da
yapmayı planladığı, ancak başlayamadığı
yatırımla ilgili sorusu üzerine, bu Türk
firmasının durumunu Bulgar tarafına
görüşmelerde aktardıklarını söyledi.
Erdoğan, Bulgar tarafının ‘‘konuyu değerlendireceğini ve ilgili bakanlarıyla gö-
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rüşerek gerekli cevabı vereceklerini söylediklerini’’ kaydetti. Başbakan Erdoğan, bir
başka soruyu yanıtlarken, Hazar doğalgaz
hatlarının Türkiye ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya taşınmasıyla ilgili konuyu
iki ülke enerji bakanlarının görüştüğünü
belirtti.
Erdoğan, Bulgaristan’daki Osmanlı-Türk
camii ve tarihi eserlerinin durumuyla ilgili bir soru üzerine de Bulgaristan hükümetinden öncelikle Bulgaristan’daki Türk
tarihi eserlerinin envanterinin çıkarılmasını istediklerini söyledi. Bu konularda
karşılıklı iyi niyet adımları atılacağını ifade eden Erdoğan, ‘‘Sayın Başbakan ile bu
konularda aramızda herhangi bir ihtilaf
olduğunu zannetmiyorum’’ diye konuştu.
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Bulgaristan | 6 Temmuz 2004

Türkiye-Bulgaristan İş Forumu
B a ş b a ka n Erd o ğ a n , Tü rk - B u l g a r İ ş
Forumu’na katılarak bir konuşma yaptı.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini yaratmak istediklerini ve Bulgaristan’daki Türk işadamlarını
tek çatı altında toplayacak olan iş konseyinin açılmasının çok faydalı olacağını
ifade eden Erdoğan, iki ülke arasındaki
ticaret hacminin 2003 yılında yüzde 47
oranında artarak 1,3 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Türkiye’deki iş çevrelerinin
Bulgaristan’a olan ilgisinin artarak devam

ettiğini belirten Erdoğan, 2 bin 69 firmayla Türkiye’nin Bulgaristan’da yatırım yapan en büyük ülke konumunda olduğunu
ifade etti. Erdoğan, bu olumlu tablonun
oluşmasında iki ülke ekonomilerinin gelişmesinin yattığını vurgulayarak, ‘‘Türk
yatırımcının Bulgar ekonomisine güveni
tamdır’’ diye konuştu.
Şişe Cam’ın yarın temeli atılacak 160
milyon dolarlık yatırımının, bu güvenin
göstergesi olduğunu kaydeden Erdoğan,
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bu yatırımla 700 kişiye istihdam sağlanacağını, projenin Bulgaristan’da sıfırdan
başlayan en büyük proje olduğunu bildirdi. Erdoğan, Türkiye’nin komşularıyla verimli ve güçlü bir işbirliği istediğini ifade
ederek, hükümet olarak Bulgaristan’daki
işadamlarına yardımcı olacaklarını ve
onlara yol göstereceklerini belirtti. Erdoğan, Türk ve Bulgar şirketlerinin Irak’ta
da birlikte yatırım yapmalarının iki ülke
ilişkileri açısından çok olumlu olduğunu
kaydetti.
Hazar doğalgazının Avrupa’ya açılması konusunda da işbirliği yapılabileceğini belirten Erdoğan, bu konuda ortak çalışmalar
yapıldığını, yakında da olumlu sonuçlar
alınacağını anlattı. Bulgaristan’ın büyük
bir kararlılıkla AB yolunda ilerlemesini
sürdürdüğünü, Türkiye’nin de bunu izlediğini belirten Erdoğan, Bulgaristan’ın
Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinin,
birçok Avrupa ülkesine göre daha iyi
konumda olduğunu ifade etti. Erdoğan,
Bulgaristan’da yabancılara tanınan birçok
hakkın Türklere de uygulanmasını istedi.
Karşılıklı vizede kolaylıklar sağlanacağını
ümit ettiğini belirten Erdoğan, şunları
kaydetti:
‘‘Artık aramızdaki resmi ziyaretleri aşmamız gerekiyor. Artık karşılıklı olarak
yemeğe gidip gelmeliyiz. Ben bir akşam
yemeğine buraya gelmeliyim , sayın
Başbakan da Türkiye’ye gelmeli. O yemeklerde iki ülke ilişkilerini ele almalıyız, Türkiye’den Bulgaristan’a gitmek,
Türkiye’nin bir ucundan diğerine gitmekten daha yakın.’’

237

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bulgaristan | 7 Temmuz 2004

Şişecam Topluluğu Düzcam ve
Cam Ev Eşyası Fabrikaları Temel
Atma Töreni
Başbakan Erdoğan, Şişecam Topluluğu’nun
160 milyon dolarlık yatırımla Bulgaristan’ın
Targovishte kentinde gerçekleştireceği Düzcam ve Cam Ev Eşyası fabrikalarının temel
atma törenine katıldı. Erdoğan, törende
yaptığı konuşmada, anlamlı bir merasimi
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, son yıllarda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki
komşuluğun ötesinde dostluktaki gelişmelerin, atılan siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel adımlarla kendini çok açık ispat ettiğini söyledi. Erdoğan, ‘‘Hele hele son NATO
Zirvesi ile birlikte NATO ittifakı içerisinde
Bulgaristan’la birlikte aynı ittifakın içinde
bulunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz’’
diye konuştu. Türkiye’nin Bulgaristan’ın
NATO ittifakı içinde yer alması konusunda
verdiği mücadele ve katkıyı bütün dostların bildiğini dile getiren Erdoğan, şunları
söyledi:
‘‘Şimdi ise 2007 yılında Bulgaristan hızla
AB’ye tam üye olma yolunda. İnanıyorum ki Aralık 2004’de müzakere sürecini

alacak olan Türkiye ile birlikte Avrupa
Birliği’nde de yine müşterek bir çalışmayı
geleceğe yönelik olarak birlikte yapma fırsatını bulacağız.’’
Siyasi alanda bu gelişmeler göze çarparken ekonomik alanda da büyük merhaleler kat edildiğine değinen Erdoğan, 2003
yılı sonu itibariyle Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki ticaret hacminin 1.3 milyar dolara ulaştığını, bu artışın bu yıl içinde de
devam ettiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan,
Türk müteşebbislerin Bulgaristan’da gerçekleştirdiği yatırımın 300 milyon dolara
ulaştığını belirterek, ‘‘Bugün de çok önemli bir yatırımın başlatılması için buradayız.
Bu da Türk müteşebbisinin Bulgaristan’a
verdiği önemi ve Bulgaristan’da da şu ana
kadar yapılmış yatırımların en önde geleni
olması bakımından takdire ve tebriğe şayandır’’ şeklinde konuştu.
Şişecam’ın 160 milyon dolarlık bir yatırımının temelinin atılacağına ve 700 kişinin
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istihdam edileceğine işaret eden Erdoğan,
istihdamın büyük sıkıntılar oluşturduğu
bir dönemde bu yatırımın gerçekleşmesinin bölgeyi ciddi manada rahatlatacağını
ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
yapılacak üretimin yüzde 85’inin ihraç
edileceğine dikkat çekerek, ‘‘Bulgar ekonomisine getireceği katkı ve Türkiye ile
Bulgaristan arasındaki bağları kuvvetlendirmede bu yatırımın sağlayacağı katkı
tartışılmazdır’’ dedi. Artık dünyada siyasetin ekonomiyi yönetmediğini dile getiren
Erdoğan, şöyle devam etti.
‘‘Artık ekonomi siyaseti yönetiyor. Bu yatırımın bu noktada da çok büyük anlamı
var. Ekonomide güçlenen bir ülke varsa,
sağlıklı bir siyaset vardır. Eğer ekonomide
başarısızlık varsa, çöken bir siyaset vardır.
İnanıyorum ki Bulgaristan ekonomisinin
yükselmesi, Bulgaristan siyasetinin de
güçlenmesi anlamındadır. Türk girişimciler Bulgar pazarında yerini almak için büyük gayret sarfetmektedirler. Türkiye’nin
güzide kuruluşu Şişecam’ın buradaki yatırımı bizler için de çok önemli, çok anlamlıdır. Bu güzel, anlamlı, güçlü yatırımın
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlayacağına
inanıyorum.’’
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Ankara | 13 Temmuz 2004

Suriye Başbakanı
Muhammed Naci Otri ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret
eden Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakanı
Muhammed Naci Otri ile Başbakanlık
Yeni Bina’da ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, son bir yıl içeri-

sinde bir Suriye başbakanının Türkiye’ye
ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini anımsatarak, bunun, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ne derece ve hangi süratle
değiştiğinin bir göstergesi olduğunu söy-
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ledi. Konuk Başbakan ile yapılan heyetler
arası görüşmenin çok verimli geçtiğini
dile getiren Erdoğan, özellikle ekonomik
ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması ve
çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını anlattı.
Erdoğan, Suriye ile Türkiye arasında çok
dengeli bir dış ticaret hacminin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, ithalat
ve ihracatta da her iki ülke arasında bir
dengenin bulunduğunu kaydetti. Türkiye
ile Suriye arasında toplam ticaret hacminin 820 milyon doları aştığına işaret eden
Erdoğan, ‘‘Bunu yeterli bulmuyoruz. Bu
rakamı 2 milyar dolara çıkarmayı arzuluyoruz’’ dedi. Erdoğan, Suriye Başbakanı
Otri ile bölgeyi ilgilendiren konularda da
görüş alışverişinde bulunduklarını ifade
etti.
Görüşmede, İsrail-Filistin ilişkileri ve
Irak sorununun ele alındığını bildiren
Erdoğan, ‘‘Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının, bölgede
barışın geliştirilmesi açısından hayati
önem taşıdığını anlattık’’ diye konuştu.
Turizm ve kültürel ilişkilerin, halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından
önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, bu
ziyaretlerin bölge ve iki ülke halkları için
verimli sonuçlar getireceğini söyledi.

defliyoruz. Ama şu anda tarihi belli değil’’
dedi. Erdoğan, ‘‘Suriye ile aramızda ekonomik ve ticari ilişkilerle birlikte diğer
konular da resmi, gayri resmi platformda
gelişmesini sürdürecek’’ diye konuştu. Bir
gazetecinin Türkiye ile Suriye arasında
terörle mücadelede işbirliği yapılmasına
ilişkin sorusuna Erdoğan, ‘‘Şu ana kadar
Suriye, terörle mücadele konusunda yaptığımız anlaşmalardan bu yana 59’a yakın
PKK’lı teröristi teslim etmiştir. Herhangi
bir sıkıntı söz konusu değil. Terörle mücadele konusundaki işbirliğimiz sürecek’’
karşılığını verdi.
Başbakan Erdoğan, yaptığı açıklamada,
konuk Başbakan’ın, ‘‘Aramızda akrabalık
ilişkileri var’’ yönündeki değerlendirmesiyle ilgili olarak, ‘‘Bir de bizde bestekar
Itri var. Orada bir ilişki olduğunu, sayın
meslektaşım ifade etti. ‘Tut-i mucize-i guyem’. Onu hatırlatmakta yarar var’’ dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir
soru üzerine Türkiye-Suriye ilişkilerini
değerlendiren Erdoğan, ‘‘İnşallah en yakın zamanda Suriye’ye gideceğim. Bu yıl
içerisinde bu ziyareti gerçekleştirmeyi he-
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Suriye Başbakanı
Muhammed Naci Otri Onuruna
Verilen Yemek
Başbakan Erdoğan, Suriye Başbakanı Muhammed Naci Otri onuruna öğle yemeği
verdi. Erdoğan, yemekten önce yaptığı
açıklamada, Türkiye ve Suriye arasındaki
ortak tarihe, kültürel ve manevi değerlere dayalı köklü bağların iki ülkenin
halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin
temelini ve parlak geleceğinin teminatını oluşturduğunu söyledi. Son dönemde
giderek sıklaşan üst düzey ziyaretlerin,
Türkiye-Suriye ilişkilerinin her alanda
hızla gelişmekte olduğunun somut göstergesi olduğunu kaydeden Erdoğan, iki
ülke halklarının karşılıklı yararları doğrultusunda geniş işbirliği olanaklarından
yararlanılması gerektiğine dikkati çekti.
‘‘En uzun kara sınırımızı paylaştığımız
komşumuz Suriye ile işbirliğimizin
mümkün olan en üst düzeye taşınması
için gayretlerimizi artırmaya kararlıyız’’
diyen Başbakan Erdoğan, aynı iradenin
Suriye’de de mevcut olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Konuşmasında, Ortadoğu’daki sorunlara da değinen Erdoğan, ortak geçmişin
paylaşıldığı Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerin Türkiye’yi derinden etkilediğini
bildirdi.
Ortadoğu’nun yıllardır süregelen sorunlar ve çatışmalar nedeniyle özlenen barış
ve istikrara bir türlü kavuşamadığını
belirten Erdoğan, ‘‘Köklü bir geçmişe,
zengin bir kültüre ve geniş kaynaklara
sahip olan Ortadoğu ulusları, esenlik ve
refah içinde yaşamayı en az diğer uluslar
kadar hak etmektedir. Bölgemizin bir an
önce istikrara kavuşması bölge ülkeleri
arasında yapıcı bir işbirliği ve anlayış ortamının kurulmasıyla mümkündür’’ diye
konuştu. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ve Suriye’nin gösterecekleri çabalar ve
işbirliğinin önemine değinen Erdoğan,
şöyle devam etti:
‘‘İsrail-Filistin uyuşmazlığının seyrini
kaygıyla izliyoruz. Kardeş Filistin ulusu-
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nun haklarının korunması, sıkıntılarının
bir an önce sona ermesi ve Filistin’in
uluslararası toplum içinde hak ettiği
onurlu yeri alması Türkiye’nin dış politika gündeminin öncelikli maddelerindendir. Şiddet ve terörle barışçı bir çözüme
varılabilmesi mümkün değildir. Çözüm
için ‘yol haritası mekanizmasından’ başka bir yol yoktur. Taraflara düşen görev
yol haritası kapsamında somut ve yapıcı
adımları daha fazla zaman kaybetmeden
atmalarıdır. Diğer taraftan, barış sürecindeki tüm kanalların çok önemli ve birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz.
İsrail ile Filistin kanalının yanında Suriye-İsrail ve Lübnan-İsrail kanallarının
da canlandırılması temel amaç olmaya
devam etmelidir. Türkiye bu konuda
istenildiği takdirde taraf lara yardımcı
olmaya hazırdır.’’
Irak’taki durumu ve bu ülkenin geleceğinin iki komşu ülke Türkiye ve Suriye’yi
de yakından ilgilendirdiğini kaydeden
Erdoğan, ‘‘Irak’ın toprak bütünlüğünün
ve ulusal birliğinin korunması temel
önemdedir. Irak’ın kendi halkıyla barışık,
komşularıyla uyumlu özgür ve egemen
bir devlet olarak uluslararası toplum
içindeki yerini en kısa sürede alması
ortak amacımızdır. Türkiye, bu hedefe
ulaşılabilmesi için güçlü desteğini ve
çabalarını sürdürecektir’’ dedi. Erdoğan,
Irak Geçici Hükümeti’nin 28 Haziran’da
egemenliği devralmasını ve Irak halkının
geleceğini kendi eline alacağı sürecin
başlamış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını da ifade etti.
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Fransa | 20 Temmuz 2004

MEDEF’te Yaptığı “TürkiyeFransa: Etkili Bir Ortaklık için
Yeni Perspektifler” Konuşması
Başbakan Erdoğan, Fransız işadamlarının yapılanması olan MEDEF’te ‘‘Türkiye-Fransa: Etkili bir ortaklık için yeni
perspektifler’’ konulu bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine

değinen Erdoğan, şu değerlendirmelerde
bulundu:
‘‘Bazı çevrelerde hala Türkiye’nin AB’ye
bırakın tam üyeliğini, müzakere süreciy-
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le ilgili onay almasının tartışılması bile,
hemen hemen bütün reform paketleri
bilindiği halde gerek bizleri gerekse Türk
halkını üzmektedir. Kamuoyu anketlerinde, Fransız halkının yüzde 50-60 arasında
Türkiye’nin AB müzakere sürecine olumlu baktığını biliyorum. Fransız yatırımcı
dostlarımızdan, bu konuda özenle destek
istiyoruz. Türkiye’nin, müzakere sürecini
Aralık 2004’te alması suretiyle Fransız
yatırımcıların Türkiye’deki ivmesi çok
farklı bir noktaya taşınacaktır. Artık AB
bir kömür, çelik birliği, bir ekonomik
birlik değildir. AB, bir Avrupa Ekonomik
Topluluğu da değildir. AB, medeniyetlerin uzlaştığı, buluştuğu bir siyasi değerler
bütünüdür.’’
Türkiye’nin, AB yolunda önemli adımlar
attığını kaydeden Erdoğan, ‘‘Katılım müzakerelerine başlanmasının ön şartını
oluşturan Kopenhag siyasi kriterlerini
karşılamak amacıyla kapsamlı reformlar
gerçekleştirdik ve kritik eşiği aştık’’ diye
konuştu. ‘‘Fransız ekonomik çevrelerinin,
Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin Fransa’ya
ve Avrupa’ya önemli katkısı olacağını düşündüğünü görmekteyiz’’ diyen Erdoğan,
şunları söyledi:
‘‘Fransa, Türkiye’ye yatırımları itibariyle
en etkili geçmişe sahip olan bir ülkedir.
Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul
çocuğu olarak Galatasaray’a çıktığımda, sadece Fransız eserlerini görürüm.
Bir Tünel vardır ki Fransa’nın oradaki
adeta mührüdür. Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin, aralık ayındaki zirvede en
ciddi desteği Fransa’dan beklediğini belir-

terek, Türkiye, tam üye olduğunda AB’nin
gerçek anlamda çok kültürlü ve çok dinli
bir birlik hüviyetine de kavuşacağını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Bunun 10 yıl sonra ya da önce mi olacağına müzakere sürecindeki başarı
etken olacaktır. Farklı dinler arasındaki
karşılıklı hoşgörü ve işbirliğine dayalı
yeni bir dönemin başlangıcını hasretle
bekliyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu
bu kritik aşamada böylesine kapsayıcı
bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu,
medeniyetler arasında bir soğuk savaş
başlatmak isteyenlere karşı en uygun ve
en etkili cevabı teşkil edecektir. Türkiye’yi
batı medeniyetinden ve İslam dünyasını
çağdaş medeniyetten ayırmak isteyenlere
imkan tanımamalıyız. Terörizmin başarılı olmasına izin vermemeliyiz. Unutulmamalıdır ki Türk halkının yüzde 75’i AB
üyeliğini desteklemektedir ve üyeliğimizi
de halkımız hasretle beklemektedir. Ülkemiz, AB’ye girme iradesini net bir şekilde
gösterirken, dostlarımızın da bu konuda
bu anlayışı paylaşacağına inanmaktayız.
Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu üstünlükleri değerlendirdiği sürece, bölgesel
ve küresel önemli bir rol üstlenebileceğini ifade ederek, dünyanın da bunun
bilincinde olduğunu söyledi. Türkiye’nin
2003 yılında dikkat çekici bir ekonomik
performans gösterdiğini kaydeden Erdoğan, bunun kararlı bir politikanın sonucu
olduğunu ve hükümetinin bu kararlı politikayı sürdüreceğini belirtti. Türkiye’nin,
Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte dünya-
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nın en hızlı büyüyen 2 ülkesinden biri
olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan,
enf lasyonla mücadeledeki başarının da
ekonomik programın tutarlı bir şekilde
uygulanmasının bir göstergesi olduğunu
ifade etti. Enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini anlatan Erdoğan, ‘‘Enflasyon
oranlarında AB standardına en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi. Ekonomide liberalleşme için kayda değer olumlu
adımlar atıldığını belirten Erdoğan, hükümetin istikrar programını uygulamada
kararlı olduğunu vurguladı.
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin geniş
ölçüde yabancı yatırımlara ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, hükümetin çıkardığı yasalarla, yatırım ortamının daha
elverişli hale getirildiğini anlattı. Yabancı
yatırımcıya kolaylıklar ve Türk firmaları
ile eşit haklar tanındığını dile getiren
Erdoğan, Tekel, THY ve Türk Telekom
gibi şirketlerin özelleştirileceğini belirtti.
Erdoğan, ‘‘Bu işletmelerin kamu idaresinden çıkması gerekmektedir. Bu şirketler
son derece caziptir. Bu fırsatların yabancı
şirketler için çok iyi değerlendirilmesi
gerektiğini düşünüyorum’’ diye konuştu.
Türkiye’nin bir enerji koridoru haline
geldiğini belirten Erdoğan, hayata geçirilecek projelerle Türkiye’nin dünya enerji
piyasasında önemli bir terminal olacağını
vurguladı ve projelerin Türkiye için sıçrama işlevi göreceğini söyledi.
Erdoğan, konuşmasının ardından Fransız
işadamlarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir işadamının, ‘‘hurda araç
indirimi’’ni gündeme getirerek, ‘‘vergi

konusundaki değişikliklerin daha önceden müzakere edilmesi ve bu tür adımların daha önceden bilinmesi gerektiği’’
yönündeki sorusu üzerine, ‘‘Ekonomik
konuların muhatabı burada. Sayın Maliye
Bakanımız vergici. Soruyu o yanıtlasın’’
dedi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan
da, kanunda, hükümetin hurda araçta
yüzde 50 indirim yapabileceği hakkının
bulunduğunu hatırlattı. Bakan Unakıtan,
‘‘Hükümet bilinmeyen bir şeyi yapmadı’’
yanıtını verdi.
Bir Fransız işadamının ‘‘Marmaray projesi’’ ile ilgili sorusuna da Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım yanıt verdi. Bakan
Yıldırım, projenin 2. aşaması için Avrupa
Yatırım Bankası’nın vereceği 650 milyon
dolarlık kredinin yarın onaylanacağını
bildirdi. Başbakan Erdoğan, ‘‘Haydarpaşa Limanı’nın geleceğine’’ ilişkin bir
soruyu da yanıtlarken , Haydarpaşa
Limanı’nın kapatılmayacağını, limanın
işlevinin değişeceğini söyledi. Erdoğan,
Haydarpaşa’nın bir liman bölgesi olmaktan çıkarılıp turizm bölgesi haline getirileceğini bildirdi.
Başbakan Erdoğan, bir Fransız işadamının, ‘‘Hükümetinizin askeri harcamalar
konusundaki siyaseti nedir? Bu alandaki
bir kaç anlaşma yakın tarihte bir tereddütle karşılandı. Bu nedenle Türkiye’nin
kredibilitesinde bir sorun çıkar mı?’’
sorusuna, ‘‘Geçen yıla kadar askeri harcamalar bütçede ilk sırada yer alırdı. İlk
defa 2004’te eğitime, savunmadan daha
çok pay ayırdık. Eğitime daha fazla pay
ayırmamız devam edecek’’ yanıtını verdi.
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Erdoğan, ‘‘Türkiye Arap ülkelerinde nasıl
bir rol oynamak istiyor?’’ sorusunu yanıtlarken de, konuyla ilgili Eylül ayında bir
heyetin Türkiye’ye geleceğini ve Fransa
ile bu ülkelerde ortak yatırımlara girilebileceğini söyledi. 2005 yılında Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’yı kapsayan bir programın
gündemde olduğunu kaydeden Erdoğan,
buradaki yatırımlara Fransız işadamlarını davet etti.
Başbakan Erdoğan, başka bir soru üzerine de, Türkiye’de hidroelektrik ve termik
santrallere öncelik verileceğini ve mümkün olduğunca doğalgaz çevrim santrallerinin geri plana itileceğini belirtti.
Erdoğan, ‘‘En önemli adımımız nükleer
enerji konusundadır. Bu konuda Fransa
ile çalışmalar var. Bu çalışmalar neticelendirildikten sonra adımları atacağız’’
dedi. Erdoğan, İran’daki projelere Türkiye
ile ortak girmek isteyen bir Fransız işadamına da, ay sonunda yapacağı İran ziyaretinde bu konuyu gündeme getireceğini
söyledi.
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İran | 28 Temmuz 2004

Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı
Muhammed Rıza Arif’le
Görüşme
İran’ı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı 1.
Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi gelişmeler ile uluslararası
ve bölgesel konular ele alındı. Başbakan
Erdoğan, halen 2.3 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması

için mevcut potansiyelin bulunduğunu
dile getirdi, üçüncü ülkelerde de ortak
yatırımların yapılabileceğini belirtti.
Erdoğan, terör örgütü PKK/Kongra-Gel
konusunda İran’ın işbirliğine teşekkür
etti ve terör örgütü ile İran güvenlik
güçleri arasında çıkan çatışmalarda İran-
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lıların ölümünden duyduğu üzüntüyü
belirterek başsağlığı diledi. Terörle mücadelede uluslararası platformun önemine
de işaret eden Başbakan Erdoğan, bölgedeki gelişmelere karşı da ortak tavır oluşturulmasının önemine değindi. Erdoğan,
İran’ın nükleer silahların sınırlandırılması ve yayılmasının önlenmesine karşı protokolü imzalamasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı’na yapılan bildirimlerde
de İran’ın daha hassas olması gerektiğini
söyledi. Erdoğan, bu sayede spekülasyonların da önlenebileceğini kaydetti.
Başbakan Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin
BM Güvenlik Konseyi’ne adaylığı konusunda da İran’ın desteğini beklediklerini
Arif ’e iletti. İki ülkenin, enerji, ulaşım ve
bayındırlık konularında birbirini bütünleyen ekonomilere sahip olduğunu anlatan Erdoğan, çifte vergilendirmenin önlenmesi konusunda da İran’ın desteğini
istedi. Doğalgaz konusunda da iki ülkenin
enerji bakanlarının bir araya geleceğini
ifade eden Erdoğan, ‘‘Enerji bakanlarımız
içeriye kapansınlar, sorun çözülene kadar
çıkmasınlar’’ ifadesini kullandı.
Turizm alanında da işbirliği teklif eden
Başbakan Erdoğan, ayrıca, Türkçe ve
Farsça’nın karşılıklı olarak öğrenilmesi
konusunda da adımlar atılabileceğini dile
getirdi. Allami Tabatabai Üniversitesi’nde
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden
Erdoğan, ayrıca Tebriz Üniversitesi’nde
de benzer bir bölümün açılmasının iyi
olacağını söyledi.

Görüşmede, Irak konusu da gündeme
geldi. Başbakan Erdoğan, Irak’ın toprak
bütünlüğünü önemsediklerini, etnik bir
grubun diğer bir etnik grup üzerinde üstünlük kurmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Erdoğan, Kıbrıs konusuna
da değinerek, Kıbrıs’taki referandumun
ardından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Annan Raporu’nda KKTC’ye uygulanan ambargonun haksızlık olduğuna
vurgu yapıldığını anımsattı. Başbakan
Erdoğan, ABD’nin de bu ambargonun
aşılması konusunda adımlar atılacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu dile
getirdi. KKTC’ye yönelik ambargonun
kaldırılması konusunda İran’dan da destek beklediklerini belirten Erdoğan, iki
ülke arasında karşılıklı heyetlerin temaslarda bulunabileceğini söyledi. Erdoğan,
İKÖ zirvesinde daha önce ‘‘cemaat’’ olarak
tanınan KKTC’nin, artık gözlemci sıfatıyla Kıbrıs Türk Devleti olarak davet edileceğini anımsattı.
Başbakan Erdoğan, Afganistan’a 2005
yılı Şubat-Ağustos aylarında askeri
birlik gönderileceğini de hatırlatarak,
Afganistan’da Türkiye’nin altyapı çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. İsrailFilistin sorununa da değinen Erdoğan,
Türkiye’nin barış çabalarının sürdüğünü
bildirdi. Türkiye’nin bu konuda elinden
geleni yaptığını, yapmaya da devam edeceğini belirten Erdoğan, ayrıca Filistinlilerin yerleşim yeri sorununun çözümü
konusunda Türkiye’nin elinden geleni
yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
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İran | 29 Temmuz 2004

Türkiye-İran İş Forumu
Başbakan Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu toplantısında yaptığı konuşmada,
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere
değindi. Çağın dünyasında, küreselleşme eğiliminin geri döndürülmesinin
mümkün olmadığını belirten Erdoğan,
bu bakımdan ülkelerin küreselleşme sürecinden yararlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Ekonomisini dışa açan,
yabancı sermayeyi teşvik eden, serbest
ticareti ve ortak yatırımları özendiren,
liberalleşmeyi hak ve özgürlükler alanına

yayan ülkelerin bu süreçten kazançlı çıkacaklarını belirten Erdoğan, ‘‘Sınırlarına
daha yüksek duvarlar ören, değişimi kuşkuyla karşılayan, vatandaşlarının siyasi
ve ekonomik kazanımlarını ön planda
tutmayan, girişimciyi desteklemeyen ülkeler, seyirci konumuyla yetineceklerdir’’
dedi.
Türk ekonomisi hakkında katılımcılara
bilgi veren Erdoğan, Türkiye’nin siyasi
alanda da önemli atılımlar gerçekleştir-
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diğini belirtti. Temel hak ve özgürlükler,
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan
hakları alanında düzenlemeleri kuvvetlendiren kapsamlı yasal değişiklikler
yapıldığını anlatan Erdoğan, bu alanda
devrim nitelikli reformların da yürürlüğe sokulduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle
konuştu:
“Bu ekonomik ve siyasi reformlar sürecinde hükümetimizin ana çıkış noktası, bir
yandan AB’ye üyelik için gerekli kıstasları
sağlamak, diğer yandan Türk halkının
çağdaş bir toplum olma arzusunu karşılamak olmuştur. Bu şekilde Türkiye’nin
AB’ye üyeliği için gerekli kriterler de
yerine getirilmiştir. Böylece Türk halkının insan haklarına ve hukuk devleti
ilkesine dayalı çağdaş demokrasiye sahip
olma talebi de yanıtlanmış olmaktadır.
Türkiye’nin AB üyeliği ile İran da AB’ye
komşu olacaktır. Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerinin karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı olarak
geliştiğini memnuniyetle görmekteyiz.
Bu bağlamda, İran ile ilişkilerimiz, iki ülkenin tamamlayıcı nitelikteki ekonomik
potansiyelinin yanı sıra ulaşım ve enerji
sektöründeki işbirliği nedeniyle özel bir
önem taşımaktadır.’’
Başbakan Erdoğan, Türkiye ve İran’ın,
yüzyıllardır barış içinde yan yana yaşayan, bölgenin kaderinde belirleyici rol
oynayan iki ülke olduğunu vurgulayarak,
iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin yeterli olmadığını ve artırılması
gerektiğini vurguladı. İran’ın, Türkiye’nin
doğuya açılan, Türkiye’nin de İran’ın

batıya açılan kapısı olduğunu ifade eden
Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerin bu
anlayışla hareket edilerek geliştirilmesini
istedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘‘İran’da elverişli bir yatırım ortamının
sağlanması ve serbest pazar ekonomisinin tesisi yönünde adımların atılmakta
olması, Türk işadamlarının İran’daki
teşebbüslerine güçlü bir destek sağlayacak ve bu çabaları teşvik edecektir. Diğer
taraftan İranlı işadamlarını da Türkiye’ye
davet ediyorum. 2003 yılında İran’a doğrudan yabancı yatırımda bulunan ülkeler
arasında Türkiye 3. sırada yer almaktır.
2004 yılında ise tamamlanacak projelerle birlikte sıralamada zirveye çıkmamız
muhtemeldir. İran’dan doğalgaz alımımıza paralel olarak İran’ın da ithalatını
her zamankinden daha sistemli biçimde
Türkiye’ye yönlendirmesini bekliyor ve
buna büyük önem atfediyoruz.’’
İki ülke arasında ticaretin artmasında
özel müteşebbislerin önemine de işaret
eden Erdoğan, ‘‘Gerek biz, gerekse İran,
yönetim olarak işadamlarının önündeki
engelleri kaldırmalıyız. Ben hep şunu söylüyorum, bürokrasinin tamamı için söylemiyorum, dünyanın neresinde olursa
olsun, devlet bürokrasisi en önemli engeli
teşkil ediyor’’ dedi.
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Gürcistan | 11 Ağustos 2004

Devlet Başkanı Saakaşvili ile
Ortak Basın Toplantısı
Erdoğan ve Saakaşvili, Gürcistan Devlet
Başkanlığı binasında yaklaşık 1.5 saat
süren görüşmenin ardından, ortak basın
toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan,
Saakaşvili’nın, resmi davetinin aylar önce
yapıldığını, ancak yoğun yurtdışı ziyaretleri nedeniyle geç gerçekleştirildiğini söyledi. ‘‘Geciken bu ziyaretin çok anlamlı şekilde gerçekleşmesi bizleri mutlu etmiştir’’
diyen Erdoğan, Türk heyetine gösterilen

ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek teşekkür etti.
Gürcistan’ın 1992 bağımsızlık hareketinden bu yana, iki ülke arasındaki ilişkilerin
her geçen gün ileri bir noktaya taşındığını
ifade eden Erdoğan, bu gelişmelerin, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel boyutlarda
daha ileriye gittiğini kaydetti. Erdoğan,
‘‘Özellikle son 2003 yılı itibariyle söylü-
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yorum, Türkiye ile Gürcistan arasındaki
ekonomik münasebetler bir sıçrama noktasına ulaşmıştır. Bunu yeterli bulmuyorum. İnanıyorum ki daha ileri noktalara
taşıyacağız’’ diye konuştu.
İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artacağını anlatan Erdoğan, Bakü-Ceyhan
Petrol Boru Hattı ile iki ülke arasındaki
stratejik ortaklığın çok daha farklı bir
konuma taşınacağını kaydetti. Erdoğan,
yarın Saakaşvili ile Batum’a geçeceklerini
ve bundan sonra yapacakları çalışmaların boyutlarını müzakere edeceklerini
söyledi. Türkiye ile Gürcistan’ın bugüne
kadar siyasi konularda müşterek adımlar
attığını belirten Erdoğan, bugün yaptıkları
görüşmede, bundan sonra Gürcistan’ın
refahı ve mutluluğu ile bölgenin barışı için
Türkiye’nin neler yapabileceğini konuşma
fırsatı bulduklarını kaydetti.
Abhazya, Güney Oshetya, Ahıska Türkleri,
Rusya ile Gürcistan arasındaki sıkıntılar
konusunda Türkiye’nin neler yapabileceğini müzakere ettiklerini belirten
Erdoğan, Saakaşvili’nin çözüme yönelik
Türkiye ile müşterek çalışma arzusunu
duymanın kendilerini memnun ettiğini
söyledi. Türkiye’den gelen işadamlarının,
Gürcistan’da yapabilecekleri yatırımları
da ele aldıklarını anlatan Erdoğan, ‘‘Bu kadar yakın olan iki komşu ülkenin bundan
sonra yapacağı çok işler olduğunu görmenin huzuru içindeyim’’ dedi. Erdoğan,
Başkan Saakaşvili’nin şahsında, Gürcistan
halkına Türk milletinin selam ve sevgilerini de iletti.

Erdoğan ve Saakaşvili açıklamalarının
ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, Gürcü bir gazetecinin, bir taraftan Azerbaycan, Türkiye
ve Gürcistan arasında işbirliği olduğunu,
diğer taraftan da Rusya’nın menfaatlerinin
bulunduğunu belirterek, ‘‘Bu 3 ülke aynı
zamanda AB’ye üye olmak isteyen ülkelerdir. Menfaatler arasında uyum nasıl
sağlanabilir. Ayrıca, Türkiye Gürcistan’daki mevcut sorunların çözümü konusunda
nasıl yardımcı olabilir?’’ sorusu üzerine,
şunları söyledi:
‘‘NATO ile ilgili konu, birinci derecede
gerek bu ülkelerin gerek çevre ülkelerin
güvenliği konusudur. Bölge güvenliği ve
barışından sonra bunun dışa açılımı söz
konusudur. Türkiye gerek Nato’nun eski
bir üyesi olması sebebiyle gerekse geçmiş
bir devlet yapısı itibariyle özellikle demokratikleşme sürecinde tecrübesini bu ülkelere taşımak, bu ülkelerin sıkıntıda olduğu
ülkelerle barış konusunda elçi olma görevini yerine getirebilir. Bu konuya da hazır
olduğumuzu ifade etmek isterim.’’
Erdoğan, başka bir Gürcü gazetecinin, Türkiye ile Gürcistan arasında Batum ve Gorki
limanları konusunda işbirliğinin söz konusu olduğunu belirterek, iki ülke arasında
hangi alanlarda işbirliği yapılacağını sorması üzerine, yarın Saakaşvili ile Batum’da
bu konudaki görüşmeleri yapacaklarını
belirtti. Erdoğan, ‘‘Gerek deniz taşımacılığı
gerek hava taşımacılığında Batum’da ne
gibi çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Bunun
planlamasını yapıp, aramızda kararını vereceğiz’’ dedi.
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Gürcistan | 12 Ağustos 2004

Türkiye-Gürcistan
İş Konseyi Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Gürcistan’daki temasları çerçevesinde Gürcistan-Türkiye
İş Konseyi Toplantısı’na katıldı. Erdoğan,
burada yaptığı konuşmada, Gürcistan ile
Türkiye arasındaki ilişkilerin özellikle
bağımsızlık mücadelesinden sonra her
geçen gün artarak devam ettiğini, iki ülke
arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari,
kültürel özelliklerin önem arz ettiğini söyledi. Türkiye’nin Gürcistan ile olan komşu-

luk ilişkilerinden dolayı, Türkiye’nin ABD
ve İngiltere’den sonra bu ülkede en büyük
üçüncü yatırımcı ülke konumuna geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Biz bunları yeterli görmüyoruz. Özellikle
2003 yılı itibariyle 426 milyon doları bulan dış ticaret hacmimiz yeterli değildir.
Temennimiz çok kısa sürede bu rakam 1
milyar dolara ulaşsın. Bir şeyi vurgulama-
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mız lazım. İşadamı güven ister, istikrar
ister. Güven ve istikrarı bulduğu yerde işadamı yatırımdan kaçmaz. Tam aksine gidebildiği kadar gider. Gürcistan’daki vergi reformu cezbedici. Ancak, koşulları daha da
cezbedici hale getirmek gerekiyor. Devlet
Başkanı Saakaşvili’nin görevi devraldığı
döneme kadar yaşanan sıkıntılı dönemde
Türk işadamlarının burada çektikleri bazı
sıkıntılar vardı. Yarım kalan yatırımlar var.
Arzumuz, bunları devam ettirmek ve ilaveler yapmaktır.’’
Başbakan Erdoğan, Devlet Başkanı Mihail
Saakaşvili ve Başbakan Zurab Jıvanıya
ile yaptığı görüşmelerde, işadamlarının
önündeki engellerin aşılması konusunda
hassasiyetlerini dile getirdiklerini ifade
etti. Türkiye ile Gürcistan arasındaki en
önemli ortak yatırımın ‘‘Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’’ olduğunu ifade
eden Erdoğan, bu projenin Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye açısından stratejik
önemi olan bir proje olduğunu söyledi.
Erdoğan, projenin önümüzdeki yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını, Türkiye’deki çalışmaların diğer ülkelerdeki
çalışmalarla eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü anlattı.

kazanamayacaklarını söyledi. Erdoğan, iki
ülke arasındaki dostluğun siyasette, askeriyede, ekonomide, ticarette ve kültürel
tarzda zirve yapması gerektiğini söyledi.
Başbakan Erdoğan, Osetya’da dün gece
meydana gelen olayı da anımsatarak, olayı
tasvip etmediğini belirtti. Erdoğan, şöyle
konuştu.
‘‘ Bu olayı çok çirkin buluyoruz. Bölgesel
barışı bunlar her zaman tehlikeye düşürür.
Şu anda komşu ülkeler Gürcistan’da toplumsal barışı sağlamaya yardımcı olmalıdır. Gürcistan’ın toprak bütünlüğü üzerinde hala hesap yapmak çok yanlış, çok
çirkindir. Türkiye olarak uluslararası platformda elimizden gelen yardımı ve desteği
göstereceğiz. Bu anlayışla buradayız.’’

Futbolda ‘‘orta sahada top çevirme’’ diye
bir tabir olduğunu kaydeden Erdoğan,
‘‘Orta sahada top çevirmeyip gol atmaya
bakacağız ki, neticeyi alalım, ki bunu başaramazsak sonucu almak mümkün değil’’
dedi. Erdoğan, Eylül ayında Gürcistan ile
Türkiye A Milli futbol takımları arasında
yapılacak karşılaşmayı da hatırlatarak, bu
karşılaşmada orta sahada top çevirenlerin
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Gürcistan | 12 Ağustos 2004

Gürcistan Parlamentosunu
Ziyaret
Erdoğan, Gürcistan’daki temasları çerçevesinde Meçhul Asker Anıtı’na üzerinde
‘‘TC Başbakanı’’ yazılı çelenk bıraktı. Daha
sonra, iki ülkenin milli marşları çalındı.
Erdoğan, buradan parlamento binasına
geçerek Parlamento Başkanı Nino Burca-

nadze ile görüştü. Erdoğan, burada yaptığı
konuşmada, 1992 yılından sonra Türkiye
ve Gürcistan’ın ilişkilerinin artarak devam
ettiğini belirterek, ancak bu gelişmeyi yeterli bulmadıklarını söyledi. ‘‘İstiyoruz ki,
Gürcistan büyümesini, gelişmesini hızla
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tamamlasın. Bu konuda elimizden geleni
yapmaya hazırız’’ diyen Erdoğan, siyasi,
ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkileri
geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Şu anda sevindirici olan durum, TBMM’de
en güçlü dostluk gruplarından biri Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk
Grubu. Bu grubun 150 civarında üyesi
vardır. Parlamentolararası münasebetlerin
geliştirilmesinden yanayız. Bu, kaynaşmayı, güveni daha da artıracaktır. Gürcistan’a
100’den fazla işadamıyla geldim. Yaşanan
sıkıntıların aşılması durumunda işadamlarımızın burada yatırım yapma arzusu
daha da gelişecektir. Yatırımcı cesur olduğu
kadar ürkektir. Cesur girer ama beklediğini
alamadığı zaman ürkektir. Fakat önü açıldığı zaman da gider. Şu anda Gürcistan’ın
en önemli beklentisi harcama yapmadan,
harcama yapacakları buraya çekmektir. O
zaman işsize iş çıkacak, tüketim yapabilecek insan sayısı artacak, vergi kaynaklarında gelişme olacaktır. Ülkenin gayri safi milli
hasılasında da artış görülecektir ve böylece
üretim ekonomisi güçlenecektir.’’
Başbakan Erdoğan , dün gece Güney
Osetya’da meydana gelen olayın üzücü olduğu kadar, düşündürücü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
‘‘Seçilen bu yol doğru değildir. Masada
çözmek varken adeta savaşa giden yollarla
çözmek hiçbir zaman doğru değildir. Dünyanın en güçlü ülkeleri bile bundan netice
alamadılar. Bundan sonra da almaları kolay
değil. Olan dünya barışına oluyor, olan ölen

insanlara oluyor. Geride hüzünlü kalan
aileler oluyor. Biz de elimizden gelen gayretle bu işin çözümü için çalışacağız. Çünkü
bu yaşanan gelişmeler, bölgedeki istikrarı
derinden etkileyen gelişmelerdir. Bu sorun
sağduyulu politikalarla çözülmelidir.’’
Erdoğan, Türkiye’nin Acara konusundaki
tavrının bilindiğini ifade ederek, bu sorunun Gürcistan’ın iç sorunu olması nedeniyle Türkiye’nin sadece izlemekle yetindiğini
söyledi. Abhazya ile ilgili soruna da değinen
Erdoğan, ‘‘Bunlar bizim için ciddi sorunlar
değil. Dost, kardeş Gürcistan ile karşılıklı
oturarak bu sorunları çözeriz’’ dedi. Başbakan Erdoğan, Ahıska Türkleri ile ilgili sorunu da dile getirerek, Gürcistan’ın Avrupa
Konseyi’ne üye olurken Ahıska Türklerinin
anayurtlarına dönüşüyle ilgili taahhütte
bulunduğunu, ancak şu ana kadar bu konudaki çalışmaların yeterince hızlı olmadığını
ifade etti.
Doğu-batı enerji koridoru konumunda olan
Türkiye ile Gürcistan’ın yapacağı çok şey
olduğunu kaydeden Erdoğan, bu konudaki
en önemli adımlardan birinin Bakü-TiflisCeyhan Petrol Boru Hattı olduğunu anlattı.
Projenin önemine değinen Erdoğan, bu
projeden sonra Gürcistan ve Türkiye için en
önemli projenin Şahdeniz Projesi olduğunu
ifade etti. Erdoğan, bu proje hayata geçirilirken, gaz arzı güvenliği ve kaynak çeşitlenmesine gidilmesi gerektiğini söyledi. İki
ülke arasındaki ticaret hacminin 2003 yılı
sonu itibariyle 426 milyon dolar olduğunu
bildiren Erdoğan, bunu en kısa zamanda 1
milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini
kaydetti.
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Ankara | 16 Ağustos 2004

Irak Devlet Başkanı Gazi El
Yaver’le Görüşme
Başbakan Erdoğan, Irak Devlet Başkanı
Gazi El Yaver ile yaptığı görüşmede, terör
örgütü PKK/KONGRA-GEL’in faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı dile getirerek,
‘‘Sinek küçük de olsa mide bulandırıyor’’
dedi. Irak Devlet Başkanı El Yaver de, ‘‘Sizin
için şer odağı olan bizim içinde şer odağıdır’’ diye konuştu. Erdoğan ile El Yaver arasındaki görüşmede, Musul’da Türkiye’nin
başkonsolosluk açma isteği, terör örgütü
PKK/KONGRA-GEL ve Kerkük konuları
gündeme geldi.
Erdoğan, görüşmede, Irak’ta diplomatik
bir altyapının oluşturulması gerektiğini
ifade ederek, bu çerçevede Türkiye’nin
Musul’da başkonsolosluk açma isteğini dile
getirdi. Erdoğan, Necef ’teki çatışmalardan
ve mabetlere yapılan saldırılardan üzüntü
duyduğunu belirtti. Terör örgütü PKK/
KONGRA-GEL’in Türkiye’de son günlerde
faaliyetlerini artırmasından duyulan rahatsızlığı dile getiren ve ‘‘Sinek küçük de
olsa mide bulandırıyor’’ ifadesini kullanan
Erdoğan, Türkiye’nin bu örgütle mücadele
edecek güce sahip olduğunu bildirdi.

Kerkük konusunda duyulan endişeyi de
ifade eden Erdoğan, Irak’ın toprak bütünlüğünü önemsediklerini yineledi. Etnik
bir grubun, başka bir etnik grup üzerinde
üstünlük kurmasını istemediklerini belirten Erdoğan, Irak’ın küçük bir modeli
diye nitelendirdiği Kerkük’te bunların göz
önünde bulundurulmasını istedi. Bazı etnik grupların diğerlerine üstünlük kurma
çabası içinde olduğunun gözlemlendiğini
ifade eden ve bundan Türkiye’nin rahatsızlık duyduğunu belirten Erdoğan, bunların
Irak’ın geleceğini de sıkıntıya sokacağını
kaydetti.
Başbakan Erdoğan, ‘‘3 kırmızı çizgi’’ diye tanımladığı bölgesel, etnik ve dinsel milliyetçilikten kaçınılması gerektiğini belirtti. Irak
Devlet Başkanı Gazi El Yaver de ülkesinde
yaşanan sıkıntıların bölgeyi yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, Irak’ta bir savaşın
çıkması için tarihi ve kültürel bir neden
olmadığını söyledi.
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Ankara | 6 Eylül 2004

AB Komisyonu Genişlemeden
Sorumlu Üyesi Günter
Verheugen ile Görüşme
Başbakan Erdoğan, AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen ile Başbakanlık Yeni Bina’da görüştü.
Çok sıcak bir ortamda gerçekleyen görüşmede, Başbakan Erdoğan’ın, Verheugen’e
bugüne kadar yaptıkları için teşekkür
ederek yeni görevinde başarılar diledi. Erdoğan, Verheugen’e şunları söyledi:
‘‘Ekim ve Aralık aylarındaki kararlar hem
siyasi iktidarımız hem de Türk halkı için
çok önemli. Biz siyasi iktidar olarak uyum
yasaları ile elimizden geleni yaptık. Şüphesiz uygulamaya ilişkin, eksiklikler, aksaklıklar olabilir, ama bunların da bir geceden
bir geceye değişmesini bekleyemeyiz.
Çünkü bu bir zihniyet dönüşümüdür ve
zihniyet dönüşümü de vakit alır. Bu konu
tüm Türk milletine mal olmuştur.’’
Türk halkının AB’ye verdiği önemi AK
Parti’nin kuruluşunda ve şu anda yaptırdığı anketlerle anlatan Başbakan Erdoğan’ın,
görüşmede, ‘‘3 yıl önce yapılan ankette,
AB, öncelikler açısından 4., 5. sırada yer
alıyordu. Bugün yapılan kamuoyu araş-

tırmaları gösteriyor ki AB üyeliği, Türk
halkının öncelik sıralamasında 1. sıraya
yerleşmiştir’’ dedi.
Hükümetin AB yolunda attığı adımlardan örnekler veren Erdoğan, görüşmede,
TBMM’nin, Türk Ceza Kanunu’nu yeniden düzenleyen tasarı için 14 Eylül’de
toplanacağını ve Aralık ayına kadar da
istinaf mahkemeleri, vakıflarla ilgili kanun, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne
ilişkin kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun yasalaşacağını belirttiği ifade
etti. Erdoğan, TBMM’de atılan bu adımlarla AB ülkelerindeki siyasi liderlerin de
Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha göreceklerini söyledi.
Başbakan Erdoğan, ‘‘İnanç gruplarıyla
ilgili şikayetler var, ama biz başlangıçtan
beri farklı inanç gruplarıyla ağırlıklı inanç
grupları arasında hiç bir fark gözetmiyoruz. Bu da laikliğin gereği. Ama bunu sabote etmek isteyen marjinal gruplar protesto
yapabilir’’ dedi.
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Ankara | 7 Eylül 2004

NATO Parlamenter Asamblesi
Heyetini Kabul
NATO Parlamenter Asamblesi Heyeti Başkanı Claude Lellouche, Başbakan Erdoğan
ile Başbakanlık Yeni Bina’da yaptığı görüşmede, yapısal reformlar konusundaki cesaretinden dolayı Erdoğan’ı kutladı. Erdoğan
da İstanbul’daki NATO Zirvesi’nden kısa bir
süre sonra bu heyeti kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede,
NATO’nun Afganistan’da üstlendiği role
değinen Erdoğan, NATO’nun, Irak ve Afganistan ile ilgili kararlarının Irak’a komşu
Türkiye acısından ayrıca önemli olduğuna
dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Çünkü Irak, Türkiye’nin bir komşusudur.
Afganistan’ın da Türkiye için Atatürk’ten
gelen bir önemi vardır. Şimdi bizim üzerimize düşen NATO İstanbul Zirvesi’nde
kabul edilen, bu iki ülkenin barış, istikrar ve
refaha kavuşmasındaki destek niteliğindeki
kararların, ittifakın siyasi iradesinde aksama olmaksızın hayata geçirilmesidir. Afganistan’daki çabalarımızın sekteye uğraması
ve bu ülkenin yeniden terör ihraç eden bir
konuma gelmesi, sadece tarihten gelen bağlarla yakın olduğumuz Orta Asya ülkeleriyle
diğer civar devletleri değil, tüm Avrupa-Atlantik bölgesini etkileyecektir. Türkiye, bu
nedenle 2002’de üstlendiği ISAF komutasını bir kez daha 2005 Şubat ayından itibaren

devralmaya karar vermiştir. Afganistan’da
kısa bir süre sonra yapılması öngörülen başkanlık seçimlerinin ardından üsteleneceğimiz görevin bu ülkede barış ve istikrarın
pekiştirilmesine ve parlamento seçimlerine
giden süreçte güvenli bir ortam yaratılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.’’
Görüşmede, terörizm konusuna da işaret
eden Başbakan Erdoğan, NATO’nun terörle
mücadelede oynaması gereken role değindi.
Erdoğan, ‘‘11 Eylül’den beri terörle mücadelede uluslararası ortak mücadele platformu
oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Ancak bu gerçekleşmedi. Terörle mücadelede
hiçbir ülkenin tek başına sonuç alması
mümkün değildir. Özellikle ‘bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ denilmemesi
gerekir’’ diye konuştu. Claude Lellouche,
Başbakan Erdoğan’a terörü önlemek için somut olarak ne yapılması gerektiğini sordu.
Erdoğan da, ‘‘Terör konusunda sebep-netice
bağlantılarını gözden kaçırmamamız gerekiyor. Terörü besleyen yoksulluk, ideolojik
saplantı ve dinsel nedenler üzerinde durulması gerekiyor. Terör hep yoksul kesimlerden besleniyor. İstihbarat ve bilgi paylaşımında kesintisiz bir süreç olması gerekiyor’’
yanıtını verdi.
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Tackistan | 1 4 Eylül 2004

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
8. Zirve Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti
Duşanbe’de gerçekleştirilen Ekonomik
işbirliği Teşkilatı (EİT) Devlet-Hükümet
Başkanları 8. Zirve Toplantısı’nda bir
konuşma yaptı. EİT’in yeni üyelerin katılımıyla genişlemesinin memnuniyet verici
ve faydalı bir gelişme olduğunu ifade eden
Erdoğan, ‘‘Ortak tarihi ve kültürel bağlar,
yeni üye ülkelerin uluslararası toplumla
bütünleşmelerinde desteklemesi için sağlam temeller oluşturmuştur’’ dedi. Başba-

kan Erdoğan, Türkiye’nin her zaman bu
ülkelerin demokrasi ve serbest ticarete dayalı ekonomilere geçişlerini desteklediğini
ve bölgesel örgütlere üyeliklerini teşvik
ettiğini ifade ederek, yeni üye ülkelerin
EİT’nin çalışmalarına faal katılımlarından
mutluluk duyduğunu kaydetti.
Başbakan Erdoğan, Kazakistanlı Askhat
Orazbay’ı da EİT Genel Sekreteri olarak
atanmasından dolayı kutladı ve hüküme-
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tin kendisine ve EİT çalışanlarına olan
desteğini vurguladı. Başbakan Erdoğan,
şöyle konuştu:
‘‘Birbirimize bugün olduğu kadar hiç
bağımlı olmadık. Maalesef çatışma ve
ekonomik krizlerin nadiren ulusal sınırlar
içinde kalabildiği bir dünyada yaşıyoruz.
Günümüzde, mikro-milliyetçi çatışmalar,
başarısız olmuş yönetim biçimleri, kitle
imha silahlarının yaygınlaşması, az gelişmişlik, yoksulluk içindeki şehirler ve
eğitimsiz kitleler gibi birçok risk ve tehlikelerle karşı karşıyayız. Ayrıca umutsuzluğun beslediği, uluslararası terörizmin
yarattığı ciddi bir tehditle de yüz yüzeyiz.
Küreselleşmenin üstesinden gelebilmek
için insan kaynaklarımızı etkin kullanmamız gerekmektedir. Bu ancak toplumlarımızın yaratıcı gücünü eğitim vasıtasıyla
harekete geçirerek mümkün olabilir. Geleceğe yönelik güven ve umut yaratılması
da önemlidir. Demokrasinin, iyi yönetimin, şeffaf sosyal yapıların kurulmasının
bunda temel rolleri vardır. Bireyler ancak
gelecekleri ve ülkeleri hakkında söz sahibi
olabildikleri oranda umut ve güvenle hareket edebilirler.’’
Küreselleşmenin yararlanabilecek olumlu
yönleri de bulunduğunu dile getiren Erdoğan, ‘‘Ticaretin küreselleşmesi, ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojisindeki büyük ilerlemeler, insanlarımıza önceden görülmemiş
ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratmıştır’’
diye konuştu. Başbakan Erdoğan, küreselleşmenin faydalarından yararlanabilmek
için uluslararası işbirliği ve eşgüdümün
şart olduğunu, bu konuda EİT’nin bölge-

nin kalkınma hızının arttırılmasında çok
değerli bir araç olarak gördüklerini bildirdi. Gerçek potansiyelinin çok altında olan
EİT’nin bölgesindeki ticaret hacminin,
teşkilat üyelerinin dünya ticaret örgütü tarafından öngörülen kural ve ilkeleri kabul
etmeleri sayesinde çok daha artacağına
inandığını vurgulayan Erdoğan, ‘‘Dünya
Ticaret Örgütü serbest ticaret kurallarına
dayalı, liberal ve şeffaf uluslararası ticaret
ortamı oluşturulmasına çaba göstermektedir’’ dedi.
Erdoğan, Türkiye’nin EİT’e üye ülkelerin
Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmalarını
her zaman desteklediğini söyledi. Başbakan Erdoğan, üye ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Bu amaca yönelik olarak
EİT Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasını
memnuniyetle karşıladıklarını belirten
Erdoğan, anlaşmanın ‘‘Hızlı kulvar’’ yaklaşımı ile bir an evvel uygulamaya geçirilmesi, tarife ve tarife dışı engellerin ortadan
kaldırılmasının yolunu açacaktır’’ dedi.
EİT için ticaret ve kalkınma projesinin iktisadi yatırımlara değer görülecek bölgesel
ve ulusal projelerin finansmanında önemli
örgütlerden bir olmak yolunda, mükemmel bir fırsat teşkil ettiğini ifade etti. Erdoğan, özel sektörün Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı’nın (EİT) faaliyetlerine daha fazla
katılımını sağlayacak yeni mekanizmaların bulunması düşüncesinde olduklarını
ifade ederek, şöyle devam etti:
‘‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın iş forumunun kurumsallaştırılmasının ülkemizdeki özel sektörü daha da cesaret-
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lendireceğine ve bölgeler arası ticaretin
gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına
inanmaktayız. Bu amaca yönelik olarak
2002 yılının Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilen iş forumunda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Ticaret ve Sanayi odasının daimi bir yazmanlığa kavuşması fikri
dile getirilmişti. Bu düşünce, 12. Bakanlar
Konseyi toplantısında memnuniyetle
karşılanmıştı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Daimi Saymanlığı’na
İstanbul’da ev sahipliği yapma teklifinde
bulunmuştu. Teklifimiz hala geçerlidir.
Yeterli ulaşım ve iletişim altyapısına sahip
olmadan bölge içi ve bölgeler arası işbirliğini artırmak mümkün değildir. İstanbulTahran-Türkmenabad-Taşkent-Almatı ana
demiryolu hattında uluslararası yolcu ve
yük trenleri projesinin faaliyete geçmesi
bu açıdan büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir.’’
Başbakan Erdoğan, zirvede ele alınan
önemli konulardan birisinin de bölgedeki
zengin enerji potansiyelinin kullanımı
olduğuna dikkati çekerek, ‘‘Türkiye, Orta
Asya, Kafkaslar ve Orta Avrupa’dan gelen
enerji koridorlarının kesişme noktasındadır ve kıtalararası ulaşım bağlantısının
sağlanmasında kilit bir öneme sahiptir’’
diye konuştu. Uyuşturucu kontrolü konusunun EİT üyesi ülkeler için özel bir
önemi olduğunu dile getiren Erdoğan,
teşkilat yazmanlığında görev yapan küçük
ama etkin uyuşturucu kontrol ve çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti. Erdoğan,
Türkiye’nin günümüzde dünyanın ve
özellikle bölgenin 3 önemli tehdidi olan

uyuşturucu maddeler, organize suçlar ve
terörizmle mücadele konularındaki deneyimlerinden EİT üyesi ülkelerin faydalanabileceğini belirtti.
Başbakan Erdoğan, Afganistan’ın geçen 3
sene içinde çok büyük bir ilerleme kaydettiğini de ifade ederek, yakında gerçekleştirilecek olan seçimlerin Afganistan’ın gelişmesinde çok önemli olduğunu vurguladı.
Erdoğan, ‘‘Ancak hala karşımızda aşılması
gereken ciddi güçlükler bulunmaktadır.
Barış sürecinin daha da ileriye götürülebilmesi için her türlü aşırıcılık, hizipçilik ve
yasadışı uyuşturucu ticareti ile kararlı bir
şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir’’
diye konuştu. Erdoğan, Afganistan’a uluslararası desteğin devem etmesi gerektiğini,
EİT’nin de daha parlak bir gelecek için
mücadele eden Afgan halkının yanında
olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin EİT’in ekonomik, teknik
ve kültürel faaliyetlerinde yer aldığını
ifade etti. Bu çerçevede 5-7 Mayıs 2004
tarihlerinde 6 EİT üyesi ülke ve teşkilat
yazmanlığının katılımıyla (Atık Su İdaresi
ve Arıtma Teknolojisi) konulu bir workshop düzenlendiğini ifade eden Erdoğan
sözlerini şöyle tamamladı:
‘‘Bu workshop, BM Genel Sekreteri’nin
kapsamlı çözüm planı çerçevesinde 24
Nisan 2004 tarihinde KKTC’de ve Güney
Kıbrıs’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
referandumdan sonra KKTC’de gerçekleştirilen ilk uluslararası toplantı olmuştur.
Kıbrıs Türkleri hiçbir suçları olmadığı hal-
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de içinde bulundukları durumdan daha
fazla zarar görmemelidirler. Kıbrıs’taki
değişen temel koşullar dışında Kıbrıs
Türklerinin haksız izolasyonuna son verecek adımın geciktirilmeden atılması gerekmektedir. Kıbrıs Türkleri’ni ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda doğrudan
temaslarla kucaklama zamanı gelmiştir.
Kuzey Kıbrıs ile kesintisiz hava ve deniz
bağlantılarının kurulması ve doğrudan
ticari ilişkilerin kurulması, bu aşamada bu
kötü durumun iyileştirilmesi açısından iyi
bir başlangıç olacaktır. Kıbrıslı Türklerin
EİT’den üye ülkeler ile KKTC arasında ticaret ve yatırımı teşvik ederek, KKTC’nin
gelişimine katkıda bulunması, engellemelerin hafif letilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin teşkilatın İzmir anlaşmasında
kayıtlı yüksek amaçlarına bağlılığını yineleyerek Tacik dönem başkanlığına başarılar dilerim.’’
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen zirve dolayısıyla burada bulunan
Başbakan Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan bir gazetecinin
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’yle
ilgili bir sorusu üzerine, projenin Türkiye
için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye bugüne kadar bu tür projelerde nasıl
yerini aldıysa, bu projede de alacağını
belirten Erdoğan, ‘‘Şu anda Türkiye tarafındaki çalışmalar hızla devam etmektedir.
2005 yılı sonuna kadar bu işi bitirip artık
buradan petrolün verilmesini amaçlamaktayız. Çalışmalar bu hızla, bu inançla bu
kararlılıkla devam ediyor. Bu işin başarıyla
sonuçlanmasını bekliyoruz’’ diye konuştu.
Kars-Tiflis demiryolu projesiyle ilgili bir

başka soruyu da yanıtlayan Erdoğan, bu
projenin gerçekleşmesi için yabancı kredi
alınacağını söyledi. Ancak bu kredi konusunda henüz beklenen ‘‘sıcaklığın’’ olmadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Eğer imkan bulabilirsek kendi kaynaklarımız ile bu işi yapmak mümkün.
Gürcistan’ın bu işe yaklaşımı önemli. Projenin gerçekleşmesini istiyorlar. Ancak
imkanları kıt olduğu için şu anda gerekli
desteği veremiyorlar. Kredi konusunu halledebilirsek Kars-Tiflis demiryolu hattını
bitirmek bizim için çok önem arz etmektedir.’’
Başbakan Erdoğan, zirvenin bundan önceki toplantılarına ‘‘Müslüman Türk Toplumu’’ olarak katılan KKTC’nin bundan
sonraki toplantılara ‘‘Kıbrıs Türk Devleti’’
olarak katılması yönünde alınan karara
ilişkin bir soruyu yanıtlarken de şunları
kaydetti:
‘‘Burada ikili görüşmelerimiz olacak. Bu
görüşmelerde bu konuları detaylıca ele
alacağız. Her şeyden önce özellikle EİT
bünyesindeki ülkelerin KKTC’ye uygulanan ekonomik ambargonun, izolasyonun
ortadan kaldırılması için buna yönelik
adımları atması lazım. En azından EİT
ülkeleri bu adımları atarsa inanıyorum
ki, bu olumlu gelişmelere neden olacaktır.
Gerek hava taşımacılığında gerek deniz taşımacılığında bu adımların atılması mümkün. Bunu başarabilirsek çok isabetli olur
diye düşünüyorum. Öyle zannediyorum
ki, EİT buna her geçen gün daha olumlu
bir yaklaşım içerisinde.’’
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İstanbul | 15 Eylül 2004

Uluslararası İşadamları Forumu
Değerli konuklar... dünya ticaretinin saygın
temsilcileri... sevgili medya mensupları...
Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla
selamlıyorum. Bu önemli günün heyecanını sizin gibi son derece saygıdeğer bir
toplulukla paylaşıyor olmaktan duyduğum
memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.
Tarihin bu önemli kavşak noktasında, barış
ilkesi ışığında bir araya gelerek, dünyayı
esenliğe taşıyacak olan ideallere sahip çık-

ma kararlılığımızı gösterdiğimiz böyle bir
buluşmanın önemi çok büyüktür. Bugün
insanlığın içinde bulunduğu üzücü durum,
her gün içimiz yanarak izlemek zorunda
kaldığımız kan ve gözyaşı tabloları, hiç şüphe yok ki bu gezegeni getirdiğimiz noktayı
yeniden düşünmemizi gerektiriyor. İnsan
hayatını küçümseyen güç gösterileri, dünyayı karanlığa götüren silah stratejileri ve
dengeleri yoksullar aleyhine bozmaya devam eden sözde denge oyunları...
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Herkes başını iki elinin arasına koyup
yeniden düşünmeli... Bu acı tablo artık değişmeli... Yeryüzünü kana ve öfkeye boğan
savaş stratejileri, bir an önce yerini barışın,
kardeşliğin, özgürlüğün hüküm sürdüğü
bir insanlık kültürüne, bir medeniyet felsefesine bırakmalı... Toplumlar birbirlerine
yaklaşarak, dostça ve kardeşçe ellerini birbirine uzatmalı. Her gün haber bültenlerinde kan ve gözyaşıyla yüz yüze gelen milyarlarca insan için barış bir özlemdir.
İnsanlığın bu özlemini dindirmek, barışı
yeryüzünün bütün köşelerinde yeniden
tesis etmek için üstümüzde sorumluluklar
vardır. Bugün inanıyorum ki sadece dünya
ticaretini konuşmak için bir araya gelmiş
değiliz, aynı zamanda barışa karşı sorumluluğumuzun da bir gereğini yerine getirmeyi umuyoruz. Biliyorum ki biz hepimiz
barıştan yanayız ve burada dünya barışının
dimdik ayakta olduğunu ispat etmek için
bulunuyoruz.
Değerli konuklar...
Şurası bir gerçek ki, zamanımızda toplumları birbirine en çok kaynaştıran unsur
ekonomi, yani ticarettir. Burada çok uluslu
bir masanın etrafında ekonomik iş bağlantıları kurarken, aynı zamanda milletleri ve
kültürleri bir araya getirdiğimizin bilinci
içerisindeyiz. Dünya milletleri olarak daha
güzel ve daha müreffeh bir hayat sürdürmek için birbirimize ne kadar ihtiyacımız
olduğunu da müşahede ediyoruz. Bizim
kalplerimizde hissettiğimiz bu sıcaklık,
dünyanın en büyük silahlı güçlerinin bile

elde edemeyeceği kadar büyük bir zenginliktir.
Buradan ayrılırken tazelenmiş bir barış
inancıyla birlikte, dünyanın dört bir yanından, farklı etnik köken ve kültürlerden
dostlarımızın hatırasını da yanımızda
götüreceğiz. Dünyaya barışı geri getirecek
olan olgu işte budur. Dünyanın ekonomik
potansiyelini, tabii zenginlikleri ve kültürel
birikimleri cömertçe paylaşan bir dünya,
herkesin menfaatine olan tek formüldür.
Aksi halde bu toz ve dumandan geriye bir
kazanan kalmayacaktır. İnsanlık onuruna
açılmış her yara, gün gelecek dünyanın vicdanını kanatacaktır. Biz geleceğe umutla,
coşkuyla iyimserlikle bakmak istiyoruz. Biz
ürettiğimizi birbirimizle paylaşmak, emeğimizin karşılığını hakça kazanmak istiyoruz.
Değerli katılımcılar...
Sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden
birinde, İstanbul’da ağırlamak bizler için
bir gurur vesilesidir. Böyle önemli bir buluşmanın Türkiye’nin ağır ekonomik sıkıntılarını üstünden attığı ve iyileşme yolunda
büyük güç ve moral kazandığı bir dönemde
gerçekleşmesi de ayrıca mutluluk verici.
Gururla söylüyorum ki, Türkiye her geçen
gün büyüyen, buna bağlı olarak da ticaret
hacmi genişleyen aktif ekonomik bir yapıya
kavuşmuştur. Sözünü ettiğim büyüme rakamının 2004 yılı itibariyle yüzde 10’lar civarında olacağını ümit ediyoruz. Bu rakam
ülkemizin son 40 yıldaki en büyük büyüme
oranıdır.
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Sanayi üretimimiz bir önceki yıla göre
yüzde 12.8 oranında artmış durumdadır.
Bütün sektörlerimizde yükseliş trendi yakalanmıştır. Bugün 180’i aşkın ülkeye 19 bini
aşkın tür ve çeşitte mal satıyoruz. İnanıyorum ki bu daha başlangıçtır, hepimizin gayretleriyle hem Türkiye, hem de diğer dost
ve kardeş ülkeler için bu gelişmenin arkası
gelecektir. Turizm alanında 2010 yılının
beklentilerini daha şimdiden yakalamış
durumdayız.
Bunlar sevindirici olduğu kadar, taşıdığı
büyük potansiyel bakımından dikkat çekici
göstergelerdir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye ekonomik olarak şu anda
dünyanın en dinamik organizmalarından
biri olmaya doğru gitmektedir. Enflasyonist
ortam etkisini yitirmiş, ekonomi yönetimimiz istikrara kavuşmuştur. Hükümete geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz yapısal dönüşüm çalışmalarıyla gerek
yurt içindeki ticari hayatın, gerekse yabancı
sermaye girişimlerinin önünü açtık. Büyük
bir potansiyele, genç bir iş gücüne, zengin
kaynaklara sahibiz. Uluslararası işbirliğine
açık, özellikle komşu ve kardeş coğrafyalarla ilişkilerini ekonomik ve kültürel ilişkiler
zeminine oturtmak isteyen bir anlayışa
sahibiz.
Sizi ticaretin güzelliklerini paylaşmaya ve
işbirliği imkanlarını daha da fazla geliştirmeye çağırıyoruz. Bugün 8.’sini gerçekleştirdiğimiz Dünya İş Adamları Forumu’nun,
barış yolundaki işbirliğimizin ve ülkelerimizin refahına katkılarımızın doruğa çıktığı bir zemin oluşturmasını diliyorum.

Değerli konuklar...
B u yı l , b u ö n e m l i f o r u m l a b i rl i kt e
MÜSİAD’ın 10. Uluslararası Fuarı da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. İnanıyorum
ki bu forum vesilesiyle oluşturulacak büyük işbirliği ve dayanışma ideali, MÜSİAD
Fuarı sayesinde teoriden pratiğe geçiş imkanlarını zenginleştirecektir. Farklı ölçek
ve sektörlere yönelik 305 Türk firmasıyla
birlikte 41 yabancı firmanın ürünlerini
sergilediği bu fuarın, 200 bin civarında ziyaretçisi almasını bekliyoruz. Giderek önemini arttıran bu ticaret platformunda pek
çok yeni ticari fırsatın ortaya çıkacağından,
üretim ve teknoloji paylaşımı konusunda
çok önemli adımlar atılacağından şüphe
duymuyorum.
Tabii tatlı bir rekabet de olacak. Bugünün
dünyasında ticari kaliteyi yükselten temel
değer dostça rekabettir. Böyle fuarlar firmalarımızın kendi özeleştirilerini yapmaları,
eksikliklerini görmeleri ve uluslar arası
rekabete hazırlanmaları için çok değerli
fırsatlar sunmaktadır. Öte yandan rekabet
şartlarını oluşturmuş firmalarımızın bu
ve benzeri fuarlarda ortaya koydukları
uluslararası performanslar, ürünlerin
markalaşması yolunda çok hayati katkılar
sağlamaktadır. Bu fuara emeği geçen dostlarımızı, başta MÜSİAD yönetimi olmak
üzere gönülden kutluyorum. Uluslararası
İş Adamları Forumu’na katılmak üzere
aramızda olan siz sevgili misafirlerimize
teşrifiniz için teşekkür ediyor, bu önemli
zirvenin ülkelerimize ve insanlığa hayırlar
getirmesini temenni ediyorum.
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Van | 18 Eylül 2004

11. Van-Asya İpekyolu
Uluslararası Fuarı Açılış Töreni
11. Van-Asya İpekyolu Enternasyonal
Fuarı’nın açılışını yapan Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Demirören Şirketler
Grubu’nun Van’da yaptırdığı gaz dolum
tesisini de hizmete soktu. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’de artık

katırlar, eşekler sırtında köylere gidecek
vatandaşları düşünmek istemediğini belirterek, şöyle dedi:
‘‘Medeniyet büyük şehirlerimize şehir
merkezlerine hapsolmuş bir kavram veya
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anlayış değildir. Köylerimize şehir anlayışına kavuşturabiliyor, böyle bir değişim
gerçekleştirebiliyorsanız o zaman göğsünüz kabara kabara alnınız açık dolaşabilirsiniz. Yoksa köpeklerin kızakları çektiği
o kızakların üzerinde hastaların taşındığı
bir Türkiye halen devam eder. Biz bunların olmadığı bir Türkiye hedef ledik.
Onun için gece gündüz demeden koşuyoruz. Uzun soluklu bir yolculuktayız.’’

Bu yatırımlarla birlikte Van’ımızı da şen
hale getirin. Bunların takipçisi olacağız.
Bundan hiç endişeniz olmasın.’’

Bahçesaray’da iki üç tane konuta girdiğini ve arka planda konutların halini
gördüğü zaman içinin kan ağladığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
‘‘Ülkenin Başbakanı olarak yapmamız
gereken çok şey olduğunu orayı gördüğünüz zaman anlarsınız ve ona göre de
yapacaklarınızı, planınızı, tedbirlerinizi
alırsınız. Fakat fildişi kulede yaşadığınız
sürece bunu anlamanız mümkün değil.
Şu an fildişi kulede olan siyaset var mı?
Türkiye’de var. Bu siyaset bunu anlamakta acze düşüyor. İşte biz bunu aştık.
Bunun için Türkiye’nin dört bir yanında
konut faaliyetlerini yaygınlaştırdık. Ben
istiyorum ki benim insanımın insanca
yaşayabileceği konutlara sahip olsun.
Kerpiçten yapılmış, çöktü çökecek evlerin içersinde yaşayanlar olmasın. Bizim
insanımız da buna layıktır. İstiyoruz
ki modern konutlarda bizim insanımız
insanca yaşamanın erdemini yakalasın.
Bakın nereden nereye geldik. Biz tarih
verir ve yaparız. Van’a bu gelişim arzu
ettiğim bir geliş değil. Vanlı işadamlarına
sesleniyorum. Gelin Van’a yatırım yapın.
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Belçika | 23 Eylül 2004

AB Komisyonu Genişlemeden
Sorumlu Üyesi Günter
Verheugen ile Ortak Basın
Toplantısı
Brüksel’de AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen
ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmeden
sonra düzenlenen ortak basın toplantı-

sında, Verheugen ile ‘‘samimi bir sohbet
yaptıklarını’’ belirterek, görüşmenin sonucunun kendisini mutlu ettiğini kaydetti.
Verheugen ile görüşmesinin ‘‘özellikle 6
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Ekim’de açıklanacak İlerleme Raporu’na
yönelik olarak da çok değerli bir altyapı
oluşturacağını’’ ifade eden Erdoğan, ‘‘Zira
son 2 yıl içinde dayanışma içinde çok ciddi
çalışmalar gerçekleştirdik, Türkiye’nin
AB’ye girmesine yönelik devrim niteliğindeki kararları aldık’’ diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Bu konuda hükümet, şu ana kadar hiçbir
şeyi aksatmadan ilerledi. Uyum noktasında attığımız adımları, şu anda uygulama
süreci takip etmekte. Kararlı şekilde uygulama maddelerine geçmiş bulunuyoruz.
Süreçte Verheugen’in bize ciddi destekleri
olmuştur, kendilerine özellikle teşekkür
etmek isterim. Şimdi ise Türkiye olarak istinaf mahkemeleriyle ilgili kanunu, gerek
hukuk usulü muhakemeleri kanunu gerekse Türk Ceza Kanunu. Bunlar henüz yürürlük ve yürütme maddelerine gelmiş kanunlardır. Bir bütün olarak bunları takip
eden iki kanunumuz daha var. Bunlardan
biri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu bir
tanesi de infaz yasası. Onlar da şu anda alt
komisyondalar. Bizler bu görüşmelerden
sonra da bu süreçteki ciddi adımlarımızı
atmakta kararlıyız. Daha önce planladığımız, düşündüğümüz takvimi şu anda
herhangi bir aksamaya neden olmayacak
şekilde yeniden gözden geçirme kararını
verdik. Bunun adımını da atıyoruz.’’
Verheugen da, Başbakan Erdoğan’a son iki
yılda sergilediği ‘‘güçlü liderlikten’’ dolayı
teşekkür ederek, Erdoğan’a olan beğenisi
ve hayranlığını dile getirdi. Verheugen,
Türkiye’nin Erdoğan’la AB’ye daha çok
yaklaştığını da söyledi.
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Almanya | 3 Ekim 2004

Almanya Başbakanı Schröder
ile Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Başbakanlık
Binası’nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler.
Erdoğan, Schröder ile heyetlerarası çok
verimli görüşme yaptıklarını ifade ederek, Schröder’in 6 Ekim’de yayınlanacak
İlerleme Raporu’nun olumlu çıkacağı
istikametinde bir beklentisinin olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Bizler
de aynı durumu paylaşıyoruz. 17 Aralık
süreciyle ilgili müzakere sürecine yönelik
düşüncelerini hep birlikte tekrar duymanın mutluğu içerisindeyim. Bugüne kadar bizlere olan desteğini esirgemediler.
Bundan sonra da bu desteklerinin süreceğinden emin olarak kendilerine şahsım ve
milletim adına teşekkür ediyorum’’ dedi.
Süreç içerisinde gerek anayasa, gerekse
yasa değişiklikleri konusunda iktidarıyla
muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle
çok ciddi bir mücadele verildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Tabii ifade ettikleri gibi bu uyum yasalarını çıkarmak problemi çözmüyor, aslolan
uygulama. Uygulama ise zor olan. Bu bir

zihniyet değişimi. Bu zihniyet değişimi
tabii ki ayrı bir mücadeleyi gerektirir. Bu
farklı bir süreç alacaktır. Uyum yasalarını
çıkarırsınız, adeta bizim parlamentodan
kanunları çıkardığımız gibi... Ama bunları uygulamaya sokmak istediğiniz zaman
ciddi sıkıntılar ile karşılaşırsınız. Ama biz
uygulamada da kararlıyız. Siyasi irade
olarak, hem biz bu mücadeleyi vereceğiz,
hem de dostlarımızla, sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde bu uygulama
sürecini de başarıyla tamamlayacağımıza
inanıyorum.’’
Başbakan Erdoğan, 17 Aralık’ın tam
üyelik tarihi olmadığını, bazı ülkelerde
ve bazı medya yansımalarında sanki 17
Aralık’ta üyelik verilecekmiş gibi ifadelerin zaman zaman yer aldığını belirterek,
‘‘Bu bir müzakere sürecinin başlamasıyla
ilgili onayın verilmesidir. Bunu özellikle
vurgulamak istiyorum’’ dedi. Erdoğan,
2007-2008 yıllarında üye olacak iki ülkeyle birlikte 27 AB ülkesiyle el ele, omuz
omuza bir adım atacaklarını kaydederek,
‘‘Bu güçlü bir AB’nin, medeniyetler arası
uzlaşmanın gerçekleştiği bir adres olan
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AB’nin oluşmasına yönelik bir adımdır.
Buraya Türkiye’nin katılmasının ona kazandıracağı çok büyük önem var. İnanıyorum ki barışın küreselleştiği bir dünyanın
en önemli sigortası o zaman AB olacaktır’’
diye konuştu. İran ve Irak ile ilgili olarak
Almanya Başbakanı’nın görüşlerini paylaştıklarını ifade eden Erdoğan, özellikle
Irak’ın demokratik aileler içerisinde
dünyadaki yerini alması beklentisinde
olduklarını söyledi. Erdoğan, ‘‘bu konuda
Türkiye’nin üzerine düşen neyse bunu
yapmanın gayreti içinde olacaklarını’’
belirtti.
Başbakan Erdoğan ve Almanya Başbakanı
Gerhard Schröder, ortak basın toplantısındaki açıklamalarından sonra basın
mensuplarının sorularını yanıtladılar.
Başbakan Erdoğan bir soru üzerine AB
Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu
üyesi Günter Verheugen’in Brüksel’e
döndükten sonra bir heyeti işkence iddialarını araştırmak üzere Türkiye’ye
gönderdiğini hatırlatarak, hazırlanan
raporda Türkiye’de sistematik bir işkence
olmadığının belgelendiğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Türkiye’de ne sistematik bir işkence
vardır, ne de sistematik dışı bir işkence
söz konusudur. Olamaz da... Çünkü bu konuda en büyük mücadeleyi biz veriyoruz.
Bireysel bazı uygulamalar varsa tereddütsüz üzerine gideriz.’’
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Almanya | 3 Ekim 2004

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi
Odası Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Almanya ziyaretinde,
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın
(TATSO) düzenlediği kahvaltılı toplantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı
konuşmada, 6 Ekim’de yayınlanacak
İlerleme Raporu’nun arifesinde olduklarını kaydederek, Türkiye’nin bu sürece
özellikle son iki yılda yoğun çalışmalar

yaparak geldiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) macerasının kısa süreli
bir macera olmadığını belirten Erdoğan,
yaklaşık 40 yılı aşan bir sürede AB’ye giriş için çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Erdoğan, ‘‘Bu 40 yılda son iki yıl, adeta bir
final mücadelesi oldu’’ dedi. Türkiye’nin
Kopenhag siyasi kriterleriyle ilgili atılma-
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sı gereken adımları iktidarı, muhalefeti
ve sivil toplum örgütleriyle ortak olarak
attığını kaydeden Erdoğan, 3 Kasım seçimlerinden hemen sonra daha Bakanlar
Kurulu oluşturulmadan Avrupa Birliği
turuna çıktığını anımsattı. Erdoğan, şöyle
konuştu:
‘‘Kopenhag zirvesinde bir karar açıklandı.
O da şuydu: bunun altını özellikle çizmek
istiyorum, Alman dostlarımın bunu çok
iyi bilmesini istiyorum, değerli dostum
Sayın Şansölye, Fransa Devlet Başkanı
Sayın Chirac ve Başbakan Abdullah Bey
ve Genel Başkan olarak ben, dörtlü olarak
oturduk konuştuk ve bu konuşmanın ardından da Kopenhag zirvesinin neticesi
belirlendi: 2004 Aralık zirvesinde Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerinin tüm
uyum yasalarını yerine getirmesi halinde
gecikmeksizin müzakerelere başlayacaktır. Gecikmeksizin sözü çok önemli. Bütün her şey artık burada kilitleniyor.’’
Hükümetin gece gündüz demeden AB yolunda çalıştığını, siyasi kriterlerde boşluk
olmasın diye yasal düzenlemeleri yaptığını vurgulayan Erdoğan, AB yetkilileriyle
yaptığı görüşmelerde bir boşluk kalıp kalmaması sorusunu özellikle yönelttiğini
hatırlattı. AB’nin genişlemeden sorumlu
üyesi Verheugen’e en son görüşmede de
aynı soruyu yönelttiğini belirten Erdoğan, ‘‘Basın açıklamasında bütün dünya
buna şahittir. Ülkem şahit. Artık masanın
üzerinde hiçbir şey kalmadı ifadesini sizler de takip ettiniz, izlediniz’’ dedi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘6 Ekim İlerleme Raporu’ndan çok çok
eminiz. Çok olumlu bir rapor çıkacağına bu çerçevede bakıyoruz. Biz devlet
adamıyız ve devlet adamı olaylara ciddi
yaklaşır ve muhataplarından da hep aynı
ciddiyeti bekler. Bu da onun devlet adamı
olmasının en tabii hakkıdır. Halklar da
bu noktada kendisini temsil eden devlet
adamlarının ciddiyetini sorgular. Seçimden seçime de sorgular. Buralarda kimsenin ironi yapmaya hakkı yoktur. Yaparsa
halk da ona ironi yaparak seçim zamanı
gereken dersi verir.’’
Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin
farklılığını anlatan Erdoğan, Almanya’da
2.7 milyon Türk vatandaşı bulunduğunu
kaydederek, 1960 yılından bu yana Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok
ileri noktalara geldiğini ve Almanya’nın
Türkiye’nin en büyük partneri olmaya
başladığını söyledi. Almanya’nın uluslararası bir maçı olduğunda Türkiye’deki vatandaşların Almanya’nın rakibi kim olursa olsun Almanya’yı tuttuğunu belirten
Erdoğan, ‘‘Dolayısıyla en büyük desteği
biz Almanya’dan bekliyoruz. Almanya’nın
Türkiye’nin yanında yer almasını bekliyoruz’’ dedi.
17 Aralık’taki AB zirvesinin önemini
vurgulayan Erdoğan, görüştüğü bütün
liderlerin ‘‘İlerleme Raporu’nu görelim.
Bu rapor doğrultusunda kararımızı vereceğiz’’ dediğini hatırlatarak, bu nedenle
6 Ekim’in 17 Aralık ile bağlantısının çok
önemli olduğunu söyledi. Türkiye’nin
AB’de yer alıp almaması konusunda öne
sürülen üç gerekçe bulunduğunu belirten
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Erdoğan, ‘‘nüfus’’, ‘‘coğrafya’’ ve bununla
birlikte gizli gerekçe olarak ‘‘din-kültür’’
sorununun gösterildiğini anlattı. Erdoğan, Türkiye’nin nüfusunun 1963’den
beri belli olduğunu kaydederek, ‘‘1995’de
Türkiye’yi Gümrük Birliği’ne alıyorsunuz.
Helsinki’de ‘evet’ diyorsunuz ama şimdi
nüfusu gündeme getiriyorsunuz’’ dedi.
Türkiye’nin serbest dolaşım hakkını
1996’da aldığını ama bu konuda bir dayatmada bulunmadığını, ‘‘Kapıları açın’’
demediğini vurgulayan Erdoğan, ‘‘Biz
inanıyoruz ki, Türkiye AB ile müzakerelerin başlamasıyla, Türkiye’deki yabancı
yatırımların artmasıyla, Türkiye dışındaki vatandaşlar, yavaş yavaş Türkiye’ye
dönecektir’’ diye konuştu. Türkiye’nin
Avrupa’nın doğuya, Asya’nın da batıya açılan kapısı olduğuna ve bir köprü görevi taşıdığına işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin
üye olmasıyla birlikte Avrupa’nın canlanacağını, zenginleşeceğini, Kafkasya’ya, Orta
Doğu’ya rahat ulaşabileceğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:
‘‘Eğer biz AB’yi bir çelik-kömür birliği, coğrafi birlik, salt bir ekonomik birlik olarak
görmüyorsak, AB’yi siyasi değerler bütünü olarak görüyorsak, Türkiye’nin AB’ye
katılımının sağlanması gerekir. Türkiye
AB’ye girerse, medeniyetler arası buluşma
AB çatısı altında gerçekleşir. AB, farklı bir
güç kazanarak gelişir. Türkiye, küresel
barışa katkı için de en önemli adım olacaktır.’’
Dünyanın barışın küreselleşmesini konuştuğunu belirten Erdoğan, terörün önüne

bazı sıfatlar yerleştirilmeye çalışıldığını,
terörün faturasının ağır bir şekilde ödendiğini vurgulayarak, Türkiye’nin üyeliğinin küresel barışa katkı için çok önemli
bir adım olacağını söyledi. Türkiye’nin
medeniyetler buluşmasının merkezi olabilmesi için AB üyesi ülkelere büyük görev
düştüğünü anlatan Erdoğan, müzakereler
başlayınca Türkiye’nin işinin kolaylaşmayacağını, daha da zorlaşacağını ifade etti.
Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Uyum paketini çıkartırsın, ama aslolan
uygulamaktır. Çünkü uygulama bir zihniyet değişimidir. Şimdi biz bunun için
çalışıyoruz, her şeye rağmen bunu yapıyoruz. Bu iş, büyük bir cesaret işidir, bu iş
kararlılık işidir, bu iş irade işidir. İradeyi
ortaya koyarsanız bunu gerçekleştirebilirsiniz. Biz bunu ortaya koymaya mecbur
olduğumuzun farkındayız. Buna inanarak
bu adımı atıyoruz.’’
Türkiye ve Avrupa’daki bütün sivil toplum örgütlerini Türkiye’nin AB’ye girmesi
yönünde lobi yapmaya davet eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Bunu başarırsak süreç
hızlanır’’ dedi. Türkiye’ye 17 Aralık’ta tam
üyelik değil, müzakere tarihi verileceğini
hatırlatan Erdoğan, ‘‘Bunu birbirinden
ayıralım. Müzakere süreci ne kadar olur
bu belli olmaz. Tüm yapılması gerekenler
yapıldıktan sonra biz üye olacağız, 5 yıl,
10 yıl, 15 yıl, bu belli değil. Onlar, ‘tamam,
layıktır, üye olabilir’ dediklerinde biz üye
olacağız. Onun için, işi telaşa götürme gayretleri oluyor. Bu tür telaşlara gerek yok
diye düşünüyorum’’ diye konuştu.
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Dış Ticaret Haftası
Başbakan Erdoğan, 7. Dış Ticaret Haftası’nın
açılışı nedeniyle Dış Ticaret Kompleksi’nde
düzenlenen toplantıya video konferans
ile katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada,
Türkiye’nin büyüme ve gelişme yolunda
artık her alanda kabuğunu kırarak dünyaya
açılırken, bütün sektörlerin en üst düzeyde
kendi alanlarına ve sorunlarına sahip çıktığını söyledi. Erdoğan, ekonomik istikrar ve
güven ortamı sağlandıkça, ülkenin üretici
güçlerinde muazzam bir dinamizm ve hareketlilik yaşandığını, bunun kendilerini son
derece mutlu ettiğini kaydetti. Günümüz
dünyasında ticari ve ekonomik konuların
ülkeler arasındaki ilişkilerin odak noktasını oluşturduğuna işaret eden Erdoğan,
şunları söyledi:
‘‘Türkiye olarak bu yeni ekonomik düzende
gelişmeleri dikkatle ve zaman geçirmeden
takip edip, değerlendirmek durumundayız. Bu maksatla stratejik açından önemli
bir konuma sahip olan ülkemizin 2000’li
yıllarda küresel bir güç olması hedefine
kilitlenen hükümetimiz, dış ticaret politikalarımızın ülkemizin uzun vadeli stratejik
hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi için
gerekli tüm çalışmaları sürdürmekte ve

sahip olduğu araçları en etkin şekilde kullanmaktadır.’’
Dış ticaretin, hükümetin öncelikli konusu
olduğunu belirten Erdoğan, aktörlüğünü özel sektörün yaptığı bu sürece, ilgili
kamu kurumlarının da gereken önemi ve
önceliği vermesi gerektiğini anlattı. Recep
Tayyip Erdoğan, ‘‘Dış ticaret yapan her
vatandaşımızı, Türkiye’nin misyon şefleri
olarak görüyoruz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz’’ dedi. Bu yıl 7’ncisi kutlanan Dış
Ticaret Haftası ve bu kapsamdaki Gençlik
Kurultayı’nın, kamuoyu ve gençler arasında dış ticaret bilincinin oluşturulmasına
katkıda bulunacağına işaret eden Erdoğan,
‘‘Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Türkiye iyi eğitimli, genç ve dinamik bir nüfusa
sahip müteşebbisler ülkesidir. Sahip olduğumuz zengin beşeri potansiyeli, kendi iç
kaynaklarımızı harekete geçirme konusunda daha etkili kullanmak zorundayız’’ diye
konuştu. Türkiye’nin tarihinde hiç olmadığı kadar özgüvene kavuştuğunu belirten
Erdoğan, şöyle dedi:
‘‘23 Eylül’de Brüksel’de, dün Almanya’daydık. Artık, AB sürecinde müzakere tarihi
kesinleşiyor. İnanıyorum ki 17 Aralık 2004
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tarihi bir dönüm noktası olacak. Bu noktayı
iyi görmeliyiz. İş yapmak, yatırım yapmak,
ihracat yapmak isteyen herkes için tarihi
fırsatlar ve imkanlar doğuyor. Bu imkanları çok ama çok iyi değerlendirmelisiniz.
Türkiye’nin itibarına itibar katmalı, ülke
olarak artan itibarımızdan payınıza düşen
hisseyi çalışarak, üreterek, yeni kapılar açarak almalısınız.’’
Hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda, bir yandan
enflasyon program hedefine uygun olarak
aşağıya doğru çekilirken, aynı zamanda
hedeflerin çok üzerinde bir büyüme performansı yakalandığını, ihracatın, büyümenin
en önemli itici gücü olduğunu vurgulayan
Başbakan Erdoğan, ‘‘Ekonominin genelinde
ve ihracatımızda sağlanan gelişmelerin son
dönemde istihdama da olumlu yansımaya
başladığını görmekteyiz. Artık üretime katılmama, risk almadan, istihdama katkıda
bulunmadan yani alın teri dökmeden para
kazanma devri bittiği içindir ki her gün onlarca fabrika açılıyor. Bu durum hükümet
olarak en büyük sevincimiz, gururumuz’’
dedi.
Bütün bu gelişmelerin temelinde, uygulanan ekonomik politikaların yarattığı güven
duygusunun yattığını anlatan Erdoğan,
bu güven duygusu devam ettikçe, ülkenin
daha da büyük hedeflere ulaşmasının kolaylaşacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan,
son dönemde hükümetin en önemli hedefi olan AB’ye tam üyelik yolunda önceki
dönemlerle mukayese edilmeyecek kadar
büyük mesafeler alındığını, kimsenin hayal
edemeyeceği reformlar gerçekleştirildiğini,

Türkiye’nin üyeliğine şüpheyle bakan kesimlerin dahi, Türkiye’nin ve hükümetin
bu performansını takdirle karşıladığını
belirtti.
Erdoğan, AB’ye tam üyelik yolundaki
çalışmaları anlatarak, gelinen noktada
Kopenhag kriterlerinin hemen tamamının
karşılandığını ve gerçekleştirilen reformlarda uygulama safhasına geçildiğini belirtti.
Erdoğan, ‘‘bu konuda Parlamento dışında
sizlerin de içinde olduğunuz sivil toplum
örgütlerine özellikle teşekkür ediyorum.
Artık tek hedefimiz ve beklentimiz var. O da
tam üyelik müzakerelerine bir an önce başlamak ve en kısa sürede Türkiye’yi AB’ye
tam üye yapmaktır’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, önümüzdeki günlerin daha
aydınlık günler olacağını ifade ederken, bu
süreci herkesin tek tek çok iyi değerlendirmesini istedi.
Önümüzdeki dönemin, ülke için imkanlar
ve fırsatlar dönemi olmasını istediğini dile
getiren Erdoğan, ‘‘Özellikle ihracatımızın
yakalamış olduğu yüksek oranlı artış trendini kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek
öncelikli hedefimizdir’’ dedi. İhracatın
önündeki engelleri ortadan kaldırmak,
ihracatçı ve ihracatla ilgili kuruluşlara rehberlik etmek, izlenmesi gereken yol haritasını oluşturmak ve geleceğe dönük vizyonu
ortaya koymak amacıyla ‘‘ihracat stratejik
planı’’ hazırlandığını anlatan Erdoğan,
planda ortaya konan hedeflere ulaşabilmek
için 600’ün üzerinde kişinin çalışmalarını
sürdürdüğünü söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:
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‘‘Bu çalışmalar, ihracatın önündeki engelleri ortadan kaldıracak. Yakaladığımız ihracat artış hızını sürekli hale getirecektir. Son
yıllarda oluşturulan stratejilere uygun politikalar, meyvelerini vermeye başlamıştır.
Nitekim bir yandan ihracatın pazar ve ürün
profili çeşitlendirilmiş diğer yandan da ihracatımızda rakamsal anlamda çok önemli
atılımlar gerçekleştirilmiştir. 2003’de 47.3
milyar dolara varan ihracatın, yıl sonu itibarıyla 60 milyar dolara ulaşacağı görülmektedir. Bu trendin 2010 yılında 120 milyar
doları ve Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında da 500 milyar doları
rahatlıkla yakalayacağını öngörüyoruz.’’
Başbakan Erdoğan, söz konusu hedeflere
ulaşmak için üretim kapasitesini artırmak
ve yeni yatırımlar yapmak gerektiğini
vurguladı. ‘‘Bu nedenle bölgesel istihdam
ihtiyaçları da düşünülerek öncelikle ülkemizdeki yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi bir zorunluluktur’’ diyen Erdoğan,
kişi başına milli geliri bin 500 doların altındaki illere yönelik çıkarılan Teşvik Yasası
ile yatırım ve istihdam imkanının bu illere
yönlendirilmesinin sağlandığını söyledi.
Erdoğan, ‘‘söz konusu Teşvik Yasası’ndan
yararlanabilen il sayısının genişletilmesi
çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, 1 Ocak 2005 itibarıyla yürürlüğe
girecektir. Bu inançtayım. Bunun için de gerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız gerekse
Devlet İstatistik Enstitümüz, müşterek bir
çalışmayla yoğun şekilde bu hazırlığı sürdürüyorlar’’ dedi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracatçıların dış pazarlardaki
rekabet gücünün artırılmasının en önemli
şartlarından birinin, uluslararası rekabetçi

fiyatlardan girdi temini olduğunun bilincinde bulunduklarını belirten Erdoğan,
şunları kaydetti:
‘‘Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu kapsamda başta işgücü ve enerji olmak üzere üretimde kullanılan girdi maliyetlerinin düşürülmesi, hükümetimizin önemle üzerinde
durduğu konular arasındadır. Bu hususta
esasen belirli iyileştirmeler de yapılmıştır.
Yapılmaya devam edecektir. Ekonomideki
dengeler yerine oturdukça ihracatçılarımızın rekabet gücünün artırılmasına yönelik
çalışmalar da devam edecektir. Diğer taraftan bürokratik engellerin kaldırılarak ihracat sürecinin basitleştirilmesi hususunu
da önemsemekteyiz. Dünyanın en büyük
ekonomileri arasında yer almayı ve AB’ye
tam üyeliği kendisine hedef olarak seçen
hükümetimizin, şunu samimiyetle söylüyorum ki müteşebbislerin önündeki engelleri
kaldırmak öncelikli görevleri arasındadır.
Bundan hiç kuşkunuz olmasın.’’
Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hedefinin, sadece içinde bulunduğu coğrafyada değil, bütün dünyada
‘‘önder ülke’’ olmak olduğunu vurgularken,
şöyle konuştu:
‘‘Türkiye önderliğinin yolu açılmış, gelecek
ufuklar şimdiden görülmeye başlamıştır.
Türkiye dünya çapında küreselleşme ve
bölgeselleşme hareketlerini ulusal hedeflerimiz doğrultusunda adım adım takip
etmektedir.’’
İhracatçılara da seslenen Erdoğan, ‘‘geçmişte bürokrasinin, istikrarsızlığın, gü-
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vensizliğin sizleri ne kadar yorduğunu
biliyorum. Artık sadece üretmek, kazanmak ve ülkemize kazandırmak için yorulmanızı özellikle istiyoruz’’ dedi. Bu yılın 6
ayında özel sektörün 28 katrilyon liralık
yatırım yaptığına dikkati çeken Başbakan
Erdoğan, yıl sonunda bu oranın daha da
artacağını söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

lerini sundu. Erdoğan, TİM tarafından
kendisine verilen, Osmanlı’da tasarımları
onaylayan müessesenin simgesi şeklindeki ödül için de teşekkür etti.

‘‘Türkiye’de herkes üretmek, huzur içinde
çalışarak çağdaş Türkiye’yi inşa etmek istiyor. Herkes boyunun uzanabildiği kadar
çıtayı en yükseğe koysun. Bu ülkenin büyük hedeflerine adeta kendini kilitlesin.
Bu heyecanlı yolculukta sizlerle birlikte
olmanın, yolunuzdaki engelleri kaldırmanın sevinci ve mutluluğu bize yetiyor.
İnşallah demokrasimiz, ekonomimiz, rekabetimiz, üretimimiz artık eski günlere
dönmeyecek. İşadamlarımızın 22 ay önce
bizden istediği en önemli şey güven ve
istikrarın teminiydi. İşte size güven ve
istikrar... 10 yılların kronik sorunlarını
çözdük, hayal edilemeyen hedeflere ulaştık, ulaşıyoruz.’’
Güven ve istikrar ortamının meyvesini
her alanda verdiğini vurgulayan Erdoğan,
Türkiye’nin ‘dünyanın cazibe merkezi
olma yolunda’ hızla ilerlediğini söyledi.
Erdoğan, ‘‘Yılın 7 ayında doğrudan yabancı sermaye 1.8 milyar dolar düzeyine
çıktı. Yıl sonu itibarıyla bu herhalde 2.5
milyar doları bulacaktır’’ dedi. Gelinen
noktada herkesin büyük düşünmek ve
geleceğe bakmak zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, kırdıkları rekorlarla
göğüsleri kabartan ihracatçılara teşekkür-
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Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi Genel Kurulu
Başbakan Erdoğan , Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel
Kurulu’nda konuşma yaptı. Erdoğan,
Türkiye’nin Avrupa ile paylaştığı ortak gelecek bakımından özel önem taşıyan bir günde Avrupa uluslarının en eski parlamenterler forumu olan bu yüce meclise hitap

etmekten onur duyduğunu dile getirerek
sözlerine başladı. Türkiye’nin, temel insan
hak ve özgürlüklerini savunan ve hukukun
üstünlüğü ile çoğulcu demokrasinin yüksek ideallerine bağlı Avrupa uluslarının bu
‘‘ortak evin’’ temellerini 1949 yılında atan
kurucu üyesi olduğunu belirten Erdoğan,
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büyük Avrupa kapsamında yaşanan değişime paralel olarak, Avrupa Konseyi’nin de
ufuklarını genişlettiğini söyledi.
Erdoğan, Avrupa Konseyi’nin, bugün yaklaşık 800 milyon Avrupa vatandaşının,
demokratik değerler ve hukuki standartlar
etrafında birleşmesini temsil ettiğini kaydetti. Konseyin, en yeni üyesi Monaco’yu
tebrik eden ve ‘‘Aramıza hoş geldiniz’’ diyen
Erdoğan, bir Pan-Avrupa forumu olarak
konseyin, yeni Avrupa mimarisi içindeki
yeri ve katkılarının belirlenmesi gerektiğini
ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Bu yapılırken, konseyin sayısız uluslararası sözleşmeyle yıllar içinde ilgili alanlarda oluşturduğu kapsamlı müktesebat,
Avrupa’nın önde gelen diğer kurumları
tarafından da göz önünde tutulmalıdır. Bu
çerçevede, AB’nin, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne taraf olmasını, Avrupa Kültür Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’na
katılımını destekliyoruz. Önümüzdeki yılın
Mayıs ayında Varşova’da gerçekleştirilmesi
planlanan Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları 3. Zirvesi, özellikle AB’nin
son genişlemesinin ardından konseyin,
yeni Avrupa mimarisinde gelecekteki rolünün belirlenmesi bakımından, zamanlı
bir fırsat teşkil edecektir. Avrupa Konseyi
normlarını oluşturan 190’ın üzerindeki
sözleşme, Türkiye için de önemli bir referans noktasıdır. Avrupa normlarının
ülkemiz mevzuatına aktarılması, ilerleyen
reform sürecimizin ana unsurunu oluşturmuştur. Türkiye bugün de 3 Avrupa Konseyi sözleşmesinin onay belgelerini Sayın

Genel Sekretere tevdi etmiş, ayrıca 2 sözleşmeyi daha imzalamıştır.’’
Başbakan Erdoğan, AK Parti iktidara geldikten kısa bir süre sonra, Dışişleri Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün
Başbakan olduğu 2003 yılının Ocak ayında bu meclise hitap ettiğini ve hükümetin
reform vaatlerini ortaya koyduğunu anımsattı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen,
bu vaatlerin neredeyse tümünün gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile
getiren Erdoğan, bu kapsamlı reformların
bazılarına değindi. Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü:
‘‘Ölüm cezasını tamamen kaldırdık ve mevzuatımızdan ayıkladık. Yakında 13 No’lu
protokolün onay işlemlerini de tamamlayacağız. Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ni lağvettik. Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin raporlarına da yansıdığı
üzere, işkenceye ve insanlık dışı aşağılayıcı
muameleye karşı etkin bir ‘sıfır tolerans’
politikası benimsedik ve uyguladık. Sivilasker ilişkilerini demokratik normlarla
uyumlu hale getirdik. Kadın-erkek eşitliği
lehine düzenlemeler yaptık ve bu ilkeyi ilk
kez Anayasa’ya dercettik. Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları dil ve lehçelerde yayınlar
ve dil kursları başlattık. Terör saldırılarından zarar görenlerin tazmin edilmesi için
bir yasa yaptık.’’
Başbakan Erdoğan, hayata geçirilen kapsamlı yapısal reformlar ve bunların yeknesak bir şekilde uygulanmasının hızlandırılmasına yönelik atılan adımların, önde gelen
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Avrupalı siyasetçilerden oluşan Bağımsız
Türkiye Komisyonu’nun geçen ay yayınladığı raporda, ‘‘sessiz devrim’’ olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Erdoğan, AKPM’nin,
reform programını takdir ederek, Türkiye
için denetim sürecinin büyük çoğunlukla
sona erdirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Gerçekleştirilen reformlar
arasında, Avrupa Konseyi üyelerinin büyük
çoğunluğunun taraf olduğu Uluslararası
Ceza Divanı’na, Türkiye’nin de taraf olmasını sağlayacak yasal değişikliklerin yer
aldığını anlatan Erdoğan, bu çerçevede yeni
Türk Ceza Kanunu’nda soykırım ve insanlığa karşı suçları, çağdaş normlar çerçevesinde düzenlediklerini, Anayasa’ya gerekli
değişikliği getirdiklerini kaydetti. Erdoğan,
‘‘İç hazırlıklarını tamamlamış olarak, bugün bu kürsüden Türkiye’nin yakın bir
gelecekte, Roma Statüsü’nü onaylayarak,
Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olacağını
ilan ediyorum’’ diye konuştu.
Erdoğan, bugünün, Türkiye’nin, AB’ye katılım süreci bakımından özel önem taşıyan
bir tarih olduğunu söyledi. Komisyon raporunun ve tavsiyesinin, ‘‘olumlu tonunun’’,
birliğin siyasi liderlerinin ortaya koyacağı
güçlü siyasi iradeyle karşılık bulacağına
inandığını dile getiren Erdoğan, ‘‘Katılım
müzakerelerinin 2005 yılının ilk yarısında
başlamasıyla uzun zamandır yürünen bir
yolun son dönemecine girmeyi temenni
ediyoruz’’ dedi. Erdoğan, ‘‘Türkiye’nin üyeliği, kısa sürede gerçekleşmeyecektir. Tabiatıyla, Türkiye bu süreci makul bir zaman
diliminde tamamlamayı ümit etmektedir.
Türkiye bu amaçla üstüne düşeni yapacak-

tır’’ diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Türk toplumunda gerçekleşen değişim,
Avrupa uzlaşıcı kültürünün de benimsenmesine yol açmış ve bu husus Türk hükümetinin uzun zamandır sürmekte olan Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için gösterilen
son çabalar zımnında benimsediği yapıcı
tutumda yansımasını bulmuştur. Bu sorunun adil ve kalıcı biçimde çözümü yolunda
Türkiye tarafından sergilenen kararlılık ve
BM Genel Sekreteri’nin kapsamlı bir uzlaşı elde edebilmek için gösterdiği çabalara
yaptığımız olumlu katkılar, uluslararası
toplum tarafından takdirle karşılanmıştır.
Maalesef Türkiye tarafından güçlü biçimde desteklenen ve Kıbrıs Türk tarafının
büyük bir çoğunlukla Annan Planı’na onay
vererek birleşme ve AB üyeliği yönündeki
siyasi iradesini ortaya koyduğu 24 Nisan
2004 tarihli eşzamanlı referandumlarla
sonuçlanan müzakere süreci, arzu edilen
sonuçları vermemiştir. Referandum sonuçları, Kıbrıs’ta yeni bir durum yaratmıştır.
BM Genel Sekreteri, Kıbrıs’taki iyi niyet
misyonuna ilişkin raporunda ‘Kıbrıs Türk
tarafındaki referandum sonucunun, Kıbrıs
Türkleri üzerinde baskı kurmak ve onları
tecrit etmek için geçerli herhangi bir sebep
bırakmadığını’ açıkça vurgulamakta ve tüm
devletleri hem ikili düzeyde hem de uluslararası kuruluşlarda Kıbrıslı Türkleri tecrit
eden ve kalkınmalarını önleyen gereksiz
kısıtlama ve engelleri ortadan kaldırma yolunda işbirliği yapmaya davet etmektedir.
Referandumların üzerinden 6 ay geçmiştir.’’
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Başbakan Erdoğan, uluslararası toplumun,
Kıbrıs Türklerinin tabi olduğu siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tecridi kesin biçimde sona erdirmesinin ve onlarca yıldır
uygulanan haksız ekonomik ambargonun
kaldırılmasının zamanının geldiğini kaydetti. Erdoğan, doğrudan ticaret, kültür
ve ulaşım bağlarının kolaylaştırılabilmesi
için somut önlemler alınması gerektiğine
işaret etti. Başbakan Erdoğan, bu bağlamda
AKPM’nin iki gün önce Kıbrıslı Türklerin
seçilmiş temsilcilerinin seslerini duyurabilme yönünde aldığı kararın, doğru yönde bir
adım oluşturduğunu belirterek, ‘‘Avrupalı
bir karar vermiş olan Kıbrıslı Türklerin,
Pan-Avrupa diyalog ve işbirliğinde yer almaları doğaldır’’ dedi. Erdoğan, yüzyılın
barış, istikrar ve uzlaşının sağlanmasının
yanı sıra demokrasi, iyi yönetişim ve insan
haklarının geliştirilmesi bakımından pek
çok şey vaat etmekle beraber, aynı zamanda
yeni boyutlar taşıyan tehditlerle dolu olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Güvenliğimize ve özgürlüğümüze yönelik
tehditlerin başında, terörizm ve kitle imha
silahlarının yayılması gelmektedir. Terörizm günümüzde küresel bir nitelik kazanmıştır ve bunun bedelini en üst düzeyde
ödeyen bir ülke adına konuşuyorum: Terörle mücadelede yeni bir birlik ve dayanışma
anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyanın neresinde meydana gelirse gelsin, terör
eylemleri, insanlığı herhangi bir ayırım
gözetmeksizin, bir bütün olarak hedef almaktadır. ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl
yaşasın’ anlayışıyla hareket edemeyiz. O
yılan bir gün sizi de sokacaktır, bunu unutmayın. Terörizm, ulusal ya da bölgesel sınır

tanımamaktadır. Tek bir din veya davayla
özdeşleştirilemez. Terörizm, insanlığa karşı
bir suçtur ve hiçbir şekilde meşru görülemez. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin, terörizm
ile mücadele konusunda normatif ve pratik
alanda daha aktif rol oynamasını desteklemektedir. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi’ni,
kültürler ve dinler arasında diyalog ve anlayışı geliştirmek amacıyla İslam Konferansı
Örgütü ile temaslarını yoğunlaştırmaya
davet ediyorum. Her iki örgütün de üyesi
olarak, Türkiye, bu doğrultuda gereken çabayı harcamaya hazırdır.’’
B a şb a ka n Erd o ğ a n , ko n u ş m a s ı n d a ,
Türkiye’nin komşusu Irak’ta meydana
gelen gelişmelere de değindi. Irak’taki
güvenlik boşluğunun, kanun ve düzenin
yeniden tesisine, ülkenin yeniden imarına ve rehabilitasyonuna yönelik insani
çabalara yardımcı olan tüm taraflar için
ciddi endişe kaynağı olduğunu vurgulayan
Erdoğan, geçici hükümete yetki devrinin,
‘‘normalleşme’’ yönündeki ilk adımı oluşturduğunu ancak siyasi istikrara giden
yolun halen ‘‘mayınlarla dolu’’ olduğunu
belirtti. Erdoğan, Irak Geçici Hükümeti’ne,
ülkede güvenlik, istikrar ve refahı sağlama
yönündeki zor görevinde yardımcı olmaya
devam edeceklerini ifade etti. Türkiye’nin
Irak’a gıda, ilaç, altyapı çalışmaları, su ve
enerji konularında yardımlarının sürdüğünü belirten Erdoğan, ‘‘Bu konuda en büyük
yükü Türkiye çekmektedir. Irak’ta 40’a yakın insanımız ölmüştür’ dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ta
istikrarın yeniden tesisi, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğin korunması, toplumun
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tüm kesimlerini temsil eden bir hükümetin
kurulması ve bu ülkenin yeniden imarının,
Türkiye ve bölge bakımından hayati önem
taşındığına dikkati çekti. Erdoğan, sözlerini
şöyle tamamladı:
‘‘Aynı zamanda Irak ve komşuları arasında,
bizim girişimimizle başlatılan istişare mekanizmasındaki rolümüz sürmektedir. Terörden kurtulmuş, kendisi ve komşularıyla
barışık, uluslararası topluma tam olarak
entegre olmuş bir Irak görmek istiyoruz.
Türkiye’nin istikrarlı bir Irak’ın kurulması
dışında başka bir gündemi yoktur. Kıtamızın, çeşitlilik içinde birliğe dayanan, ortak
mirasını temsil eden AKPM’ye hitap etme
imkanını sağladığınız için teşekkürlerimi
sunuyorum. Bu vesileyle, kişisel ve siyasi
özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere bağlılığımızı ve
yeni büyük Avrupa genelinde ve ötesinde
güvenlik ve demokrasiyi yerleşik kılmak
amacını taşıyan ortak arayışımıza yönelik taahhüdümüzü yineliyorum. Türkiye,
Avrupa Konseyi’nin aktif bir üyesi olmaya
devam edecektir.’’
Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından, parlamenterlerin
sorularını yanıtladı. Kanun ve mevzuatların uygulanmasının hassas konular olduğu
belirtilerek, bu konudaki çalışmaların hızlandırılması konusunda ne yapılacağı, bu
konuda AKPM’nin destekleyici bir rolünün
olup olmayacağı sorusu üzerine, Erdoğan,
şu ana kadar Kopenhag siyasi kriterleri
çerçevesinde ortaya konulan ve Türkiye’ye
verilen yol haritasını, iktidar, muhalefet

ve sivil toplum örgütleri ile dayanışma
içerisinde, anayasal ve yasal değişiklikleri
yaparak tamamladıklarını söyledi. Şu anda
uygulama süreci içinde bulunulduğunu, bu
süreçte de uygulama çalışmalarının devam
ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Uygulama, bir uyum yasası çıkartmak gibi
değildir. Uygulama olayı bir zihniyet değişimidir. Bu, uyum kadar kısa zamanda çözülecek bir iş değildir. Zaten, müzakere süreci
başlığının da konulması bunlar içindir. Bu
müzakere süreci içerisinde yoğun bir çalışmayla, gerek hükümetimiz, gerekse parlamento yapısı içerisinde bunları süratle
başlatacak ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Kaldı ki AB müktesebatı içerisinde
bunları hayata geçirmedikçe, Türkiye’nin
tam üyeliği söz konusu olamaz. Bunları
bitirdikten sonra inanıyoruz ki AB üyesi
ülkeler de Türkiye’yi tam üyeliğe kabul edeceklerdir. Ama bu konuda, bizde bu iradenin mevcut olduğunu, uygulamalarımızda
gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz,
hiçbir endişeniz olmasın.’’
Bir parlamenterin, ‘‘Liberaller daima
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediler ve
destek vermeye devam edecekler. Kıbrıs konusunda rapor hazırlayan biri olarak, ben
de buna katılıyorum. Kıbrıs, Türkiye’nin
üyeliği ile ilgili bir koşul değildir. Ama
bence şanslarınız sınırlı, bu konuda ne
düşünüyorsunuz?’’ şeklindeki sorusunu
yanıtlarken Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta
çok samimi bir gayret içerisinde olduğunu
dile getirdi. Erdoğan, Kıbrıs’ta referandumun yapıldığı 24 Nisan sürecinde BM Genel Sekreteri Kofi Annan’a, Davos’ta, ‘‘Gelin
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dördüncü müzakere sürecini başlatın, göreceksiniz ki Türkiye hiçbir zaman Rumların
gerisinde kalmayacak, her zaman bir adım
önünde olacak’’ dediğini anımsattı. Kuzey
Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin, bu sözün
sonuna kadar arkasında durduğunu, bu
sözü yerine getirmek için ‘‘her şeye rağmen’’ bir mücadele verdiklerini vurgulayan
Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘24 Nisan’da Kuzey Kıbrıslı Türkler bir şey
ilan ettiler dünyaya: ‘Biz barışın küreselleşmesini isteyen bir milletiz. Dolayısıyla biz
Güney’deki Rumlar ile bu adada beraber
yaşamaya hazırız’ dediler. ‘Biz bunu, barışın
küreselleşmesi, demokrasi için, insan hakları, hukukun üstünlüğü adına istiyoruz’
dediler. Ama tam aksine Güney, ‘biz bunu
istemiyoruz’ dediler. İstemiyoruz diyenler,
taltif edildi, onurlandırıldı. Ama istiyoruz
diyenler ne yazık ki hala izole ediliyor...
Ekonomik, ticari konularda, ulaşımda,
siyasi konularda izole ediliyor. İzolasyonu
kaldırma adımını bu meclis atmıştır. Ondan dolayı bu meclise karşı ayrı bir sempatim ve şükran duygularım var. KKTC, şu
ana kadar olan sürecini aynı samimiyetle
devam ettirecektir. Çünkü bu dünya artık
düşmanlıkların ilan edildiği, düşman kazanımının teşvik edildiği bir dünya olmamalı.
Tam aksine, dostlukların pekiştirilmeye ve
geliştirilmeye çalışıldığı bir dünya olmalı.
Biz bunun peşindeyiz, bunun için koşturuyoruz. İnanıyorum ki hep beraber bu ortak
paydada buluşacağız.’’
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün hazırladığı bir raporda, Türkiye’de, ifade özgürlüğü,
dini özgürlükler ve azınlıklara tanınan

haklar konusunda ilerleme kaydedildiğini anımsatarak, ‘‘Hükümetiniz, şu anda,
bütün karakollarda işkencenin önlenmesi,
Kürt azınlığının gördüğü zararların en aza
indirilmesi ya da evlerini terk etmek zorunda kalanların dönmesi konusunda her
şeyi yapmaya hazır mı?’’ sorusuna karşılık
Erdoğan, AB’nin Genişlemeden Sorumlu
Komiseri Günter Verheugen’in Türkiye
ziyaretinde, bu konuda kendisine şikayetler iletilmesi üzerine, ziyaretinden sonra
Türkiye’ye uzmanlar gönderdiğini söyledi.
Uzmanların, Türkiye’de yaptıkları araştırmalar sonucunda, ‘‘Türkiye’de sistematik
işkence olmadığı ve diğer türlü işkencelere
de rastlanmadığının’’ görüldüğünü ifade
eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Bireysel olarak bu tür şeyler olabilir. Fakat
bu konuda bizim, ‘işkenceye sıfır toleransımız’ var. Hükümet olarak, bu konuda
çok kararlıyız. Çünkü bunun bedelini ödeyerek gelmiş birisiyim. Bu konudaki kararlılığımız, her geçen gün artarak devam
edecektir. Fakat ideolojik yaklaşımlarla,
Türkiye’de hala bu tür işkencelerin var
olduğunu söyleyenler, terör örgütü ile münasebeti olan kişilerden, buralara aktarılan
bilgilerdir. Bunu özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum. ‘‘
Başbakan Erdoğan, Bulgaristan ile Türkiye
ilişkilerini, Güneydoğu Avrupa’daki güvenlik açısından değerlendirmesini isteyen
Bulgar parlamentere, Türkiye’nin komşusu
Bulgaristan ile ilişkilerinin, özellikle hükümeti döneminde ciddi bir performansa
ulaştığını söyledi. Hükümetin dış politikadaki en önemli adımlarından birisinin
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komşularıyla olan ilişkilerini geliştirmek
olduğunu ifade eden Erdoğan, iktidara
geldikten sonra komşu ülkeleri ziyaret ettiğini, o ülkelerden de Türkiye’ye heyetlerin
geldiğini kaydetti. Erdoğan, Bulgaristan
ve Romanya’nın en geç 2008 yılında AB’ye
tam üye olacaklarını hatırlatarak, ‘‘Bizler de, bugün verilecek olumlu rapor, 17
Aralık’ta da siyasi iradenin kesinleşmesiyle
müzakere sürecine başlamış olacağız’’ dedi.
Son gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretinde, iki ülke arasında geleceğe dönük performansın ekonomik ilişkilerde de, siyasi
ilişkilerde de artarak devam ettiğini gördüklerini dile getiren Başbakan Erdoğan,
‘‘Bu daha da iyi olacak. Çünkü bağlantı yollarımız çok çok fazla. Paylaşacağımız çok
fazla şeyler var. Bu bakımdan Bulgaristan
ile olan münasebetlerimizin artarak devam
edeceğine inanıyorum. Bu konuda iktisadi
kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın dayanışmaları da devam edecektir.
Balkanlarda ve özellikle Karadeniz sahilinde böyle bir gelişmeyi görüyoruz, görmeye
devam edeceğiz’’ diye konuştu.

lık İslam dünyasının, Türkiye’nin bu konudaki görevi üstlenmesine yönelik heyecanı
vardır. Bunu bekliyor. Türkiye ne zaman
bu köprü işlevini görmeye başlayacaktır,
diye. Biz de zaten böyle ağır bir mesuliyetin,
sorumluluğun beklentisi, hazırlığı içerisindeyiz.’’

Türkiye’nin Avrupa ile Ortadoğu ve Uzak
Doğu arasında bir köprü kurma açısından
ne tür bir potansiyele sahip olduğu sorusuna, Erdoğan, şu karşılığı verdi:
‘‘Olayı coğrafi anlamda bir köprü olarak
değil, medeniyetler, kültürler arasında
köprü olarak ifade edeyim. Türkiye gerek
Ortadoğu, gerek Uzak Doğu noktasında bir
köprü görevini üstlenebilecek örnek bir
ülkedir. Buna hazır bir ülkedir. Bundan hiç
endişeniz olmasın. Bu noktada bizim ciddi
ısrarımız vardır. Bunun dışında 1.5 milyar-
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İstanbul | 13 Ekim 2004

4. Uluslararası perakende
konferansı
Başbakan Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 4. Uluslararası İstanbul Perakende
Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de bütün sektörlerin artık kabuğunu kırdığını ve yakaladığı özgüveni sağlamlaştırdığını söyledi. Erdoğan, ‘‘Günden

güne renklenen, canlanan ve zenginleşen
bu tablo, ülkemizin ekonomik yönelimlerinin bugünün ve geleceğin ihtiyaçları
doğrultusunda şekillenmekte olduğunun
da açık bir delili olarak ortaya çıkıyor’’ diye
konuştu. Baştan beri ifade ettikleri bir gerçek bulunduğunu, 22-23 aydır hep bunu
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söylediklerini ifade eden Erdoğan, şunları
kaydetti:
‘‘Türkiye’de ekonomik büyümeyi sağlamanın önündeki en önemli engel, bir türlü
küçültülemeyen devlet olmuştur. Devleti
küçültmeden ekonomiyi büyütmenin, ülke
kaynaklarını üretime, yatırıma ve geleceği
araştıran çalışmalara aktarmanın imkanı
yoktur) tezini hep işledik, işlemeye devam
ediyoruz, devam edeceğiz. Bu Türkiye’de
hep söylenen bir gerçektir. Ancak, uygulamaya da sokulamayan bir hakikattir. Yıllar
geçti devlet büyümeye hep devam etti, iktidara gelenlerin devleti küçültme iddiaları
zaman içerisinde maalesef duyulmaz oldu.
Türkiye bu hayati eşiği aşacak iradeyi ortaya koymadığı için bir türlü sırtındaki yüklerden kurtularak, ileri hamleler ne yazık ki
yapamadı. Sürekli tökezledi, tökezlemeye
devam ediyor. Burada açıkça bir kere daha
söylüyorum, bugün yönetimde Türkiye’nin
kaynaklarını, Türkiye’nin refah dolu geleceği için harcamayı, üretime yatırıma,
araştırma geliştirme çalışmalarına öncülük
etmeyi birincil görev sayan bir hükümet iş
başındadır.’’
Erdoğan, bu yıl bütçe çalışmalarını yaparken, Türkiye’de ilk defa devlet yönetiminin
AR-GE çalışmalarına önemli bir payı ayırdığını, bunu da açıkça ortaya koymak istediğini söyledi. Devletin faaliyet alanlarını asli
hizmet alanlarıyla sınırlayarak, özel sektörün ekonominin içindeki payını çağdaş bir
büyüklüğe ulaştırma konusunda önemli
çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erdoğan, bu çalışmaların yavaş yavaş semeresini
vereceğini bildirdi. Erdoğan, ‘‘Biz bu değişi-

mi Türkiye için kaçınılamaz, ertelenemez
bir gereklilik olarak görüyoruz. Hızlı büyümekte olan bir ekonominin bundan başka
rotası da olamaz’’ diye konuştu. Başbakan
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘‘Biz bu ülkenin büyük potansiyeline, zenginliklerine, insani değerlerine her zaman
inandık ve güvendik. Son iki yıl içinde uyguladığımız, kararlı ve tutarlı politikalarla
ekonomimiz bir iyileşme süreci içerisine
girdi. Yıllarını kısır çekişmelere, yönetemeyen yönetimlere, uyumsuz iktidarlara
kaptırmış bir ülke için dinamik ve hedefe
kilitlenmiş bir ekonomi yönetiminin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşadık
ve gördük. Burada milletimizin Türkiye’nin
geleceğine olan inancını ortaya koyarak
bizimle birlikte olması, ülkemizin bir uçtan
bir uca ayağa kalkma iradesi göstermesi
gerçekten çok takdire değer, çok önemli bir
gerçektir.’’
Üreticinin, sanayicinin, yatırımcının oynadığı öncü rolün bu iyileşme sürecindeki
payının da her türlü takdirin ötesinde olduğunu belirten Erdoğan, bu bağlamda perakende sektörünün günlük hayata doğrudan
yansıyan ekonomik canlanma ve canlandırma gayretini, çok samimi atılımlarını özellikle anmak gerektiğini kaydetti. Erdoğan,
şunları söyledi:
‘‘Şunu net olarak söyleyebilirim ki bir ekonominin ihtiyaç duyduğu güven ve istikrarın anahtarı perakende sektörüdür. Sizler
bu ülkenin insanlarına zorluklara karşı
direnme gücü kazandırdınız. Geleceğimize
sahip çıkma ideali aşıladınız. Sokakta, pa-
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zarda, alışveriş yerlerinde kazanamadığınız
bir savaşı, Ankara’daki masaların başında
kazanamazsınız. Türkiye gerçekten zor
günler geçirdi, bu ülkenin insanı çok sıkıntı
çekti ama ne siz, ne de sizlerle doğrudan
alışveriş ilişkisi içindeki insanlarımız hiçbir zaman bu ülkenin geleceğinden ümidini kesmedi.’’
Erdoğan, IMF’nin (Uluslararası Para Fonu)
üst düzey yetkililerine söylediği gibi
Türkiye’de bir ekonomik rönesans yaşanıyorsa, bunu, Türkiye’nin geleceğine inanan
siyasi iradenin, bu ülkenin sokaklarında,
pazarlarında, alışveriş merkezlerinde yeşeren gelecek hayaliyle buluşmasıyla başardığını kaydetti. Bunun çok açık ortada olduğunu dile getiren Erdoğan, ‘‘Bu, sokaktaki
bakkal dükkanından tutun, şehirlerimizin
en önemli noktalarındaki merkezler, dev
marketlere kadar bu şekilde gelişme göstermiştir’’ dedi. Türkiye’nin hızla büyümesini
devam ettirdiğini belirten Erdoğan, şöyle
devam etti:
‘‘Belki bunu zaman zaman şok büyüme
şeklinde ifade edenler de oldu ama bazı
rahatsızlıklardan kurtulmanın yollarının
da şoklamadan geçtiğini de hiçbir zaman
unutmamamız gerekir. Bu yıl, yüzde 5 olarak belirlediğimiz büyüme hızının, şu anda
yüzde 10’ların üzerinde bir rakama ulaşacağının görülmesi, işte bu şoklamanın çok
açık, net bir ifadesidir.’’
Başbakan Erdoğan, enflasyondaki düşüşe
de değinerek, enf lasyonun yıl sonunda
yüzde 12’nin altında bir oranda gerçekleşebileceğini söyledi. Büyümenin istihdam

rakamlarına da yansımaya başladığını
kaydeden Erdoğan, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 olan işsizliğin bu yıl yüzde
9.3’e gerilediğini anlattı. Erdoğan, ‘‘Henüz
rakamlar istediğimiz büyüklükte değil.
Ancak bu bir başlangıçtır’’ dedi. Teşvik
Yasası’yla Türkiye’de bir değişimin ve dönüşümün başladığını kaydeden Erdoğan,
36 ili kapsayan yasayla ilgili çalışmaların
yoğun bir şekilde devam ettiğini ve bu illerin adeta şantiye haline döndüğünü ifade
etti. Erdoğan, Temmuz sonu itibariyle yerli
sermayenin yatırıma harcadığı paranın 20
milyar dolar olduğuna dikkat çekerek, şöyle
konuştu:
‘‘Bu çok önemli bir adımdır. Yıl sonuna
kadar, şu anda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
ile Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yaptığı
çalışmalar neticesinde, yeni bir değerlendirmeyle, teşvik yasası kapsamını ülke
genelinde biraz daha genişletmenin çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışmalardan
sonra bu il sayıları artacak ve inanıyorum
ki, yatırımcılarımız bu illerde farklı bir
şekilde yatırım hacmini genişleteceklerdir.
Her yeni yatırımla açılan her fabrika, her
mağaza, her üretim tezgahı, her işletme istihdamı büyütecektir.’’
Türkiye’nin nasıl bir canlanma içinde
olduğuna ve özel sektörün devletten beklemeden kendi geleceğini çizmek üzere
harekete geçtiğine, kendi potansiyelini ortaya koyduğuna ve kendi vizyonunu şekillendirdiğine tanık olduklarını dile getiren
Erdoğan, ‘‘Bugün burada olduğu gibi ekonomi yönetimine yardımcı olan, çok büyük
katkı sağlayan ve hatta ilham veren bilinçli,
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etkili, çağdaş sektörel adımlar atılıyor’’
dedi. AB konusundaki gelişmelerin genel
iyileşme tablosunu daha da hızlandıracağını ve güçlendireceğini vurgulayan Erdoğan,
4. Uluslararası Perakende Günleri’nin AB
sürecinde çok fazla anlamlar ifade ettiğine
inandığını söyledi.
6 Ekim’de açıklanan İlerleme Raporu’na da
değinen Erdoğan, ‘‘Raporla ilgili çok şeyler
söylendi, söyleniyor ve söylenecek. Bunu
bir kenara bırakmamız mümkün değil. Ben
bunlardan istifade de ediyorum. AB üyesi
ülkelerin bu konudaki değerlendirmelerini
farklı yerlere çekmek mümkün’’ dedi. Erdoğan, Türkiye’de bu işin savunmasını yapan,
AB yolunda kendileriyle birlikte hareket
eden siyasi, sivil toplum örgütleri ve bazı
vatandaşların bu değerlendirmelere katıldığı gibi, bunun karşısında dikilenlerin de
olabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:
‘‘Bu tabii ki, demokrasinin fıtratında, ruhunda olan bir gerçektir. Ama şunu bir
tarafa koyamayız; bu süreci (AB) olumsuz
etkilemek suretiyle, psikolojide yıkım diyebileceğimiz olumsuz havayı doğurmaya
kimsenin hakkı yoktur. Hükümetimiz bu
konuda kararlıdır. Eksiklikler olabilir. Bugüne kadar bu eksikliklerin giderilmesi için
nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da
mücadelemizi yapacağız. Ama burada bir
gerçek var. Türkiye, bu ilerleme raporunda,
(Kopenhag Siyasi Kriterleri’yle ilgili, net, samimi olarak üzerine düşeni yerine getirmiştir) tespiti, aslında bu İlerleme Raporu’nun
ana temasıdır. (Bazı eksikler var, yok askıya
alınabilir, yok ucu açık...) Bunların hiçbirisi
bana göre önemli değil. Bu, Türkiye’nin

geleceğe yönelik performansıyla alakalıdır.
Eğer Türkiye, geleceğe yönelik performansını ortaya koyarsa ki koyuyor ve koyacak, 3
Kasım’da kişi başına milli gelirin 2 bin 600
dolar olduğu Türkiye, şu andaki yaptığımız
hesaplamalara göre 4 bin 84 dolara doğru
gitmektedir, bu rakamla Türkiye, ne gibi bir
sıçrama yaptığını ortaya koymaktadır.’’
Erdoğan, ‘‘Biz kararlı adımlarımızı devam
ettirdiğimiz sürece, ki atıyoruz, bizim bu
hızımızı kesmeye kimsenin gücü yetmez’’
dedi. Türk insanının yaşam standardını
yükseltmeyi hedeflediklerini ve bunun için
atılması gereken bütün adımları atacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle
tamamladı:
‘‘Biz artık kendi kabuğu içinde yaşam mücadelesi veren bir toplum değiliz. Bu kabuğunu kırarak dünyaya açılmış, açılan bir
milletiz. Bunu özellikle ifade etmek durumundayım ve bunu başarmaya mecburuz.
Her alanda, siyasette, ekonomide, kültürde,
eğitimde, hepsinde bunu başarmaya mecburuz.’’
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Fransa | 20 Ekim 2004

Uluslararası İlişkiler
Enstitüsü’nde Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan, Fransa Uluslararası
İlişkiler Enstitüsü’nde (IFRI) akşam yemeğinden önce yaptığı konuşmasına yönetim
kuruluna, başkana, yöneticilerine ve genel
müdürüne teşekkür ederek başladı. Onur
konuğu olarak kısa bir konuşma yapan
Erdoğan, Türkiye’nin AB yolculuğunun

1959’da başladığını ve 1963’te tam üyeliğe kapının açıldığı bir sürecin başladığını
söyledi. Erdoğan, 1963’te Türkiye’nin Avrupalılığının tescil edildiğini belirterek,
Osmanlı ile ilgili yapılan ‘‘hasta adam’’ yaklaşımının ardından, 1963’le birlikte farklı
bir süreç başladığını ifade etti.
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Bu süreçte özellikle Fransa ile Türkiye
arasındaki dayanışmanın sürekli artığını gördüğünü söyleyen Erdoğan, ‘‘Bunu
gümrük birliğinde gördük, Helsinki’de
gördük, Kopenhag’da gördük. Şimdi artık
final noktasına geldik ve küresel bir güç
haline gelecek olan AB’ye Türkiye’nin katkısında göreceğiz. Askeri, siyasi, kültürel
ekonomik, ticari, bütün alanlarda Türkiye
ile olan münasebetler artık farklı bir noktada. Böyle bir ittifak içinde olan iki tarafın
dayanışmasından çok farklı bir şey düşünmek mümkün değil’’ dedi.
Erdoğan, ‘‘Hele hele, NATO, AGİT, OECD
gibi birçok uluslararası kuruluşlar içinde
birlikteyken AB’de ayrı kalacağız: Bunu
düşünülemez, ben böyle inanıyorum’’ diye
konuştu. Başbakan Erdoğan, Türkiye-AB
ilişkilerinin kritik bir safha içinde bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Esasında AB’yle ilişkilerimizi tanımlamak için ‘kritik’ sözcüğünü sevmiyorum.
Maalesef, on yıllardan bu yana sıklıkla ‘kritik’ dönemlerden geçtik. İniş çıkışlarımız,
hatta duraklamalarımız oldu. Ama böyle
dönemlerde dahi bütünleşme perspektifini hiç yitirmedik.’’
Erdoğan, ilişkilerin 40 yılı aşan geçmişi boyunca hem Türkiye hem de AB’nin birbirlerinden farklı alternatiflere yönelme imkanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
‘‘Diplomatik bir lisan kullanmadığım için
mazur görün: Her iki taraf da, son 40 yıl
boyunca birbirini gözden çıkaracak nokta-

lara pekala sürüklenebilirdi. Bunu biz de
yapmadık; AB de yapmadı. Düşünmedik
bile. Zira birbirimiz için taşıdığımız stratejik değer ve önemin bilincindeydik.’’
Türkiye ile AB arasındaki farklılıkların
bugün olduğu gibi 1963’te ortaklık ilişkisi
kurulduğu zaman da mevcut olduğunu
söyleyen Erdoğan, buna rağmen ilişkilerin
1963 Ankara anlaşmasıyla kurulan ahdi
zeminin yanı sıra ortak çıkarlar sayesinde
sürekli geliştiğini kaydetti. Erdoğan, ‘‘Bizi
birleştiren daima ortak değerlerimiz, ortak bilincimiz, ideallerimiz ve ortak geleceğimiz oldu’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şimdiye kadarki konuşmalarında
reform sürecinde yapılmaya çalışılanları
anlattığını, ancak bugünkü konuşmasında
farklı öncelikleri olduğunu söyleyerek,
şöyle konuştu:
‘‘Bunun sebebi reform sürecimizi büyük
ölçüde tamamladığımız için değil. Nereden nereye geldiğimizi, 6 Ekim günü
yayımladığı rapor ve tavsiyeyle, bizzat AB
Komisyonu tescil ve teslim ettiği için.’’
Başbakan Erdoğan, henüz gereken her şeyin yapılmadığını, üyelik perspektifini netleştirecek tüm kararların alınmadığını belirterek, Türkiye’nin önünde tamamlaması
gereken pek çok ve zorlu çalışma olduğunu
kaydetti. Müzakerelerin açılması yönünde
sadece ilk aşama olan, AB Komisyonu’nun
olumlu rapor ve tavsiyesini elde ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, bunu tarihi
önemde gördüklerini ve memnuniyetle
karşıladıklarını belirtti. Erdoğan, bununla
birlikte, tavsiyede diğer adaylara uygula-
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nan yerleşik usul ve esaslardan farklılık
gösteren bazı unsurlar bulunduğunu, bunların, müzakerelerin açılma perspektifine
değil, açıldıktan sonra ne şekilde ve ne
yöne doğru yürütüleceklerine ilişkin konularda yoğunlaştığını ifade etti.
AB’nin üyelik müzakereleri için ne en kısa,
ne de en uzun yolu göstermesi gerektiğine
dikkati çeken Erdoğan, ‘‘AB’nin gösterdiği,
en rasyonel yol olmalıdır. Türkiye’ye dair
bazı önerilerde bunun yapıldığını söyleyemem’’ dedi. Erdoğan, müzakerelere ilişkin
kararın alınacağı 17 Aralık’a kadar görüş
ve beklentilerini üye ülkelerle ayrıntılı
biçimde tartışma imkanı bulacaklarına da
dikkati çekerek, ‘‘nihayetinde en rasyonel
ve sürdürülebilir yolu birlikte bulacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu. Türkiye-AB
ilişkilerinin seyrine bakıldığında, hiçbir
yeni aşamaya kendiliğinden veya nedensiz
geçilmediğinin görüleceğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
‘‘İlişkilerimiz her defasında artık kendini
tüketen bir dönemi noktalayıp, bir sonraki aşamaya çıkılarak yürümüştür. Önce
Ankara Anlaşması ve Katma Protokol ile
ekonomiler yakınlaştırılmış; Gümrük Birliği ile iktisadi bütünleşme tamamlanmış;
Aralık 1999’da adaylık süreci başlatılmış
ve nihayetinde Aralık 2002’de müzakerelere geçiş hedefi belirlenmiştir.’’
Başbakan Erdoğan, ‘‘Üyeliğin müzakerelerin sonunda, uzun zaman dilimi içinde ve
Türkiye’nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olarak gerçekleşeceğini’’ ifade etti. Erdoğan, zaman içinde

hem AB’nin hem de Türkiye’nin değişeceğine işaret ederek, Türkiye’nin beklentilerinin ‘‘kısa vadeli pragmatik çıkarlar üzerine kurulu olmadığını’’ söyledi. AB içinde
bazı çevrelerin Türkiye’nin üyeliğini salt
ekonomik fayda-maliyet analizlerine indirgemeye çalıştıklarını da belirten Erdoğan,
Ankara Anlaşması imzalandığı gün, dönemin Komisyon Başkanı Walter Hallstein’in
‘‘Bugün, büyük bir siyasi adıma tanıklık
ediyoruz’’ sözlerini hatırlattı. Erdoğan,
o dönemde Türk ekonomisinin çok kırılgan olmasına ve AB bütünleşmesinin
ekonomik boyutunun ön plana çıkmasına
karşın, ilişkilerin siyasi boyutu üzerine
yapılan bu vurguyu anlamlı bulduğunu
söyledi. İlişkilerin siyasi boyutuna yapılan
vurgunun gerçekte hiç ortadan kalkmadığını ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle
devam etti:
‘‘Hatta dinler ve kültürler arasında çatışma yaratma gayretleri karşısında daha da
önemli hale gelmiştir. Komisyon tarafından Türkiye’nin üyeliğinin olası etkilerini
değerlendirmek üzere hazırlanan çalışmayı ele alınız. Türkiye’nin AB’ye başta temel
katkısının siyasi ve stratejik alanlarda
olacağını ortaya koymuyor mu?’’
Türkiye’nin üyeliğinin, AB’nin siyasi bir
Birlik olma ve savunma gücünü pekiştirme hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracağı gerçeğinin, AB’nin çeşitli organlarınca
çeşitli kereler dile getirildiğini söyleyen Erdoğan, ‘‘Bu konuda artık zihinlerde hiçbir
soru işareti olmaması gerektiğine inanıyorum’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin üyeliğine ilişkin tartışmalar-
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da, üyeliğin AB’ye neler katacağını da dikkate almaları, önyargılara ve yaratılmaya
çalışılan suni engellere itibar etmemeleri
gerektiğini, ancak bu yolla doğrulara ulaşabileceklerini ifade etti.
Türkiye olarak, Anadolu’da yüzyıllar boyu
farklı din ve kültürlere ev sahipliği yapmış olmayı ve bugün de bunun mirasını
taşımayı en büyük zenginlikleri olarak
gördüklerini kaydeden Erdoğan, önemli
olanın farklılıklar değil, her bir farkın
yarattığı artı değer olduğunu düşündüklerini söyledi. ‘‘Bu durum Türk-Fransız ilişkileri için de geçerli değil midir?’’ sorusunu
soran Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Ortak tarihimizin en uzun kesitlerini, el
ele yaşadığımız dönemler oluşturmuştur.
Anadolu’nun bütününe (Turchia) adını
ilk olarak Frenkler vermiştir. Atalarımız
da çok uzun süre Avrupa’yı (Frengistan)
olarak tanımlamışlardır. Her alanda yoğun
alışverişte bulunduğumuz bu saf haları,
geçici çıkarların yönettiği, iç ve dış konjonktürlerin rüzgarlarına tabi bağlarla
açıklamak mümkün müdür? Hele bunları
karşıtlık ilişkileri gibi düşünmek, geçmişe
ve geleceğe insafsızlık yapmak olur.’’
Erdoğan, AB’nin de kendisini kültürel ve
dini sınırlar içine hapsederek değil, her
bir üye ülkenin bireysel zenginliklerini
birliğin ortak zenginliği haline dönüştürebildiği ölçüde güçlenebileceğini, ‘‘çeşitlilik
içinde birlik’’ idealine ancak bu yola varılabileceğini belirtti.

Başbakan Erdoğan, ‘‘Avrupa değerlerinin
(evrensel) olduğu iddiasına, Türkiye gibi
Müslüman bir ülkenin bu değerlere uymayı öncelik ve amaç edinmesinden daha güzel bir kanıt bulabilir misiniz? Hal böyleyken, dini ve kültürel farklılıkları ön plana
çıkarmanın kime ne getirisi olacaktır’’ diye
konuştu. Türkiye’nin cesametinden bahsedildiğine dikkati çeken Erdoğan, tecride,
dışlanmışlığa, başıboşluğa mahkum edilmesi halinde cesametin fırsat değil, risk
olabileceğini, ancak doğru politikalarla,
akılcı planlamalarla, dayanışmayla büyük
bir potansiyel haline de getirilebileceğini
söyledi. Erdoğan, ‘‘Biz bu ikinci yolu seçiyoruz; bunun için çalışıyoruz’’ dedi.
Başbakan Erdoğan, AB’nin kaygılarını
bütünüyle müdrik olduklarını, müzakere
masasında bunları gereken şekilde dikkate
alacak çözümler geliştirilebileceğini de bildiklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye ile ilgili
tartışmalarda temel bir hususun gözden
kaçtığına işaret ederek, bu hususun özellikle Fransa için önemli olduğunu, çünkü
bundan 200 yıl önce bu alandaki yani
insan hakları alanındaki mücadelenin ilk
başladığı yerin Fransa olduğunu hatırlattı.
Günümüzde insan haklarının uluslararası
düzenin hatta günlük yaşantıların temel
kuralı haline geldiğini belirten Erdoğan,
hiçbir şeyin insan faktöründen bağımsız
olarak düşünülemeyeceğini söyledi. Başbakan Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:
‘‘Ama nedense ‘insan’ın önüne hep sıfatlar
ekliyoruz: Hıristiyan, Müslüman, Yahudi,
Türk, Fransız, Alman... Nihayetinde hepimizin insan olduğunu, korkularımızın,
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sevinçlerimizin arayışlarımızın örtüştüğünü unutuyoruz. Beklentimizin, kendimiz
ve ailelerimiz için onurlu, saygın ve temel
ihtiyaçlarımızı karşılamamıza imkan
yaratacak bir yaşam olduğunu gözden kaçırıyoruz. Esas çabamızın bunu sağlamak
olduğunu da...’’
Türkiye’nin AB üyeliğinin de bu perspektiften görülmesini isteyen Erdoğan, ‘‘Evet,
Türküz, Müslümanız, cesametli bir ülkenin vatandaşları, zor bir coğrafyanın sahipleriyiz. Ama inanın, temele indirgediğinizde, sizlerle aynıyız. Aynı hedef için; aynı
yöne doğru koşuyoruz’’ dedi. Başbakan
Erdoğan, ‘‘insan hak ve özgürlükleri kavramını yaratmış olan Fransa’nın, Türkiye’yi
bu hedeften yoksun bırakacağına ihtimal
dahi vermek istemediğini’’ de kaydederek,
şunları belirtti:
‘‘İnanınız, bu hedefe ulaşma yolunda size
kayıp verdirerek, kendimiz kazanmayacağız. Hepimiz birlikte kazanacağız.’’
Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin ‘‘haddinden
fazla’’ genişlemesine yol açacağına, karar
alma mekanizmalarını tıkayacağına ve
yeni reformlar gerektireceğine inananlar
bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle
konuştu:

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin AB yolunda kaydettiği gelişmeleri büyük ölçüde
kendi kaynaklarıyla başardığını belirterek,
şunları söyledi:
‘‘İzninizle tek bir örnek vereyim. Ocak
1996-Mart 2004 arasında Türkiye’nin AB
ile ticareti toplam 70 milyar Euro açık verdi. Aynı dönemde AB’den aldığımız hibe
yardımların tutarı ise 1 milyar Euro civarındadır. Yani son 8 yıldır, Türkiye AB ekonomilerine bırakın yük olmayı, net katkı
yapmaktadır. Tüm bunları kimseyi eleştirmek veya suçlamak anlamında dile getirmiyorum. Dikkatinize sunmak istediğim
husus, Türkiye’yi tam üyelik noktasında
değil de sadece bugün bulunduğu noktada
ele alan katı ve dar vizyonlu şablonlarla
değerlendirmemek gerektiğidir.’’
Türkiye’nin Avrupa’nın inşasının hep
içinde ve yanında yer aldığını vurgulayan
Erdoğan, geleceğin AB üyesi Türkiye’yi
inşa ederken, AB’yi yanlarında görmek istediklerini kaydetti. Atılması gereken çok
adım olduğunu ve bunun zaman alacağını
bildiklerini ifade eden Erdoğan, ‘‘Planımızda bunu AB olmadan tek başına yapmak
olasılığına yer vermek istemiyoruz’’ diye
konuştu ve reform sürecine her durumda
tereddütsüz devam edileceğini kaydetti.

‘‘Ben ise tüm samimiyetimle iddia ediyorum ki, AB’nin Türkiye’ye genişlemesi
‘haddinden fazla’ değil, ‘gerekli’ bir adımdır. Bahsettiğimiz, Atatürk devrimlerini 15
yıla sığdırmayı başarmış, büyük değişim/
gelişim kabiliyetine ve potansiyele sahip
bir ülkedir.’’
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Fransa | 21 Ekim 2004

OECD Konseyi’nde
Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD) Konseyi’nde
yaptığı konuşmada, küresel trendlere
bakıldığında, dünya nüfusunun artmaya
devam edeceğinin, bu artışın neredeyse
tamamının az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde yaşanmasının beklendiğini

söyledi. Erdoğan, ekonomik olarak bakıldığında ise dünya çapında ekonomik hareketliliğin hızlanacağının görüldüğünü,
ancak bu gelişmeden tüm ülkelerin aynı
ölçüde yararlanmasının güçlüğünün de
anlaşıldığını kaydetti. Batı ile Doğu arasındaki etkileşim de küreselleşmenin kendi
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dinamikleri içinde artacağını ve bu bağlamda Türkiye’nin de içinde bulunduğu
Avrasya daha çok entegrasyonu ifade eden
bir coğrafya haline geleceğini vurgulayan
Başbakan, şöyle devam etti:
‘‘Küreselleşme sürecinin, sağladığı imkanların yanı sıra birtakım dengesizlik
ve eşitsizlikleri de beraberinde getirdiği
ortadadır. Tabiatıyla bu süreçten en fazla
faydalanacak olanlar, demokratik ve hür
toplumlar, hukukun üstünlüğüne dayanan
açık rejimler olacaktır. Türkiye bu konudaki tercihini yapmıştır ve özgüven içinde
yoluna devam etmektedir. Türkiye içinde
bulunduğu bölgede ve küresel düzeyde
yaşanabilecek her türlü gelişme karşısında
bu hedefini değiştirmeyecektir. İç ve dış
politikamızın temel amacı, siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki en ileri standartları
halkımıza sunmaktır. Türkiye, tarihi tecrübesiyle, insan kaynaklarıyla, kültürüyle,
laik ve demokratik rejimiyle bu hedefe
ulaşmaya muktedirdir.’’
Bu arada Türkiye’nin 2002 yılındaki büyüme oranının yüzde 7.9, 2003 yılında ise
yüzde 5.9 olarak gerçekleştiğini hatırlatan
Erdoğan, Türk ekonomisinin 2004 yılında da, hedeflenenden iyi bir performans
gösterdiğini, yılın ilk yarısında kaydedilen
yüzde 13.5’lik büyüme oranının ‘bir rekor’
olduğunu vurguladı. Siyasi istikrar, hızlı
ve yerinde kararlar alan bir ekonomi yönetimi, yapısal reformlarla güçlendirilen
ve AB hedefi ile desteklenen olumlu beklentilerin bir güven ortamı oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, faizlerdeki düşüş
trendinin devam ettiğini belirtti. Bu güven

ortamının, ihracat ve ithalattaki ciddi
artışlarla kendini gösterdiğini de anlatan
Başbakan Erdoğan, yıl sonu itibariyle dış
ticaret hacminin 150 milyar doları aşacak
olmasının, Türkiye’nin üretim, tüketim ve
ticaret gücünü kanıtladığını vurguladı. Bu
yıl ihracatın 60 milyar doları aşmasının
beklendiğini de söyleyen Başbakan, ‘‘Bu
dinamik sürecin önümüzdeki yıllarda da
sürdürülmesi için gereken önlemler alınmaktadır’’ diye konuştu.
Yıllardır üstesinden gelinemeyen enflasyonun, kararlı politikalarla kontrol altına
alınmaya başlandığını anlatan Başbakan
Erdoğan, Eylül ayı sonu itibariyle ise tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 9 ile
son 30 yılın en düşük seviyesine, tek haneli rakama ulaştığını kaydetti. Erdoğan,
enflasyonda elde edilen başarının somut
bir sonucu olarak 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılacağını
da belirtti. Ekonomik kalkınma ve mali
istikrarın sağlanmasında başlıca etkenin,
bir mali disiplin uygulayarak bütçede hedeflenen faiz dışı fazlayı elde etmek olduğunu söyleyen Erdoğan, ‘‘Bu konuda taviz
verilmeyecektir. Kaynağı olmayan harcamalar yapılmamaktadır, bundan sonra da
yapılmayacaktır’’ diye konuştu.
Bütçe açığının milli gelire oranında, 2003
ve 2004 yılı bütçelerinde belirgin bir düşüş
yaşandığını da açıklayan Erdoğan, 2001
yılında yüzde 16.5 olan bu oranın, bu yıl
yüzde 8’e, 2005 yılında da yüzde 6’ya inmesinin beklendiğini kaydetti. Hükümetin
tarım, sosyal güvenlik, bankacılık, enerji
ve vergi gibi önemli sektörlerde kapsamlı
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reformları sürdürme azminde olduğunu
da vurgulayan Erdoğan, ‘‘ayrıca yabancı
yatırımları teşvik etmeye ve bu yoldaki
bürokratik engelleri kaldırmaya yönelik
çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.
Türkiye’nin bir enerji koridoru teşkil ettiğini ifade eden Başbakan, bu çerçevede
son yıllarda çeşitli petrol ve doğal gaz
projelerinin gerçekleştirilmesine ön ayak
olduğunu kaydetti. Bakü- Tif lis-Ceyhan
ana ihraç ham petrol boru hattı projesi ve
Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı
projesinde önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Başbakan, ‘‘Bakü-Tiflis-Ceyhan
projesinde ilk petrolün 2005 yılının ortalarında Ceyhan’a ulaşması sağlanmış olacaktır’’ diye konuştu.
Türkiye’nin bir başarı öyküsünü, turizm
alanında da gerçekleştirmekte olduğunu
anlatan Erdoğan, ‘‘Bu sene sonunda 17
milyon turist girişi ve 13 milyar dolar
tutarında bir gelire ulaşacağımızı hesaplamaktayız’’ dedi. Bu sektörün önümüzdeki
dönemde de, gerek gelir açısından gerekse istihdam açısından ülke ekonomisine
katkısının artarak devam etmesini öngördüklerini anlatan Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin, turizmde en çok ziyaret edilen ilk 10 ülke arasına girmesini hedeflediklerini kaydetti.
Erdoğan, OECD içerisinde başlatılan reform çalışmalarını desteklediğini kaydetti.
OECD’nin etkinliğinin muhafazası için
genişlemesi gerektiğini ifade eden Başbakan, ‘‘Genişleme kapsamında, her adayın
kendi koşulları içinde, karşılıklı fayda ve

fikirdaşlık temelinde değerlendirilmesi
ve şartlar yerine getirildiğinde üye olması
gerektiğine inanıyoruz’’ diye konuştu. Erdoğan, genişlemenin getireceği mali külfetin genişlemeden önce incelenmesini,
bu çerçevede genişlemenin mali boyutu ve
bütçe üzerindeki etkilerini inceleyecek bir
görev gücü kurulmasını da desteklediklerini belirtti. Türkiye’de gerçekleştirilmekte
olan reformlarda, OECD’nin ‘‘peer-review’’
çalışmaları ve iyi uygulamalardan da yararlanıldığını vurgulayan Başbakan, şöyle
devam etti:
‘‘Hükümetimiz döneminde bu bağlamda
Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi İncelemesi, Türkiye Eğitim İncelemesi,
Türkiye KOBİ İncelemesi, ülkemizin Rekabet Politikaları, E-devlet, Tarım, Kara Paranın Aklanması ile Mücadele ve İstanbul
Bölge incelemesi gibi alanlarda gerçekleştirilen veya başlatılacak olan çalışmalara
ilave olarak, Bireysel Emeklilik, Çevre,
Sağlık gibi diğer konularda da inceleme
yapılmasını düşünüyoruz.’’
Başbakan Erdoğan bu arada, Ekonomik
Kalkınma İnceleme Komitesi’nin periyodik Türkiye incelemesine bağlı hazırladığı
Türkiye raporunun, çok ciddi bir referans
belgesi niteliğinde olduğunu vurguladı.
Başbakan, raporun genel olarak objektif ve
dengeli şekilde hazırlandığını ifade ederken, Uluslararası Enerji Ajansı bünyesinde
gerçekleştirilen Türkiye periyodik incelemesinin de 2005 yılı içinde sonuçlandırılacağını söyledi. Türkiye-AB ilişkilerine
de değinen Başbakan Erdoğan, AB ile gerçekleştirilmekte olan ileri düzeyde bütün-
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leşmenin, basit bir ortaklığın ötesinde bir
anlam ifade ettiğini belirtti. Erdoğan, şöyle
devam etti:
‘‘AB’nin temsil ettiği tüm ortak değerleri
benimsiyoruz. Bu değerlerin tüm kurum
ve kural1arıyla ülkemizde de yerleşmesi,
halkımız tarafından da heyecanla paylaşılan ve kuvvetle desteklenen bir hedeftir.
Katılımcı demokrasi, çoğulculuk, hukukun
üstünlüğü, insan hakları, laiklik, düşünce,
vicdan ve teşebbüs özgürlüğü bağlamında
dünyadaki en yüksek standartlara AB çatısı altında ulaşabileceğimizin bilincindeyiz.
Bu itibarla ülkemizin AB’ye tam üye olması temel stratejik hedefimizdir.’’
AB’nin, ilerleme raporunda ulaştığı sonuçlar ışığında Türkiye ile üyelik müzakerelerinin açılmasını önerdiğini de hatırlatan
Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘AB Konseyinin 17 Aralık’ta alacağı kararın, sadece Türkiye-AB ilişkileri için değil,
yeni dünya düzeni açısından bir milat
olacağına inanıyoruz. Gerek Avrupa’nın
gerekse dünyamızın içinden geçmekte olduğu kritik dönemin, ne bu sorumluluğun
daha fazla ertelenmesine ne de bundan
kaçınılmasına tahammülü vardır. AB’li
dostlarımızın, bu gerçeğin en az ülkemiz
kadar bilincinde olarak hareket edeceklerini, koşulsuz ve müzakere sürecinin yürütülebilirliğini teminat altına alacak bir
karar vereceklerini umuyoruz. Bu çerçevede katılım müzakerelerinin gecikmeksizin
başlatılmasını bekliyoruz. Bundan kastımız, müzakere sürecinin 2005’in ilk birkaç

ayında resmen, en geç Temmuz 2005’te de
fiilen açılmasıdır.’’
Müzakerelere başlamak için ön şart niteliğinde olan siyasi kriterlere uyum konusunda gerekli düzenlemelerin, süratli
şekilde çıkarılan uyum yasa paketleri ile
yapıldığını kaydeden Başbakan Erdoğan,
bu sürecin katılım müzakereleri sırasında
da devam edeceğini vurguladı. Ekonomik
alanda da bir dizi reform gerçekleştirildiğini anlatan Erdoğan, mali sektör, kamu
finansmanı, ekonomide rekabetin artırılması, sosyal güvenlik, vergi ve tarım gibi
alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapıldığını, gerekli önlemlerin alındığını ve
önemli ilerlemenin sağlandığını ifade etti.
Elde edilen sonuçların kalıcılığı ve etkin
uygulamasının sağlanmadığı takdirde,
ekonominin darboğazlara geri dönebileceğini gayet iyi bildiklerini de vurgulayan
Erdoğan, ‘‘Yabancı sermaye girişi, özelleştirme, verimlilik ve istihdam alanlarına
daha fazla önem ve öncelik vermemiz gerektiğinin farkındayız’’ dedi.
Yapısal reformları kararlılıkla devam ettirme iradelerinin tam olduğunu da vurgulayan Erdoğan, bu amaçla önümüzdeki
üç yılı kapsayan bir ekonomik program
hazırlandığını hatırlattı. AB ile tam üyelik
müzakerelerinin başlamasıyla, Türk ekonomisindeki atılımın ivme kazanacağına
da işaret eden Erdoğan, ‘‘AB üyeliğimiz
gerçekleştiğinde, Türk ekonomisi AB’ye
yük değil dinamizm kaynağı olacak şekilde büyüyecektir’’ şeklinde konuştu.
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Başbakan Erdoğan, OECD Genel Sekreteri
Donald Johnston ile birlikte, OECD Türkiye Raporu’nun açıklandığı basın toplantısında, soruları da yanıtladı. Başbakan
Erdoğan, bir gazetecinin, ‘‘Fransa kamuoyunu ikna etmek isterseniz, Türkiye’nin
AB’ye üyeliğinin onların da yararına olacağına dönük ne gibi mesajı olduğunu’’
sorması üzerine, şöyle konuştu:
‘‘Bu konuda aylardır konuşuyoruz. Ama
ben burada bir şeyi ifade etmek istiyorum.
Birincisi, AB’ye girmenin kriterleri içerisinde halkların referandumu yoktur. Halkların yetki verdiği siyasi iradenin kararı
vardır. Bu siyasi irade, bu atmosferi oluşturur. Ben Fransız dostlarımıza şunu söylüyorum; Türkiye’yi bir defa, Fransa’nın
yatırımlar noktasında en önemli bir partneri olarak görmeniz gerekir ve küresel bir
güç oluşturuyorsunuz. Dünyada terörün
ne büyük bir düşman olduğunu görüyorsunuz.’’
Erdoğan, milletler olarak ortak bir platform oluşturulmak zorunda olunduğuna
işaret ederken, şöyle devam etti:
‘‘Ve biz Türkiye olarak öyle bir kültürün mensuplarıyız ki, biz yaradılanı
Yaradan’dan ötürü seven bir anlayışın
mensuplarıyız. Bunu yaygınlaştırmak, sevgi temelli bir barış anlayışını dünyada egemen kılmak gayreti içerisinde olmalıyız.
Geleceği böyle inşa etmek durumundayız.
Bu bakımdan NATO’da, AGİT’te, OECD’de
hep birlikte, bir aradayız. Peki, niçin AB’de
bir arada olamayacak mıyız?’’

Erdoğan, bir başka soruya karşılık, AB
ile müzakere süreci başladıktan sonra,
Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye
girişinde artış olacağını ifade etti. Başbakan, Ocak ayından bu yana Türkiye’ye 1.8
milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye
girdiğini vurgularken, yıl sonunda bu rakamın 2.5 milyar dolara ulaşacağı tahmin
ettiklerini kaydetti. Erdoğan, AB üyeliğine
ilişkin bir soruya, ‘‘50 yıldır oyalanan bir
Türkiye var. Bugüne kadar üye ülkelerin
yetkilileri, (nüfusunuz fazla, ekonominiz
kötü) diye Türkiye’ye karşı çıkmadılar,
aksine teşvik ettiler’’ cevabını vererek,
müzakerelerin Aralık ayında başlamasını
beklediklerini söyledi.
Bir İtalyan gazetecinin, ülkesindeki muhalefet partisi liderinin Türkiye konusunda
referandum istenmesiyle ilgili sorusuna
karşılık Erdoğan, Başbakan Berlusconi’nin
‘Türkiye’nin üyeliğinin iç politika malzemesi yapılmaması’ yolundaki uyarısının,
en güzel cevap olduğunu ifade etti. Bu
konuda Fransa’ya da seslenen Erdoğan,
‘‘Fransa’da bu konu iç politika malzemesi
yapılmasın. Çünkü biz dostuz’’ dedi. Başbakan Erdoğan, devletlerarası ilişkilerde
duygusallığa yer olmadığını, aksi takdirde
bunun gayri ciddilik olacağını kaydetti.
Türkiye’nin AB üyeliğinin, ‘‘Ortadoğu’nun
modernleşmesine katkıda bulunup bulunmayacağı’’ sorusuna karşılık Başbakan
Erdoğan, Türkiye’nin bireysel olarak ve
uluslararası örgütlerde, Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik ve siyasi alanlarda güçlü
ilişkileri olduğunu hatırlattı. Irak’taki
son gelişmelere atıfta bulunan Erdoğan,
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Türkiye’nin bu ülkeye sağlık, gıda, enerji
alanında en fazla desteği veren ülkeler arasında yer aldığını hatırlatıp, bu uğurda 50
Türk vatandaşının hayatını kaybettiğine
dikkati çekti. Türkiye’nin İslam Konferansı
Örgütü Genel Sekreterliğini üstleneceğini
de hatırlatan Erdoğan, Ankara’nın İsrail-Filistin sorununda arabulucu olmaya
hazır olduğunu da belirtti. Başbakan,
Türkiye’nin AB üyeliğiyle Ortadoğu’nun
modernleşmesine yapılacak katkının daha
farklı olabileceğini sözlerine ekledi.

ise tam üye olduğunu hatırlatırken, ‘‘Bu çelişki değil mi?’’ karşılığını verdi. Erdoğan
bu konuda Türkiye ve KKTC’ye saldırarak,
taraf lı ve ideolojik yaklaşmanın yanlış
olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin yaklaşımının Ermenistan’da
olmadığını ifade ederken, sözde soykırım
iddialarının araştırılmasının tarihçilere
bırakılması gerektiğini ifade etti.

‘‘Din faktörünün, Türkiye’nin üyeliğine
zorlaştırıp zorlaştırmayacağı’’ sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ‘‘Din faktörünün
bu konuda engel olduğu sorusunda zorlanıyorum ve bunu böyle söylemek istemiyorum. Çünkü Avrupa’da konuştuğum
dostlarım (AB’nin bir Hıristiyan kulübü
olmadığını’’ söylüyor’’ diye konuştuk. Erdoğan, bir başka soru üzerine de, ‘‘TürkiyeAB sürecinin yeni olmadığını’’ belirtirken,
Ankara Anlaşması, gümrük birliği, Helsinki ve Kopenhag zirve kararlarına atıfta
bulundu.
Başbakan Erdoğan, ‘‘KKTC’den asker çekilip çekilmeyeceği ve sözde Ermeni soykırımının inkarının Türk Ceza Kanunu’nda
suç sayılıp sayılmadığına’’ ilişkin soruya
da, ‘‘Ceza Kanunu’nda böyle bir ifadenin
yer almadığı’’ karşılığını verdi. Aynı konuda bir Ermeni gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta Annan planını desteklediğini, KKTC’nin de
plana evet demesine rağmen, ekonomik,
kültürel izolasyonun hala devam ettiğini,
referanduma hayır diyen Rum kesiminin
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İstanbul | 22 Ekim 2004

Uluslararası Bankacılık
Enstitüsü Toplantısı
Başbakan Erdoğan’ın, Uluslararası Bankacılık Enstitüsü’nün toplantısı çerçevesinde
İş Bankası ve Akbank’ın ev sahipliğinde
basına kapalı olarak Tophane-i Amire Kültür Merkezi’nde verilen yemekte, bankacılara hitap etti. Erdoğan, konuşmasında,
Türkiye’nin çehresinin her geçen gün, her

geçen ay biraz daha değişeceğini, ülkenin
hak ettiği konuma hızla ulaşacağını söyledi. Türkiye’nin coğrafyası, tarihi, yeraltı
ve yerüstü zenginlikleri, stratejik konumu
gibi unsurların, Türkiye ile ilgili hemen
her konuşmada, her makalede bir şekilde
dile getirildiğini ifade eden Erdoğan, bu
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söz kalabalığına rağmen Türkiye’yi yansıtacak göstergelere bakıldığında bir örtüşmenin görülmediğinin de açık olduğunu
vurguladı.
Türkiye’nin, sahip olduğu tüm bu zenginlik ve potansiyeli harekete geçirip, atılım
yapmaya çalıştığı her dönemde, çeşitli
nedenlerden dolayı bu çabasının kesintiye
uğradığını anlatan Erdoğan, bu nedenle
Türkiye’nin çok zaman ve para israf ettiğini bildirdi. ‘‘Ben burada geçmişin küllerini kaldırıp enkaz edebiyatı yapacak,
Türkiye’nin mevcut sorunlarına tarihin
derinliklerinden sorumlular arayacak
değilim’’ diyen Erdoğan, 18 Kasım 2002
tarihinde Türkiye’nin güçlü bir iktidara
kavuştuğunu söyledi. Başbakan Erdoğan,
partisinin iktidara gelmesiyle güvenin
yeniden tesis edildiğini, istikrarın sağlandığını, sorunların çözümüne olan inancın
güçlendiğini ve insanların umutlandığını
vurgulayarak, şöyle devam etti:
‘‘Sadece ulusal anlamda değil, uluslararası platformlarda da Türkiye artık güven
telkin eden, geleceğe güvenle bakabilen,
önünü görebilen bir ülke olmuştur. Türkiye sis perdesini yıkmış, aydınlık bir sürece
kararlılıkla adım atmıştır. Bunun somut
göstergelerini bugün her yerde görebilmek
mümkündür. 2 sene içinde Türkiye, izleyenlerin, şaşırdığı ve takdirle karşıladığı,
çok hızlı bir değişim süreci yaşamıştır.
Ama şunu da özellikle belirtmek isterim ki
bu değişim hiçbir zaman son bulmayacak,
Türkiye ‘bu kadar yeter’ demeyecek, vardığı noktayı asla yeterli ve ideal nokta olarak
görüp gevşemeyecektir’’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’de işçisinden
işverenine, esnafından sanayicisine kadar tüm kesimlerin istikrara kavuşmuş
olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. ‘‘Yarın ne olacak, Türkiye hangi kötü
sürprizlerle uyanacak, hangi siyasi kriz
ekonomik krizi tetikleyecek, Dolar nerelere fırlayacak’’ gibi kaygıların gündemden düştüğünü belirten Erdoğan, şunları
söyledi:
‘‘Hükümetimiz kendi ekonomik programını samimiyetle, dirençle, kararlılıkla
uygulayacak, hiç kimseye kötü sürprizler
yaşatmayacak, toplumun hiçbir kesimini
hayal kırıklığına uğratmayacak. Bu, partimizin, hükümetimizin güvene, güven
duygusuna verdiği önemin çok bariz bir
göstergesidir. Ekonomide güven ve istikrarın uluslararası platformlarda da hayati
önem arz ettiğinin çok iyi farkındayız.
Türkiye, sisler perdesi içinde, belirsizlikler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye’yi
bir süredir yakından izleyen uluslararası
yatırımcılar, bu bağlamda ellerini çabuk
tutmalıdır. Türkiye bir yatırım ve üretim
üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye’nin bu cazibesinden yararlanmak, büyük düşünmek, ekonomik
anlamda kıtalararası bir köprü kurmak
isteyenler bir an önce Türkiye’deki yerlerini almalı ve bu fırsatı değerlendirmelidir.’’
Başbakan Erdoğan, ekonomik göstergelere ve ekonomiye ilişkin gelecek perspektiflerine de değindiği konuşmasında,
sıkı maliye ve para politikalarına rağmen
ekonomik canlanmanın olağanüstü bir
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hızla gerçekleştiğini dile getirdi. Erdoğan,
yıl sonunda büyüme oranının enflasyon
oranından daha yüksek bir seviyede
gerçekleşeceğini ifade ederek, ‘‘Ekonomi
politikasında edindiğimiz tecrübe bizi
sıkı maliye politikasını devam ettirmeye
teşvik etmektedir’’ dedi. Yüksek düzeydeki büyüme rakamlarının devamı için önümüzdeki dönemde de maliye politikası
konusundaki disiplinin devam edeceğini
vurgulayan Erdoğan, mali disiplin anlayışıyla hazırlanan 2005 yılı bütçesinin de
bunun en somut örneği olduğunu söyledi.

dır süren bu hayalini gerçekleştirmeye,
Türkiye’yi hak ettiği ve layık olduğu konuma yükseltmeye ant içtik. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz’’ şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, 2001 yılı sonunda
kamu borcunun GSMH ’ye oranının
yüzde 91 seviyesinde olduğunu, 2003
sonu itibariyle ise yüzde 70 seviyesine
gerilediğini vurgulayarak, ‘‘2004 yılı itibariyle ihracatımızın 60 milyar Dolar’ın
üzerine çıkarak yeni bir rekor kırması
beklenmektedir. Bütçe performansına bakıldığında bütçe açığının 2001 yılındaki
yaklaşık yüzde 17’lik seviyesinden 2004
yılında yüzde 8 seviyesine inmesi öngörülmektedir’’ diye konuştu. Ekonomide
kaydedilen bu başarıları kalıcı kılmak
için Hükümet’in tam bir kararlılık içinde
olduğunu kaydeden Erdoğan, önümüzdeki dönemde de yapısal reformların devam
edeceğini, özellikle sosyal güvenlik, vergi
ve bankacılık konularının Hükümet’in
öncelikleri arasında yer alacağını bildirdi.
Türkiye’nin çok farklı bir kulvara girdiğini
vurgulayan Erdoğan, ‘‘Güçlü bir Türkiye
hiç kuşkusuz istikrarlı, huzurlu ve barış
içinde bir bölgenin ve tabii ki Avrupa’nın
da teminatıdır. Biz Türkiye’nin 10 yıllar-
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Lüksemburg | 17 Kasım 2004

Gazetecilerle Sohbet
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Lüksemburg’da
kaldığı otelde gazetecilerle ettiği sohbette,
AB dönem başkanlığını 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren devralacak Lüksemburg’a,
başbakan olmadan önce de geldiğini, o zaman da Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker’in kendisini samimi bir havada
karşıladığını ve desteklerini açıkça ortaya

koyduğunu ifade etti. Başbakanı Erdoğan,
‘‘Juncker’in bir özelliği de açık konuşmasıdır. Müzakerelerin ne zaman başlayacağını
kendisi açıkladı. Bu tarihin de mart nisan
gibi olmasını arzu ettiğini söyledi’’ dedi.
Erdoğan, ‘‘Bütün gayretimiz ilk 6 ay içerisinde müzakerelere başlamak. Lüksemburg’un
açıkladığı süreler bizim beklentimiz. İlerle-
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me raporu konusunda esasa yönelik maddeler bizim için çok daha önemli. Diğerleri
zaman içerisinde, müzakere süresi içerisinde çözülecek maddeler. Onlara takılıp kalmaya gerek yok. Bazı sıkıntılı maddeleri
arkadaşlar çözmeye gayret ediyorlar’’ diye
konuştu.
Erdoğan gazeteciler ile yaptığı sohbette,
2002 Kopenhag zirvesinde, 2004 Aralık
zirvesinin teyidinin yapıldığını bildirdi.
Başbakan Erdoğan bir gazetecinin ‘‘Müzakereler için bir hazırlık var mı?’’ sorusuna
‘‘Kabile değiliz. Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz’’ diye karşılık verdi. Erdoğan, ‘‘Müzakere tarihi aldıktan sonra Rum yönetimi
engel çıkarabilir mi?’’ sorusunu da ‘‘Tarih
alındıktan sonra ne gibi engeller ile karşılaşabiliriz onları göreceğiz. Ciddi engeller
olacağını zannetmiyorum. O dönemleri
karşılıklı mutabakat içerisinde aşacağız’’
şeklinde yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, 2002 Kopenhag zirvesinde, 2004 Aralık zirvesinin teyidinin
yapıldığını ifade ederek, şöyle dedi:
‘‘Kopenhag kriterlerini eğer Türkiye 2004
Aralık’ına kadar gerçekleştirirse müzakereler başlar denildi. Bu 15 AB üyesi
ülkenin o zamanki teyididir. Biz ödevimizi
yaptık. Şimdi AB üyesi ülkeler testtedir.
17 Aralık bunun teyit edileceği gündür.
Müzakere süreci ile ilgili tarih verilecektir.
Tam üyelik değil. Müzakere sürecinin başlamasına yönelik gündür.’’

Siyasette 24 saatin çok önemli bir zaman
olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan,
Türkiye’nin müzakere süreci içerisinde
çok daha fazla çalışması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın ‘‘Bizans benzetmesi’’ için de
şunları söyledi:
‘‘Bizim nerenin çocukları olduğumuz belli.
Bazı tarihçiler arasında Osmanlı topraklarını Bizanslı olarak nitelendirenler de var.
Chirac böyle bir yaklaşım ortaya koymuş
olabilir. Anadolu medeniyetler beşiğidir.’’
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Lüksemburg | 17 Kasım 2004

Başbakan Jean-Claude
Juncker’le Ortak Basın
Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Lüksemburg Başbakanı
Jean-Claude Juncker ile görüşmesinden
sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Juncker ile görüşmesinin faydalı ve
verimli olduğunu belirterek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Özellikle 17 Aralık ve 17 Aralık sonrasına
yönelik kanaatlerinin ne derece olumlu olduğunu gördüklerini belirten ve çok daha
önemli bir döneme girildiğini ifade eden
Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘17 Aralık’ta verilecek olan müzakere sürecine yönelik karar ve 2005 içerisinde
başlayacak olan müzakere döneminin ilk
6 ayı Lüksemburg’un dönem başkanlığına
rastlıyor. Bu vesileyle görüşmemiz anlamlı. Türkiye-AB ilişkilerini, Türkiye’nin
Yunanistan ve Kıbrıs ile ilgili durumunu
müzakere ettik, görüştük. Bunun yanında
önümüzdeki sürece yönelik olarak da gerek
Türkiye’nin beklentileri gerek AB üyesi ülkelerin beklentileri üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Burada Türkiye açısından

önemli olan şu: Türkiye özellikle 6 Ekim
raporuna yönelik olarak, Kopenhag siyasi
kriterlerinin yerine getirmenin huzuru içerisinde. Biz görevimizi yerine getirdik. 17
Aralık’ta AB üyesi ülkeler de bir sınavdan
geçeceklerdir. Bu sınavı da başarıyla vereceklerdir diye düşünüyorum.’’
Erdoğan, Juncker’in de ifade ettiği gibi
2005 içerisinde, tam üyelikle sonuçlanacak
bir müzakere sürecinin başlayacağını, ancak bunun ne kadar süreceğinin belli olmadığını belirterek, önemli olanın sürecin tam
üyelikle sonuçlanması olduğunu kaydetti.
‘‘Biz özel muamele istemiyoruz, böyle bir
beklentimiz yok. Bizden önceki ülkelere ne
yapıldıysa bizim beklentimiz budur. Biz de
bunu istiyoruz’’ diyen Erdoğan, Türkiye’ye
adil davranılmasını istediğini söyledi.
AB küresel bir güç olacaksa bunun için medeniyetler uzlaşmasının gerektiğini belirten Erdoğan, bunun adresinin AB olduğunu
ve bu uzlaşmanın Türkiye’nin buraya katılı-
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mıyla gerçekleşeceğini söyledi. 17 Aralık’ta
müzakere sürecinin başlatılmasıyla ilgili
kararın verileceğine işaret eden Erdoğan,
bundan sonra başlayacak süreçte AB’nin
gerçekten medeniyetler uzlaşmasının adresi olup olmadığının belli olacağını ifade etti.
‘‘Temennim odur ki Türkiye iç politikada
siyaset malzemesi yapmadan değerlendirilir’’ diyen Erdoğan, bu tür bir değerlendirmenin Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki
ilişkileri çok daha anlamlı ve zengin hale
getireceğini söyledi.
Juncker de 17 Aralık’ta Türkiye’ye müzakere tarihinin verileceğine inandığını belirterek, ‘‘Lüksemburg olarak, müzakerelerin
2005 yılının ilk 6 ayı içerisinde başlamasını
arzulamaktayız’’ dedi. ‘‘İmtiyazlı ortaklık
gibi bir çözümün söz konusu olamayacağını, bunun ayrımcılık anlamına geleceğini’’
belirten Juncker, tam üyelik sürecinin 1013 yıl alabileceğini söyledi. Bu dönemde
Avrupa kamuoyunda Türkiye hakkındaki
önyargıların da giderilmiş olabileceğini belirten Juncker, ‘‘Nihai hedefimiz
Türkiye’nin tam üyeliğidir’’ diye konuştu.

yerine getirdik. Masa üzerinde artık gerekçe kalmamıştır. Türkiye ev ödevini yapmıştır. Bundan sonra AB ülkeleri sınavdan
geçecektir.’’
Başbakan Erdoğan, ‘‘17 Aralık’a kadar
Güney Kıbrıs’ı tanıyacak mısınız? Adadan
askerlerinizi çekecek misiniz’’ sorusuna da
şu cevabı verdi:
‘‘17 Aralık tarihine kadar gündemimizde
böyle bir konu yoktur. Müzakerelerin aşlamasını bekliyoruz. Annan planı çerçevesinde, Batılı dostlarımızla birlikte üzerimize
düşen görevi yerine getirdik. Adada yapılan
referandumun neticesi de ortadadır. Biz
‘evet’ dedik, onlar ‘hayır’ dedi. Bu soruların
Güney Kıbrıslı muhataplara sorulması gerekir.’’

Türkiye’nin çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirten Juncker, müzakereler
sürecinde de bu ilerlemelerin devam edeceğini, önemli olanın müzakere sürecinin
kesintiye uğramaması olduğunu söyledi.
Başbakan Erdoğan, basın toplantısında, ‘‘17
Aralık’ta müzakere süreci başlamaması halinde Türkiye üyelik müracaatını geri çekecek mi’’ sorusu üzerine de şunları kaydetti:
‘‘Tek bir şart vardı, Kopenhag kriterlerinin
yerine getirilmesiydi. Biz bunların hepsini
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İstanbul | 23 Kasım 2004

İKÖ Ekonomi Konferansı
İş Forumu
Başbakan Erdoğan, İslam Konferansı
Örgütü (İKÖ) Ekonomi Konferansı kapsamında düzenlenen İş Forumu’nun
açılışında yaptığı konuşmada, ülkeler
arasında ticari ve iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi, bu faaliyetlere süreklilik ve kurumsallık kazandırma amacıyla kurulan

İKÖ Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi
Komitesi’nin (İSEDAK) 20. Toplantısı vesilesiyle düzenlenen İş Forumu’nda bir
araya geldiklerini ifade ederek, toplantının İslam dünyasında yeni ve daha
başarılı bir işbirliği dönemini başlatması
dileğinde bulundu.
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İslam medeniyetinin son birkaç asırdır
içinde bulunduğu iktisadi ve siyasi bunalımları aşmak için ülkelerin çok geniş bir
coğrafyada gayret gösterdiğini, modern
çağın gerçekleriyle yüzleşirken, kültürel
hayatı besleyen gelenekleri de muhafaza
etmeye, hatta yeniden üretmeye çalıştığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Küreselleşmenin hız kazandığı son
yıllarda, toplumlarımızın karşı karşıya
kaldığı çok boyutlu değişim ihtiyacı,
sorunlarımızın giderilmesi yönünde çabalarımızı artırmamızı gerektirmektedir.
İslam dünyasının sorunları alışılmış ulusal kalıplar çerçevesinde halledilebilecek
boyutları aşmıştır. Artık bu küresel bir
ölçeğe ulaşmıştır. Dolayısıyla çözümleri
de küresel bir yaklaşımla üretmek gerekmektedir.’’
Erdoğan, küreselleşmenin de İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin de itici gücünün ve lokomotifinin, ekonomi, ticaret,
yatırım ve kalkınma olduğunu söyledi.
Ekonomik işbirliğinin temel aktörünün
çağımızda özel sektör olduğuna değinen
Erdoğan, aksi takdirde devletten devlete
münasebetlerle gerçek anlamda işbirliği
kurulamayacağını ifade etti. Başbakan
Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘Hatta öyle anlar oluyor ki siyaseti ekonomi yönlendirme durumunda kalıyor,
dolayısıyla ekonomi, siyasetin önüne
geçiyor. Burada bir gerçeği özellikle vurgulamak istiyorum. İSEDAK, 20 yıllık
tecrübesini olgun bir öz eleştiri ile değerlendirmek durumundadır ve ben siz de-

ğerli misafirlerimize, katılımcılara, altını
çizerek bir şeyi hatırlatmak istiyorum.
Artık bir özeleştiri yapma zamanı gelmiştir ve geçiyor. Bunu gerçekleştirmek
durumundayız. Acaba niçin biz buradayız
veya burada mı olmamız gerekir? Bizim
çok daha ileride olmamız gerekmez mi?
Bu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Birbirimizle olan münasebetlerimiz
niçin bu noktada? Bunu daha ileriye götürmemiz gerekmez mi? Acaba biz birbirimizle olan bu münasebetlerde farkında
mıyız, bir sıcaklığı hissedebiliyor muyuz
veya bunu birbirimize hissettirebiliyor
muyuz? Bu soruları birbirimize sormak
ve özeleştiriyi yapmak durumundayız.’’
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Milenyum
Kalkınma Hedef leri arasında yoksulluğun giderilmesinin altının özellikle çizildiğine dikkat çekti. Yoksulluğun giderilmesinde, gelişmişlik düzeyleri çok farklı
bir yelpaze sergileyen İslam ülkelerinin
sıkı bir işbirliğine ihtiyacı olduğunu, bu
durumun her açıdan aciliyetinin herkesin malumları olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Unutmayalım ki çağımızda ekonomik
ilişkiler siyasi ilişkilerden, özgürlüklerden bağımsız değildir ve unutmayalım
ki ekonomik ilişkiler diplomatik ve siyasi ilişkilerin de önüne geçmiştir. Yine
hepimizin malumlarıdır ki küreselleşme
olarak adlandırdığımız çok boyutlu değişim süreçleri ve rekabet ortamı, birçok
tehdidin yanı sıra yeni imkanlar da sunmaktadır. Bu imkanları değerlendirmenin ön koşulu ise yaşadığımız dünyanın
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şartlarını ve gelişme dinamiklerini doğru
okumak ve sağlıklı politikalar üretmektir.
Köklü ve evrensel bir medeniyete sahip
olan İslam ülkelerinin refah ve barış arayışı ancak böyle bir yaklaşımla anlamlı
bir gayrete dönüşebilir.’’
Başbakan Erdoğan, sahip olunan zengin
kaynaklara rağmen, sanayi altyapılarının
zayıf, hizmet sektörlerinin gelişmiş ülke
standartlarının altında olduğunu, yüksek
teknoloji alanında büyük ölçüde dışa bağımlılığın devam ettiğini belirterek, şöyle
dedi:
‘‘Öte yandan yeterli düzeyde eğitemediğimiz ve istihdam sağlayamadığımız hızla
artan nüfuslara sahibiz. İslam ülkeleri
dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine,
buna mukabil, dünya iktisadi hasılasının
yüzde 5’ine sahip bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl dünyada kişi başına düşen ortalama milli gelir 5 bin 700 dolar civarındayken, İslam ülkelerinde bu rakam bin
200 dolar düzeyinde seyretmiştir. İslam
Konferansı Teşkilatı üyesi 57 ülkenin 22
tanesi Birleşmiş Milletler tanımlamalarına göre en az gelişmiş ülke statüsündedir. Bir diğer deyişle, bu 22 ülkede kişi
başına yıllık ortalama gelir 750 doların
altındadır. Ülkelerimizin ticari alandaki
performansı da arzu edilenin çok gerisindedir. 2002 yılında İKT üyelerinin toplam
ihracatı, dünya toplam ihracatının ancak
yüzde 8’i civarında gerçekleşmiştir.’’
Erdoğan, İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacminin de arzu edilenin çok gerisinde olduğunu kaydederek, ‘‘Özellikle

bu alanda siz değerli işadamlarının özel
gayretine ihtiyaç olduğu aşikardır’’ diye
konuştu. Eğitim, sağlık, yoksullukla
mücadele gibi alanlarda da dünya standartlarının gerisinde kalındığını belirten
Erdoğan, ‘‘Yetişkin insanlarımızın okuma
yazma oranının düşüklüğü, ortalama yaşam süresinin nispeten kısalığı ve genel
olarak eğitim ve sağlığa bütçelerimizden
ayırabildiğimiz miktarlar itibariyle toplumlarımıza medeni bir yaşam standardı
sunmanın gerisinde bulunmaktayız. Bu
itibarla sosyal kalkınma alanında da kat
edecek çok mesafemiz olduğu açıktır’’
dedi.
Erdoğan, uzun zamandır çözüm aranılan
bu sorunları çözebilmenin ancak bütüncül bir yaklaşım geliştirme ve çözüm
arayışını samimi bir öz eleştiri temelinde
yürütmekle mümkün olabileceğini vurguladı. İKT, İSEDAK ve benzeri kurumların geleneksel olarak devletlerarası
kuruluşlar olduğunu ve resmi düzeyde
ilişki kurulan birer kurum olma niteliklerini tam olarak aşamadıklarını anlatan
Erdoğan, iş dünyasının, firmaların, sektör temsilcilerinin ve yatırımcıların bu
işbirliği zeminine katılımının sağlanması
gerektiğine işaret etti. Erdoğan, ‘‘Bir diğer
İslam ülkesindeki ortağı ile iş yapmanın
güçlüğünü bizzat yaşayan siz işadamı
ve yatırımcılar, siyaset adamı ve kamu
görevlilerine sorunlarınızı doğrudan ve
aracısız anlatmanın imkanına kavuşturulmalısınız’’ dedi.
Bu çerçevede İş Forumu’nun önemli bir
başlangıç olduğuna inandığını, ancak, bu
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sürecin kurumsallaşması ve kalıcı olmasının son derece önem taşıdığını kaydeden
Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda üzerine
düşen her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi. Başbakan Erdoğan, daha
özgürlükçü toplumsal katılıma, daha yüksek ve şeffaf idari yapılara sahip olmanın
adalet prensibine dayanan siyaset gelenekleri bakımından çok önemli olduğuna
dikkat çekti.
Siyasi geleneğin adaleti mülkün temeli
saydığını anlatan Erdoğan, ‘‘Ülkelerimizin siyasi ve idari yapılarını meşruiyet
zemini, adaleti merkeze aldıkça genişleyecek, toplumlarımızın benimsediği, halkın
değerleriyle barışık ve istikrarlı idareler
söz konusu olacaktır. Ülkelerimizin iktisadi ve beşeri kaynaklarının artırılması
ve refah düzeylerinin yükseltilmesi de ancak bu yolla mümkün hale gelebilecektir’’
dedi. Başbakan Erdoğan, İslam ülkeleri
olarak gündeme alınabilecek ve işbirliğinde kendilerine yön gösterebilecek bazı
hususlara da dikkat çekti. İslam ülkelerinde iktisadi faaliyetlerin öngörülebilir,
güvenli ve rahat bir zeminde yapılabilmesi için gerekli olan idari ve yasal düzenlemelerin öne çıkarılması gerektiğini
kaydeden Erdoğan, diğer hususları şöyle
sıraladı:
‘‘Rekabete açık, özel mülkiyet ve yatırımların güvence altında olduğu, özel
teşebbüsün özendirildiği, piyasa ve yatırım ortamlarını gerçekleştirmek için
hükümetlerimiz cesur kararlar almalıdır.
Özellikle son yüzyılda bütün dünyada
olduğu gibi İslam ülkelerinde de yerleşik

olan merkeziyetçi kamu hizmeti anlayışını gözden geçirmek durumundayız. Artık
kalkınmaya dair sorunların tespitinin ve
kaynak kullanımının yerel ve bölgesel düzeyde yapılabildiği, katılımcı, hesap verebilir ve şeffaf yaklaşımlar egemen olmalıdır. Ülkelerimizin tarihi ve sosyo-kültürel
açılardan sahip olduğu sosyal sermayeyi
refah arayışımızda ana unsurlardan birisi
haline getirmek durumundayız. İslam
toplumlarının paylaşma, dayanışma, sivil
inisiyatifle kamusal hizmetleri kurumsallaştırma gibi çok önemli değer ve geleneklerini modern zamanın iktisadi ve toplumsal kalkınma çabalarında kullanmalı
ve daha da geliştirerek özgün modeller
inşa etmeliyiz.’’
Farklı coğrafyalarda yer alsalar, iktisadi
ve siyasi bakımlardan büyük renklilik
gösterseler de Müslüman toplumlar arasında ortak payda teşkil eden değerlerin
ve sosyo-kültürel mirasın, toplumların
sahip olduğu teşebbüs ve inisiyatif alma
kabiliyetiyle birleştiğinde refah arayışında önemli mesafeler aldıracağına inandığını dile getiren Erdoğan, ‘‘Ancak küresel
nitelikli sorunlarımıza küresel çözümler
arayacaksak, ülkelerimiz arasında var
olan sınırlar bizi birbirimizden uzaklaştırıcı ve işbirliğimizi engelleyici bir niteliğe
bürünmemelidir. İktisadi, sosyal ve kültürel gelişme için elzem olan mal, sermaye,
bilgi ve insan unsurlarının bu sınırları
aşarak, ülkelerimiz arasında daha serbest
hareket etmesi, İslam dünyası olarak küresel bir kalkınma çabasına girmemizin
ilk adımını teşkil eder’’ dedi.
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İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini daha
da ileriye götürmek üzere düzenlenen
İş Forumu’nun büyük bir fırsat olduğunu belirten Erdoğan, mevcut işbirliği
imkanlarının daha güçlü, pratik hayatla
irtibatlı ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulması için kurumsal kapasitelerin
geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. İslam
ülkelerinin bir çoğunun idari kapasite, yetişmiş insan gücü ve uluslararası işbirliği
tecrübesi bakımından bu çabalara katkı
yapabilecek durumda olduğunu aktaran
Erdoğan, bütün meselenin bu katkıları
en iyi terkip ve sinerji ile bir araya getirecek işbirliği zeminini geliştirmek, özel
kesimin önüne yeni ufuklar açmak ve
sahip olduğu müteşebbis ruhun harekete
geçmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

lar ortadadır. Savaşlarda kaybettiklerimiz
ortadadır ve bu süreç devam edecektir,
biz kendimize gelmedikçe. Aramızda
Filistin’den gelen kardeşlerimizin olduğunu biliyorum. Bu vesileyle Filistinli
kardeşlerimize ve bütün İslam dünyasına
büyük devlet adamı ve Filistin’in unutulmaz tarihi lideri Yaser Arafat’ın kaybından dolayı başsağlığı dileklerimi tekrar
ifade etmek isterim.’’

‘‘Sorunlarımız ortak, küresel ölçekte ve
bütün medeniyetimizi kuşatıcı niteliktedir. Ancak sahip olduğumuz fiziki ve
beşeri kaynaklar ile kültürel ve manevi
mirasımızın açtığı ufuk bize küresel çözümler üretebileceğimizi vaat ediyor ama
biz bunun farkında değiliz. Altyapı, üstyapı çalışmalarımıza baktığımız zaman çok
geri ama yer altı kaynaklarımıza baktığımız zaman çok zengin, onunla da maalesef ‘artık bir şey yapmaya gerek yok, şöyle
başımızı elimizle beraber kavuşturalım,
yan gelelim yatalım’ anlayışı ile bir yere
varmamız mümkün değil. Şunu unutmayalım, makas çok açık, çok çalışmamız
gerekiyor. Koşmamız gerekiyor. Dayanışmamız gerekiyor ve bu asrın bir paylaşım
asrı olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Aksi takdirde teröre verdiğimiz kurban-
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İstanbul | 27 Kasım 2004

Uluslararası Basın Enstitüsü
(IPI) Yönetim Kurulu Üyeleri
Onuruna Verilen Yemek
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Doğan, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yönetim Kurulu üyeleri onuruna
Sepetçiler Kasrı’nda yemek verdi. Yemeğin onur konuğu olan Başbakan Erdoğan,

burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de
attıkları adımları, dünyanın büyük bir ilgiyle çok yakından takip ve takdir ettiğini
söyledi. Bunda AB’ye tam üyelik süreci
kapsamında gerçekleştirilen reformların
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büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan,
şunları kaydetti:
‘‘Türkiye, belki de ümitlerin yitirilmek
üzere olduğu bir noktada beklenmedik
bir atağa geçerek, Avrupalı dostlarımızın ifadesiyle şaşırtıcı bir değişime imza
atmıştır. Yönetime geldiğimiz ilk günden
bu yana geçen kısa süre içinde gerçekleştirmekte olduğumuz reform, tam anlamıyla bir zihniyet değişimidir. Türkiye,
her türlü gelişmeye ve değişime açık olan
halkının talebini yerine getirmiş, AB’nin
Kopenhag Kriterleri ile belirlediği hamlelerin tümünü gerçekleştirerek uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Özellikle
IPI’nın üzerinde hassasiyetle durduğu basın özgürlüğü, düşünce ve ifade hürriyeti
konusunda reform niteliğinde adımlar
atılmıştır.’’
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin artık ‘‘gazetecilerin hapse atıldığı,
etkin kalemlerin türlü yollarla susturulduğu, sivil toplum örgütlerinin gözaltı
çileleri yaşadığı, susan bir ülke olmaktan
çıktığını’’ belirterek, şöyle devam etti:
‘‘Türkçemizde güzel bir söz vardır: ‘Damdan düşenin halini ancak damdan düşen
anlar.’ Yıllar önce okuduğu bir şiir yüzünden hapse atılmış bir Başbakan olarak,
düşünce ve ifade hürriyetine verdiğim
önem her şeyin önündedir. O zamanlar
ifade hürriyetinin kısıtlanmasının ne
demek olduğunu yakından tanıdığım
için, hürriyetlerin kısıtlanmasına dönük
her türlü bahaneye en önce büyük bir
kuşkuyla baktığımı bilmenizi isterim.

Çünkü zamanında biz de damdan düştük ve damdan düşenin halini çok iyi
biliyoruz. Bu nedenle düşünce ve ifade
hürriyetine, basın özgürlüğüne azami
dikkat sarf ederken, insanlık onuruna en
aykırı fiillerden biri olan işkenceye sıfır
toleransla yaklaşıyoruz. Her türlü zeminde işkenceyi lanetli bir insanlık suçu ilan
ediyoruz. Ülkemizde özgürlük alanlarını
istismara yer vermeyecek tedbirlerle genişletmekte kararlıyız. Gerçekleştirmeye
çalıştığımız zihniyet değişimine direnen,
eski alışkanlıklarının devamını isteyerek
istismar peşinde olanlara karşı ise sabırlı
ve dirençliyiz.’’
Bu değişimi, çağdaş, demokratik normlar
çerçevesinde, kırıp dökmeden tamamlamakta son derece kararlı olduklarını belirten Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Şu ana kadar almış olduğumuz
mesafenin büyüklüğünü ve önemini biliyoruz. Ancak daha kat edecek çok mesafe
var. Henüz yolun başındayız. Yolumuzun
uzun ve zahmetli olduğunun farkındayız.
Fakat biz, bu yolda yorulmadan, yılmadan, bir an bile durup dinlenmeksizin yürüyecek azmimiz ve takatimiz olduğunu
da belirtmek isteriz.’’
Erdoğan, Türkiye’nin son derece dinamik, genç bir nüfusa sahip olduğunu ve
bünyesinde önemli potansiyeller barındırdığını söyledi. Türkiye’nin bu potansiyellerle Avrupa’nın itici gücü olmaya talip
olduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Türkiye’yi
bünyesine katacak bir Avrupa’nın ise bir
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Hıristiyan kulübü değil, medeniyetlerin
tarihi bir uzlaşmayla buluştuğu yegane
adres olacağına inanıyoruz’’ dedi. Erdoğan, her türlü emeller ve basit çıkar
hesapları ile medeniyetlerin çatıştırıldığı
yorgun ve yaşlı dünyada insanlığın farklı
kültürel kimliklerine rağmen ortak insani
değerler etrafında birleşebildiğini gösterebilecek yegane adresin, Türkiye’nin
tam üyeliğiyle tamamlanmış AB olacağını
vurguladı.
Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude
Juncker’in de ifade ettiği gibi, Türkiye
tam üye olmadıkça AB’nin tamamlanmış olmayacağını kaydeden Erdoğan,
17 Aralık’ta AB Liderler Konseyi’nin,
Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin
gecikmeksizin başlatılması kararını vereceğini ve ümitlerinin bu yönde olduğunu
belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
şöyle devam etti:
‘‘25 üye ülkenin liderleri tarafından 17
Aralık’ta verilecek kararın yönünün bizim açımızdan önemi ve anlamı şudur:
AB, bir değerler bütününün egemen olduğu medeniyetler arası uzlaşmanın adresi
mi, yoksa bir Hıristiyan kulübü olduğunu
mu ilan edecektir. Üzerinde hassasiyetle
durduğumuz konu budur ve bu husus,
AB’nin başarıyla vermesini umut ettiğimiz bir sınavdır. Çünkü dünyaya küresel
barışı taşıyacaksak, uluslararası terörün
ortadan kaldırılmasını sağlayacaksak,
medeniyetler arası uzlaşmayı da mutlaka
gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye, bugüne kadar kendisinden beklenen şartları
yerine getirmiş, ev ödevini tamamlamış ve

zorlu bir sınavdan başarıyla çıkmıştır. Hayata geçirdiğimiz kapsamlı yasal reformlar ve bunların uygulanmasına yönelik
yapılan çalışmalar, Avrupalı dostlarımız
tarafından ‘sessiz devrim’ olarak nitelendirilmiştir. Devrim sırası şimdi AB’dedir.
17 Aralık’ta Liderler Konseyi’nin vereceği
karar, küresel barış ve medeniyetler arası
uzlaşma noktasında AB’nin vereceği sınavın neticesi olacaktır.’’
AB’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 2005 yılı içerisinde başlatılacağı
yönünde görüşmeler yapıldığını ve açıklamalar olduğunu belirten Erdoğan, bu
noktaya ulaşılması için, Türkiye ve Avrupa medya organları kadar uluslararası
bütün basın kuruluşları ve mensuplarına
da görevler düştüğünü söyledi. Erdoğan,
Türkiye’nin AB üyeliği için 41 yıl beklediğini ve bu kadar çok bekleyen başka ülke
olmadığını vurgulayarak, artık daha fazla
beklemek istemediklerini söyledi. Erdoğan, dünyanın çok kritik bir aşamadan
geçtiğini belirterek, yüzyılların kazanımı
olan ve daha düne kadar üzerinde tartışma olmayan hak ve özgürlükler konusunda yeni kafa karışıklıklarının yaratılmak
istendiğini vurguladı. Yüzyıllar boyunca
erdemli düşünürlerin, cesur kalemlerin,
öncü siyaset adamlarının, isimsiz kahramanların hayatlarıyla eşdeğer mücadeleleri sonunda üzerindeki gölgeleri
kaldırdıkları hak ve hürriyetlerin bugün
yeniden şaibeli hale getirilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘(Güvenlik mi, özgürlük mü) şeklinde bir
ikilem oluşturularak, insanlık asla girme-
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mesi gereken bir yol ayrımına sokulmaya
çalışılıyor. Bugün oluşturulmaya çalışılan
doğu-batı ikilemi yoluyla insanlığın zihinleri yeniden ortaçağın ayrımcı kalıplarına
sürüklenmeye çalışılıyor. Herkes için güvenlik, herkes için refah, herkes için demokrasi ve özgürlük bilinci yerine, yeni
tehditler bahane edilerek dünyanın belli
kısımları, belli dinler, belli değerler, belli
medeniyet havzaları hedef haline getirilmeye çalışılıyor. Bu derece büyük çatışma
alanları kurgulamak mümkün müdür bilemeyiz ama biliyoruz ki mümkünse bile
meşru değildir.’’
Gazeteciliğin, her türlü özgürlük düşmanlarıyla savaşmakla meşhur bir meslek
olduğunu belirten Başbakan Erdoğan,
‘‘Fakat zaman zaman görülmektedir ki
bizzat sizin mesleğiniz bile özgürlük karşıtlarının kısmi nüfuzuna açık olabilmektedir’’ dedi. Erdoğan, insan hak ve özgürlüklerini korumak için bedel ödemiş olan
herkesin mücadelesi önünde bir kez daha
saygıyla eğildiğini sözlerine ekledi.
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Ankara | 3 Aralık 2004

AP Başkanı Josep Borrell ile
Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell, yaptıkları
görüşmenin ardından ortak bir basın
toplantısı düzenlediler. Borrell ve beraberindeki heyetin ziyaretinin çok anlamlı
olduğunu ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan,

Borrell’e Türkiye-Avrupa Parlamentosu
Karma Parlamento Komisyonu Başkanı
ile Türkiye raportörünün de eşlik ettiğini
belirtti. Erdoğan, Türkiye ile AB arasında son iki yıldan beri geceli-gündüzlü,
iktidarıyla muhalefetiyle bir çalışma
sürdürüldüğünü belirterek, görüşmede
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bunların yanı sıra uyum yasaları ve uygulamaya yönelik çalışmaların da değerlendirildiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Bizim 17 Aralık Zirvesi’nden beklentimiz, daha önce de açıkladığımız gibi
2005 yılının ilk 6 ayında müzakerelerin
başlatılmasına yönelik kararın çıkmasıdır. Şüphesiz ki bu müzakere sürecinin ne
kadar olacağını konuşmak değil, hedefi
belirleme noktasında bir netliği de bugüne kadar dostlarımızla hep konuştuk.
Bugüne kadar olan uygulamaların da bu
olduğu bilindiğine göre sonucu tam üyelikle neticelenecek bir müzakere sürecinin başlatılmasıdır.’’
Başbakan Erdoğan, Borrell’in ziyaretinin
çok anlamlı bir döneme rastladığını dile
getirerek, bu ziyaretle birbirlerini daha
iyi anlama ve tanıma fırsatı bulacaklarını
söyledi. Erdoğan, AB Komisyonu İlerleme
Raporu’nda Türkiye ile müzakerelere
başlanılmasına yönelik tavsiye kararının
yer almasının duruma açıklık ve netlik
kazandırdığını kaydetti. Benzer yönde bir
tavsiyenin komisyonun Türkiye raportörü Eurlings’in raporunda da yer almasına
yönelik beklentisini dile getiren Erdoğan,
‘‘Borrell’in bu ziyaretinin özellikle bir
kırılma noktasına vesile olmasını 17 Aralık Zirvesi açısından temenni ediyorum’’
dedi.
Erdoğan, AP Başkanı Josep Borrell ile
Başbakanlık Yeni Bina’da yaptığı görüşmede ise, Türkiye’nin AB üyeliği yolunda
yaptıklarını anlattı. Erdoğan görüşmede,

Türkiye’de etnik kökeni farklı olan yurttaşların barış içinde bir arada yaşadığını
söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin hiçbir bölgesinin herhangi bir etnik grubun adıyla
anılamayacağını ve adlandırılamayacağını ifade ederek, ‘‘Böyle bir ayrımın ne
tarihi, ne coğrafi, ne sosyal, ne kültürel
ne de sosyolojik bir temeli ve dayanağı
yoktur’’ dedi.
Başbakan Erdoğan, Türkiye’de insanların
anayasal vatandaşlık, Türkiye vatandaşlığı üst kimliği altında eşitlendiklerini
anlatarak, bu üst kimlik altında bütün
vatandaşların eşit statüde olduklarını
ve bunun bugün değil geçmişte de böyle
olduğunu söyledi. Erdoğan, görüşmede,
AK Parti’nin kuruluşunda özellikle vurguladığı bölgesel, etnik, dinsel milliyetçilik
çizgilerini hassasiyetle koruduklarını ifade etti. Türkiye AB üyeliğinin, Avrupa’ya
kazandıracaklarını da anlatan Başbakan
Erdoğan, Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin
Avrasya’daki stratejik ortaklığını pekiştireceğini belirtti.
Türkiye’nin AB yolunda yaptığı düzenlemelere de değinen Erdoğan, bunların uygulanmasında bugünden yarına hemen
sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade
ederek, ‘‘Bebek bile 9 ay 10 günde doğar.
Bu süreci erken doğuma getiremezsiniz.
Erken doğuma zorlamak doğru değildir.
Ama Türkiye’nin AB macerası 41 yıl sürmüştür ve artık bu ‘geç doğum’ sınırına
gelmiştir’’ diye konuştu. Erdoğan, Avrupa
kamuoyundaki bazı kesimlerin Avrupalı
siyasetçiler üzerindeki baskısını anladıklarını dile getirerek, bunların büyük bir
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bölümünün temelsiz önyargılar ve bilgisizlikten kaynaklandığını bildirdi.
Başbakan Erdoğan, komisyonun Türkiye Raportörü Eurlings’in raporunda
Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili gösterdiği çabalara yeteri kadar yer vermediğini ifade
ederek, raporda Ermenistan ile sınırların
açılması, terör konusunda yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Erdoğan, raporda yer alan ‘‘müzakerelere
başlamak tanımak anlamına gelecektir’’
sözüne atıfta bulunarak, Kıbrıs sürecini
baştan sona anlattı. Kıbrıs’taki son referandumda Rumların ‘‘hayır’’ diyerek nelere hayır dediklerini Türklerin de ‘‘evet’’
diyerek nelere evet dediklerini anlatan
Erdoğan, ‘‘Yaşanan tüm sorunlara rağmen
Kıbrıs’ı aldınız. Bu sorunu henüz müzakerelere bile başlamamış olan Türkiye’ye
çözdürmek istiyorsunuz. Bu haksızlıktır.
Kıbrıs ile ilgili soruları ancak müzakere
içerisine sorabilirsiniz’’ diye konuştu.

Türkiye ile Ermenistan sınırlarını belirleyen 1921 Kars Anlaşması’nı tanımadığını
bildirdi. Erdoğan, ‘‘Siz sınırlarınızı bile
tartışma konusu yapan bir ülkeyle nasıl
oturup konuşacaksınız? Hala, Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir bölümünü batı Ermenistan diye adlandıran bir ülkeyle nasıl
bir araya geleceksiniz?’’ diye konuştu.

Erdoğan, raporda yer alan ‘‘silah bırakmış Kürtler’’ sözünün çok yakışıksız olduğunu vurgulayarak, orada sözü geçen
kişilerin adıyla sanıyla teröristler olduğunu ve hiçbir aklı başında devletin de
onlarla masaya oturmayacağını kaydetti.
Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın
gümrük birliği üyeliğini onaylamakla zaten bir jest yaptığını ifade ederek, ‘‘Daha
ne yapalım?’’ dedi. Görüşmede, Ermenistan meselesinde Türkiye’nin elinden
geleni yapmaya çalıştığını, İstanbul’dan
Ermenistan’a haftada 4 kez uçak seferi
yapılmasına müsaade edildiğini anlatan
Erdoğan, buna karşın Ermenistan’ın hala
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Ankara | 6 Aralık 2004

Türkiye-Rusya İş Forumu
Başbakan Erdoğan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nde düzenlenen Türk-Rus
İş Forumu Toplantısı’na katılarak, bir
konuşma yaptı. Sözlerine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
Türkiye’de bulunmasından duyduğu
memnuniyeti ifade ederek başlayan Erdoğan, Putin’in ‘‘tarihi’’ ziyaretinin 1972
yılından bu yana Rusya’dan Türkiye’ye

devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğunu anımsattı.
Bu ziyaretin son yıllarda her alanda gelişen ilişkilerin artık çok boyutlu ortaklık
düzeyine ulaştığının açık bir göstergesi
olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Hedefimiz
her alanda güvene dayalı yapıcı ve samimi işbirliğimizi sürdürerek, çok boyutlu
ortaklığımızı daha da pekiştirmek ve ge-
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liştirmektir’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye
yapılan bu ziyaretin 500 yıllık geçmişe
sahip Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyi komşuluk ve dostluk zemininde yeni bir ivme
ile geliştiğinin en güzel ifadesi olduğunu
vurguladı. Son 15 yıl içinde Türkiye ve
Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin
siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da çok önemli atılımlar kaydettiğini
belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Gelişen işbirliği ve ticaret ilişkilerimiz
sadece ülkelerimizin ve halklarımızın
refahına katkıda bulunmakla kalmayıp,
halklarımız arasındaki anlayışı ve yakınlaşmayı da pekiştirmektedir. 1991
yılından itibaren gelişme sürecine giren
ekonomik ve ticari ilişkilerin yasal altyapısı tamamlanmıştır. 1991 yılında Ticaret
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, bunu
takiben 1997 yılında da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalanmıştır. Böylece TürkiyeRusya Karma Ekonomik Komisyonu kurularak ülkelerimiz arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkilerin düzenli olarak gözden
geçirilmesi sağlanmış ve yeni işbirliği
alanlarını tespit eden bir mekanizma kurulmuştur.’’
Başbakan Erdoğan, her iki ülke ekonomilerini ciddi şekilde etkileyen iki önemli
krizi aşarak gelinen bu noktada yıllık
6.7 milyar doların üzerinde ikili ticaret
hacmine ulaşıldığını ifade etti. 2003 yılı
rakamları esas alındığında Türkiye’nin
ihracatı içinde Rusya’nın payının yak-

laşık yüzde 3, aynı dönemde Rusya’nın
Türkiye’nin ithalatı içindeki payının ise
yaklaşık yüzde 8 düzeyinde olduğunu
bildiren Erdoğan, mal alışverişinin çeşitlendirilmesi ve ulaştırma konularındaki
birtakım sorunların aşılmasıyla beklentinin yakın gelecekte karşılıklı yatırımların
artması ve ticaret hacminin 15 milyar
dolara taşınması olduğunu söyledi.
Erdoğan, 29-30 Kasım 2004 tarihlerinde Türkiye-Rusya Federasyonu Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem
Toplantısı’nda iki ülke arasındaki ticaret
hacminin dengeli bir yapıda 2007 yılı
sonuna kadar 25 milyar dolar hizmet ticareti ve yatırımları da kapsayan toplam
iş hacminin 30 milyar dolar seviyesine
çıkarılmasının hedef olarak belirlendiğini anlattı. Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü:
‘‘Ancak, ikili ticaretimizde ülkemiz aleyhine büyük bir açık mevcuttur. 2002 yılındaki ticaret açığı 2.85 milyar dolardır,
2003 yılındaki ticaret açığı ise 4 milyar
dolara çıkmıştır. Bu ticaret açığının devam etmesinin ekonomik ve ticari ilişkilerimizde uzun dönemli bir perspektif
oluşturma yönündeki ortak hedefimize
uygun değildir. Bugün Rusya’daki Türk
yatırımları 2 milyar dolara ulaşmış, Türk
müteahhitlerince üstlenilen işlerin değeri
14 milyar doları bulmuştur. İnşaat sektöründe başarılı projelere imza atmış Türk
şirketleri, Rusya Federasyonu’nun kamu
projelerinde yeni taahhüt işleri alma
beklentisi içindedir. Bu veriler ilk bakışta
önemli büyüklükleri göstermekle birlikte
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ülkelerimizin doğal kaynaklarıyla, üretim
ve tüketim kapasiteleri göz önüne alındığında yetersiz kalmaktadır.’’
Erdoğan, Türkiye’deki Rus menşeli firmaların toplam sermaye tutarının, ‘‘sadece’’
5 milyon dolar olduğunu belirterek, ‘‘İş
çevrelerini, yapacakları doğrudan yatırımlar veya kuracakları ortaklıklar aracılığıyla Türkiye’de, Sayın Başkan’ın huzurunda iş yapmaya davet ediyorum’’ dedi.
Rus firmalarının, Türkiye’deki yatırımlarının artmasını, özellikle Türkiye’deki
aktif iş sürecine katılmalarını beklediğini
vurgulayan Erdoğan, tüm Türkiye’yi kapsayan bölgesel örgütleriyle TOBB ile Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun, Rus karşıtlarına en iyi imkanları sağlayacakları
konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığını söyledi.
Türk ve Rus işadamlarına , ticari ve
ekonomik faaliyetler açısından önemli
imkanlara sahip olan bölgede, birlikte iş
yapmak üzere güçlerini birleştirme çağrısında bulunan Erdoğan, işadamları tarafından oluşturulan Türk-Rus İş Konseyi
veya Rus-Türk İşadamları Birliği’nin ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik çalışmaları konusunda takdirlerini ifade etti. Erdoğan, bugüne kadar
olduğu gibi, bundan sonra da kendilerine
her türlü desteği sağlayacaklarını kaydederek, Türk müteahhitler, yatırımcılar
ve ihracatçıların faaliyetlerini, Moskova
dışındaki bölgelere de genişletmelerinin
yararlı bir adım olacağını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Ayrıca, Moskova dışındaki bölgelerdeki
müteşebbis grupların ve kuruluşların,
ülkemizin çeşitli bölgelerini özellikle üretim bölgelerini ziyaret ederek, işbirliği ve
üretim imkanlarını yerinde görmelerinde
ve doğrudan temaslarda bulunmalarında
yarar vardır. Bu çerçevede, işadamlarının
seyahatlerini kolaylaştırıcı önlemlerin
geliştirilmesinin yararına inanıyorum.
Rusya ile artan ekonomik ilişkilerimiz,
Avrasya bölgesine de ışık tutmaktadır.
Geniş Avrasya bölgesinde de başta enerji,
taşımacılık, KOBİ’ler, savunma sanayi,
turizm, gıda, tekstil ve bankacılık olmak
üzere birçok alanda işbirliği yapma imkanımız mevcuttur. İki ülke arasında
oluşturulacak ortak projeler konusunda,
iki ülke özel sektör temsilcilerinin yer
almasını teşvik etmemiz gerekmektedir.
Rusya Federasyonu ile Irak’ın imarında
iki ülke firmalarının işbirliği yapabileceğini de düşünüyoruz. Rusya, SSCB döneminde Irak’ta birçok alt yapı çalışmasında
bulunmuştur. Bu nedenle Irak’ta istikrar
bir ölçüde sağlandıktan sonra, altyapı hizmetleri alanında işbirliği imkanları olanağı olacağına inanıyoruz. Bu alandaki
deneyimlerimizi birleştirmek için iki ülke
işadamlarının ve özel sektör çatı kuruluşlarının biraraya gelmeleri, inanıyorum ki
çok yararlı olacaktır.’’
Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ve
ticari ilişkilerin, tüm boyutlarıyla görüşüldüğü Karma Ekonomik Komisyon’un
( KEK ) 29-30 Kasım 2004 t arih i n de
Moskova’da yapılan 6. toplantısında,
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hukuki

324

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

altyapısını yenilemek üzere yeni bir ticaret anlaşmasının hazırlanması için bir
çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Erdoğan, hazırlanacak
anlaşmanın ana unsurunun, iki ülke
arasında mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi ve tarife dışı engellerin
kaldırılmasını oluşturduğunu söyledi.
Söz konusu KEK toplantısında alınan kararla ekonomik ve ticari işbirliğinin, her
alanda yeni bir ivme kazanacağını kaydeden Erdoğan, bu çerçevede TOBB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle inşa
edilen Moskova Türk Ticaret Merkezi’nin
resmi açılışına katılmak üzere, buraya gitmeyi öngördüğünü belirtti.
Bu merkezin açılışının, ikili ticaretin
geliştirilmesinde önemli bir adımı oluşturacağına olan inancını dile getiren
Erdoğan, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle, Türkiye ve Rusya
Federasyonu’nun refahına katkıda bulunma gayretlerinden dolayı Putin’i kutladı.
Erdoğan, şunları söyledi:
‘‘Bundan sonra da birlikte daha başarılı
çalışmalara imza atacağız. Zira önümüzde, gerek ticari, gerek sınai, askeri, turizm, kültür ve hepsinin ötesinde bundan
alınan güçle siyasette müşterek atacağımız adımlar, çok büyük önem taşımaktadır. Açık ve net bir ifadeyle söyleyecek
olursak, Rus ve Türk işbirliği ile atılan
bir adım, maalesef çok çok arzu etmemize rağmen, yargıdan dönmüştür. Bizler,
gene işin takipçisiyiz. En üst düzeyde son
itiraz hakkımızı da kullanacağız. Yine
buna benzer, ticari münasebetlerimizi,

ortak işbirliğiyle geliştirmenin gayreti
içinde olmayı da aramızdaki münasebetlerin çok daha büyük bir güce ulaşması
bakımından arzu ediyoruz. Savunma
sanayi ile ilgili geçen Mayıs ayında bütün
ihaleleri iptal etmiştik. Bu ihaleler, yeniden açılacak, bizler bu ihalelerde hemen
sınırdaşımız olan Rusya’nın yer almasını
gönülden arzu ediyoruz. Hele hele yaptıkları jestle adı Erdoğan olursa, tabii ki
bununla iftihar ederiz.’’
Erdoğan, Rusya’nın, Türkiye’ye gelen
turist sayısı bakımından Almanya’nın
ardından ikinci sırada yer aldığına işaret
ederek, Rusya’dan gelen turist sayısının
1 milyon 700 bine ulaştığını söyledi. Erdoğan, bunun, Rus halkı ile Türk halkının birbirine çok daha farklı bir şekilde
kaynaşmasına vesile olduğunu kaydetti.
Erdoğan, Rusya’nın, İslam Konferansı
Örgütü’ne gözlemci olarak girmesine
sıcak baktıklarını ve bu girişimi desteklediklerini belirterek, ‘‘Bütün derdimiz,
dünya barışını hep birlikte bir medeniyetler uzlaşması açısından ele almak
suretiyle, özellikle Kafkaslar’daki, genişleyen Ortadoğu’da el ele ve omuz omuza
vererek, Rusya ile çok şeyler yapacağımıza inanıyoruz’’ dedi. Başbakan Erdoğan,
Putin’in ziyaretinin çok kısa olduğunu,
bu ziyaretinin iadesini yaptıktan sonra,
bir dahaki ziyaretinin çok daha uzun olmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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Ankara | 7 Aralık 2004

CHP Genel Başkanı Deniz
Baykal’la Ortak Basın Toplantısı
Başbakan Erdoğan, görüşmelerinin ardından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile
ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan,
17 Aralık’a sayılı günler kala CHP Genel
Başkanı Baykal ile bir değerlendirme
yapmak istediğini söyledi. ‘‘Oturmamış,
dedikodu kabilinden’’ pek çok şeyin Av-

rupa gündeminde yer aldığını ifade eden
Erdoğan, şöyle dedi:
‘‘Biz de bunları takip ediyoruz, bizim ne
diyeceğimiz burada çok önemli. Hükümet
olarak bizim oturmuş üç tane ana ilkemiz
var. Bunların birincisi şudur; müzakere
süreci kesinlikle tam üyelikle neticele-
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necek, noktalanacak bir süreç olmalıdır.
İkincisi, başka bir karara imkan tanımayan bir müzakere sürecinin başlatılmasıdır ve bunun da tarihinin 17 Aralık’ta
belirlenmesidir. Bunun ikisini şu şekilde
ifade ediyorum; Berlin’deki toplantıda
Schröder ifade etti, ‘Tam üyelikle sonuçlanacak bir müzakere süreci’ demişti ve bunun da 17 Aralık’ta verilmesi... Üçüncüsü;
bizim siyasi hassasiyetlerimiz üzerinde
herhangi bir spekülasyona gidilmemesi.
Bizim bu konudaki takdir haklarımız
üzerinde spekülasyon yapılırsa bu, bizim
karşımıza kesinlikle getirilmemeli. Kopenhag kriterleri bellidir. Türkiye yapması gerekenlerin hepsini yaptı. Birkaç eksik
söylenmişti onlar da tamamlanıyor. Artık
masanın üzerinde hiçbir şey kalmadı,
bu ifadeyi yetkili ağızlardan dinledik. 17
Aralık’ta AB Konseyi, inanıyorum ki artık
ödevini yerine getirmiş bir Türkiye karşısında testi başarıyla verecektir.’’
Erdoğan, bir gazetecinin, AB çevrelerinden ‘‘müzakerelerin ucunun açık olacağı,
Türkiye’nin üyeliği konusunda referandum yapılacağı, serbest dolaşımın olmayacağı’’ şeklinde bazı mesajların geldiğini
hatırlatarak, ‘‘bu şartlar yer alırsa net olarak ne söyleyeceksiniz?’’sorusuna, ‘‘Ben
net şeyi söyledim konuşmamda. Nedir
bu? Tam üyeliktir. Bu bizim için artık tartışılmaz bir konudur. Parantez açmak ya
da kapamak suretiyle bunu başka yerlere
taşımanın anlamı yok’’ karşılığını verdi.
Bugüne kadar birçok kez ‘‘eğer bize verilen sözler yerine getirilmediği takdirde
Kopenhag siyasi kriterlerinin adını Ankara siyasi kriteri olarak koyar yolumuza

devam ederiz’’ dediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Buradaki hedefimiz bellidir. Bu nedir?
AB ile kaynaşmadır, birlikte bir aileyi
oluşturmaktır, insanımızın yaşam standardını yükseltmektir. Bunu hep söyledik. Bu konuda muhataplarımız sözünü
tutmadığı takdirde, cevabını daha önce
de vermiştik, yolumuza aynen devam
ederiz.’’
Erdoğan, Hollanda tarafından hazırlanan
karar taslağında işkenceye atıfta bulunulduğu, sınır sorunlarının Uluslararası
Adalet Divanı’nda çözülmesinden söz
edildiğini hatırlatan gazetecinin, ‘‘bunlar
sizin bahsettiğiniz siyasi hassasiyetlerin
arasına giriyor mu?’’ sorusuna da şu karşılığı verdi:
‘‘Bu konuda siyasi kriterlerde ne varsa
bunların hepsini Türkiye artık yerine getirmiştir. Bu konudaki hassasiyetlerimizi
sizler zaten çok iyi biliyorsunuz. İşkence
konusundaki hassasiyetimizi... Artık özellikle de ulusal medya bunları bize sormamalı, üzerine düşeni yerine getirmelidir.’’
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Belçika | 10 Aralık 2004

Türkiye Platformu 4. Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye Platformu 4. Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 1980’den
bu yana gerçekleştirdiği ekonomik reformların da yardımıyla, istihdamda
tarımın ağırlığını giderek azalttığını ve
özellikle hizmet sektöründe, ilmi ve teknik alanlarda faaliyet gösterenlerin sayısının arttığını söyledi. ‘‘İnanıyorum ki
gelecekte, Türkiye’nin genç, eğitim sevi-

yesi giderek yükselen nüfusu ve istihdam
potansiyeli, AB-içi ekonomik dinamizmi
ve istihdamı artırmada önemli rol oynayacaktır’’ diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘AB istihdam piyasasındaki bu eğilimleri de bir kenara bırakalım. O takdirde
dahi, Türk insanının mecbur kalmadıkça
ya da çağırılmadıkça başka ülkelere göç
etmedikleri ve geleneksel olarak kendi
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topraklarında yaşamayı tercih ettikleri
tarihsel bir gerçektir. Nitekim, şimdiye kadar Almanya’dan kesin dönüş yapanların
sayısı, şu anda bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızla aynı düzeyde, yani 2.5 milyon
civarındadır. Hal böyleyken, asgari yaşam
standartları sağlandığında, ortalama Türk
insanının kendi memleketini büyük gruplar halinde terk edeceğini beklemek ne kadar gerçekçidir? Tam tersine, yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak,
işgücünün ülkede kalmayı tercih etmesi,
hatta, zaman içinde Türkiye’nin, geçmişte
İspanya, Portekiz ve Yunanistan örneklerinde olduğu gibi, kendi vatandaşları için
tersine bir göç akımı merkezi haline gelmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Bu soruları
samimiyet, ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla yanıtlamak, ortak çıkarlarımıza
hizmet edecektir.’’
Bugün, AB ile ilişkiler açısından kritik bir
dönemece girildiğini anımsatan Erdoğan,
‘‘Umarım, kullanmayı hiç sevmediğim
‘kritik’ tanımını, önümüzdeki hafta bugün toplanacak zirveyle birlikte geride
bırakacağız. Artık ilişkilerimizde normal
safhaya, daha doğrusu, olması gereken safhaya geçeceğiz. Umarım önümüzdeki hafta
bugün üye ülkeler, Türkiye’yle katılım
müzakerelerinin gecikmeksizin açılması
için net, koşulsuz ve tam üyelik perspektifinden sapmayan bir karara varacaklar’’
diye konuştu. Başbakan Erdoğan, AB’nin
vereceği kararı, müzakere sürecinin usul
ve esaslarını, müzakerelerdeki ivmeyi koruyabilecek şekilde, gerçekçi ve pragmatik
bir çerçevede ortaya koyacağını söyledi.
Müzakerelerin açılmasının, yeni bir karar

olmayacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Üye ülkeler, iki yıl önce Kopenhag
Zirvesi’nde Türkiye’ye bir yol göstermişlerdi; Kopenhag siyasi kriterleri bakımından yeterli ilerlemeyi Aralık 2004’e kadar
sağladığımız ve AB Komisyonu bunu tescil
ettiği takdirde, müzakerelerin başlatılacağı taahhüt edilmişti. Önümüzdeki hafta
alınacak karar, aslında iki yıl önce verilmiş
bulunan bu taahhüdün uygulanmasına yönelik olacaktır. Son iki yıldır, Türkiye tüm
taahhütlerini yerine getirmiştir. Şimdi, aynısını AB’den beklemektedir. Önümüzdeki
bir hafta içerisinde müzakerelerin açılması konusunda karar verme durumunda
bulunan AB’li meslektaşlarıma buradan
seslenmek istiyorum; Belki çok basit bir
mantıkla konuşacağım ama, lütfen, önümüzdeki hafta alınacak kararın, Türkiye’yi
hemen ertesi gün üye yapmayacağını hatırda tutunuz.’’
Erdoğan, Türkiye’yi her alanda AB standartlarına çıkarmak için makul bir süreye
ihtiyaç bulunduğunun bilincinde olduklarını anlatarak, gelecekte kat edilmesi
gereken ciddi mesafeler olduğunu gördüklerini, sorumlulukları, şimdiye kadar
olduğu gibi gelecekte de kararlılıkla yerine
getirmeye hazır olduklarını bildirdi. ‘‘9 yıl
önce Türkiye-AB Gümrük Birliği mevcut
bile değildi’’ diyen Erdoğan, 1990’ların
başında Türkiye’nin dış ticaret hacminin
27 milyar dolar, bugün yıl sonu hedeflerinin 150 milyar dolar, kişi başına gayri safi
milli hasılanın 1900 dolar, 2004 tahmini
rakamlarına göre ise neredeyse ikiye kat-
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lanarak 3600 dolara ulaşacağını belirtti.
Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘15 sene önce, bugün hayatımızın ayrılmaz parçası halini alan internet kullanımda değildi. Doğu ve Batı Almanya henüz
birleşmemişti. Bugün AB’ye üye olan
ülkelerin bir bölümü bağımsızlıklarını
yeni kazanma aşamasındaydı. O günden
geleceğe bakıp, bunların gerçekleşeceğini
düşünebilir miydik? Türkiye’nin üyeliğine
kadar geçecek süre içinde hem Türkiye,
hem de AB çok değişecek, gelişecektir.
Tam üyeliğe yönelik olarak başlatılacak
müzakereler de ülkemizdeki gelişme sürecine yeni bir ivme verecektir. O zaman,
neden seneler sonrasının Türkiye’sini
bugünküyle bir tutalım? Neden, AB’nin
Türkiye’nin üyeliğindeki çıkarlarını şimdiden katı ve dar vizyonlu bir çerçeveye
mahkum edelim? Türkiye, reformlarına
kararlılıkla devam edip, kendisini her
alanda geliştirme ve AB’nin standartlarına
ulaşma iradesini beyan etmektedir. Diplomatik konuşmadığım için beni mazur görünüz. Hiç kimsenin Türkiye’ye, ‘buna ehil
ve muktedir değilsin’ deme hakkı yoktur.
Nelere muktedir olduğumuzu son iki yılda
gerçekleştirdiğimiz ‘sessiz devrimle’ gözler
önüne serdik. ‘Şu alanlarda, şu zorluklarla
karşılaşacaksınız’ tespitini, saygıyla kabul
ederiz. Kendimizi o alanlarda daha da
geliştirmeye çalışırız. Ama Türkiye’nin
çağdaş dünyanın bir parçası olma irade ve
arzusunun, suni gerekçelerle akim bırakılmasını kabul edemeyiz.’’

‘‘Türkiye-AB ilişkilerini şekillendiren
konjonktür değildir, karşılıklı ve kalıcı
çıkarlardır’’ dedi. Erdoğan, bu gerçeği,
1963’de Ankara Anlaşması’na imza atan
politikacıların görebildiğini ve Türkiye’ye
tedrici bir süreç içerisinde, ama tam üyelikle nihayetlenen bir perspektif verdiklerini anlattı. Bugünün politikacıları olarak
kendi sorumluluklarının da bundan farklı
olmadığını ifade eden Başbakan Erdoğan,
Avrupa’da ve Türkiye’de bazı çevrelerin,
fikri planda veya doğuracağı somut sonuçlar bakımından Türkiye’nin üyeliğine
bu aşamada henüz hazır olmayabileceğini
bildirdi. ‘‘İç politika saikleriyle oluşturulmuş, din farklılığı, kültür çatışması
gibi engeller önümüze sürülebilir’’ diyen
Erdoğan, önyargılar ve propagandanın
ancak bir yere kadar başarılı olacağını
ve Türkiye’nin yönelimini değiştiremeyeceğini ifade etti. Erdoğan, sözlerini şöyle
tamamladı:
‘‘Tüm samimiyetimle iddia ediyorum:
AB’nin de çok-kültürlü Avrupa’nın esenliği için ve başat bir rol üstlenmeyi hedeflediği küresel ölçekte, Türkiye’den daha
güvenilir, getiri katsayısı daha yüksek bir
yol arkadaşı bulabilmesi mümkün değildir. Önümüzdeki hafta şimdiden hayırlı
olsun.’’

Başbakan Erdoğan, bir kez daha önemle vurgulamak istediğini ifade ederek,
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İstanbul | 11 Aralık 2004

Türk-Fransız Ticaret Derneği
Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Türk-Fransız Ticaret
Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen yemekli toplantıda, Türkiye’nin son
2 yıl içinde büyük bir değişim rüzgarını
arkasına alarak, dünyada yıldızı parlayan
ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.
Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en
hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna
işaret eden Erdoğan, enf lasyonda, dış
ticarette, turizmde, mili gelir artışında,
yabancı sermayenin ülkeye girişinde muazzam bir devinim yaşandığını kaydetti.
İktidarlarının ilk 2 yılında demokratik
hayata yaptıkları yatırımların, dünyanın
bütün gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi
semeresini ilk önce ekonomik alanda
vermeye başladığını belirten Erdoğan, yapılan reformların bizzat AB ülkelerindeki
dostları tarafından ‘‘sessiz devrim’’ olarak
nitelendirildiğini kaydetti.
AB’nin 17 Aralık’ta müzakere kararını
beklediklerini belirten Erdoğan, ‘‘Burada da duygusal davranamayız. Ama
devlet adamlığının da kendine yakışan
bir ciddiyetinin olduğunu bugüne kadar
edindiğimiz tecrübelerle, bugüne kadar

gördüklerimizle, yakın siyasi tarihi incelediğimizde bunu görüyor, bunu biliyor,
bunu böyle anlıyoruz’’ diye konuştu.
Kopenhag siyasi kriterleri ne ise bunları
yerine getirmenin bilinci içinde son 2 yılı
geçirdiklerini, yasa ve anayasa değişikliklerini iktidarı ve muhalefetiyle birlikte
gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan,
şunları söyledi:
‘‘Sorduk, bir eksiğimiz var mı? Şunu da
yaparsanız çok isabetli olur. Peki, onu da
hallettik. Başka var mı? Şunu, şunu da
hallederseniz çok daha iyi olur. Onu da
hallettik ve en son aşamada bize 6 tane
yasa değişikliğini söylediler. Onları da
hallettik ve genişlemeden sorumlu sayın
Verheugen, artık daha önemli görevde
bulunuyor biliyorsunuz, ‘var mı başka bir
şey’ dedik. Tüm dünya basınının önünde
şu ifadeyi kullandı; ‘artık masa üzerinde
herhangi bir şey kalmadı’. Masanın üzerinde herhangi bir şey kalmadığına göre
bundan sonra gereğini 25 AB üyesi ülkenin yapması lazım. O da nedir? Birincisi,
Türkiye’ye koşulsuz tam üyelik hedefinin
belirlenmesi, bunun 17 Aralık’ta ifade
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edilmesidir. İkincisi, ikinci bir karara
gerek kalmaksızın Türkiye’yle müzakere sürecinin başlatılmasıdır. Üçüncüsü
ise Kopenhag siyasi kriterlerinin içinde
yer almayan yeni bir siyasi kriteri bizim
önümüze getirmemeleridir. Bunu niye
söylüyorum. Maç başladı 1963’te, bugüne
geldik. Maçın içerisinde oyun kuralları
değişmez ki. Maçı yapıyoruz. Maç esnasında şu kadar kusurlu hareketten birini
yaparsan penaltıydı ama değişti. Penaltı
eskiden şöyle oluyordu ama şimdi şöyle
olursa olacak. Bu olmaz, bunun devlet
ciddiyetiyle bağdaşır yanı yoktur.’’
Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin
işadamlarını da yakından ilgilendirdiğini
ifade ederek, Türkiye’nin kendine güvenilen, emin insanların ülkesi olduğunu
söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin sıkıntısının kendisini dünyaya tanıtamamaktan
kaynaklandığını belirterek, merhum
Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde
dünyaya bir açılım gerçekleştirildiğini,
daha sonra Türkiye’nin tekrar içine kapandığını kaydetti. Şimdi kendilerinin de
Türkiye’yi dünyaya açtıklarını belirten
Erdoğan, ‘‘Dünyada gitmediğimiz yer kalmayacak’’ dedi. Türkiye’de, dünyanın çok
az ülkesinde bulunan gelişme potansiyeli
ve imkanın var olduğunu, ancak buna
karşın sorunlar yaşandığını ifade eden
Erdoğan, kendilerinin sağlam bir iradeyle
Türkiye’nin gücünü toparladıklarını bildirdi.
Türkiye ile Fransa arasındaki ticari ilişkilere de değinen Erdoğan, geçen yıl Fransa
ile gerçekleştirilen ticaretin yüzde 36’lık

büyümeyle 7 milyar dolara ulaştığını
belirtti. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde
Fransa’ya ihracatın yüzde 34, ithalatın
ise yüzde 67 düzeyinde büyüdüğünü
kaydeden Erdoğan, işadamlarına, ‘‘Gelin
bu ülkenin artan gücünü, potansiyelini
iyi görünüz. Fransız ve Türk kamuoyu bu
gerçeklerden haberdar olmalıdır’’ diye
seslendi. Türkiye’de Fransız yatırımlarının artmasını beklediklerini de ifade
eden Erdoğan, bir yatırımın kurulması
için daha önce 19 ayrı işlem gerçekleştirildiğini, bunun şimdi 3 işlemle tek bir
günde gerçekleştirilmesini sağlayacak
düzenlemeyi yaptıklarını ifade etti. ‘‘(Bu
gerçekleşiyor mu?) diye sorarsanız, ben
inanmıyorum’’ diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Niye gerçekleşmiyor? Biz hala bürokratik oligarşiyi halledemedik. Zaman
zaman bana başkanlık sistemini soruyorlar. Ben işte başkanlık sistemini bundan
istiyorum. Aksi takdirde bürokrat ‘devlet
kapısı’ diyor. Bürokrat oraya yerleşti mi?
Yerleşti. ‘Nasıl olsa girdim’ diyor. Kalkıp
da bir tüccar gibi kapıya koyamazsınız.
Öyle bir yetkiniz yok. Emekli olana kadar orada kalır. Siyasetçiye zaten dönem
dönem millet şutu atar. Çalışırsa kalır, çalışmazsa kalamaz. Ama bürokratın böyle
bir endişesi yok. İstediğiniz kadar yasal
düzenlemeyi yapın, orada olumsuzluk
devam ediyor.’’
Başbakan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’a medya aracılığıyla konuşmayacağına dair söz verdiğini, kendisini,
bir sıkıntısı olması durumunda telefonla
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arayacağını söylediğini belirterek, ‘‘Çünkü medya aracılığıyla bu işler konuşulmaya gelmez. Beyaz kara oluverir, kara
da beyaz. Hassas olmaya mecburuz’’ diye
konuştu. Erdoğan, Fransa’nın Türkiye’ye
müzakere tarihi verilmesine ilişkin gösterdiği tutuma da değinerek, ‘‘Fransa,
Türkiye’de yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Bundan dolayı Fransa’ya olan
tutumumuzun farklı özelliği var. Niçin
acaba AB sürecinde bu tür şeyler oldu. Bu
beni doğrusu çok etkiledi. Böyle bir şey
beklemiyordum. Fakat herhalde bunlar
da bir yoluna girecek. Bu umudumu da
saklı tutuyorum’’ diye konuştu.
Türkiye’de Fransa’nın 5.6 milyar dolarlık
yatırımının olduğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘İlla 17 Aralık’ı beklemeye gerek
yok. Bu yatırım kapasitesinin artmasını
istiyoruz’’ dedi. Erdoğan, 5084 sayılı yasayı çıkardıklarını, bu yasada yerli-yabancı
ayrımı yapmadıklarını da vurgulayarak,
‘‘Açıkça çağrıda bulunuyorum: Tekel,
Türk Telekom, THY ve şeker fabrikaları
özelleştirme kapsamında. Bizim ilişkilerimiz köklü ve esaslıdır. Birbirimizi anlamakta zorluk çekmememiz gerekir’’ diye
konuştu.
Başbakan Erdoğan, daha sonra salonda
bulunan konukların sorularını yanıtladı. Reformlar konusunda bugüne kadar
gösterilen kararlılığın 17 Aralık’tan sonra
da gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin
soru üzerine Erdoğan, ‘‘Bundan sonraki
süreçte yükümüz daha da ağırlaşacak.
Reformlar konusunda gevşemeye fırsat
vermemiz mümkün değil’’ dedi. Fran-

sız bir işadamının, ‘‘Kamu davalarında
TMSF’de olduğu gibi bazı çarpıklıklar var.
Bunu sağlam bir zemine oturtabilecek misiniz’’ sorusu üzerine Erdoğan, bu konuda
gerekli yasal düzenlemeleri yaptıklarını
söyledi. Bu kurumların, kuvvetler ayrılığı
prensibinden hareketle birbirinden özerk
ve bağımsız olduğunu dile getiren Erdoğan, ‘‘Fakat gerekli yasal düzenlemeleri
bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan
sonra da yapılacak. Bizim neticelendirilen ve neticelendirilmeyen özelleştirme
çalışmalarımız var. Bundan sonra özelleştirilemeyen çalışmaların daha asgariye
ineceğini umuyorum. Bugüne kadar yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız ve netice
alırız’’ şeklinde konuştu. Erdoğan, başka
bir soru üzerine de 18 Aralık sabahında
müzakere sürecine başlanmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
‘‘Bundan sonra birkaç ay süre verip, tarihi
bu şekilde atacaklar. Müzakerelerin başlaması için şu ana kadar ikinci 6 ay için
söylentiler duyuyoruz, birinci 6 ay için
söylentiler duyuyoruz. Fakat bizim beklentimiz müzakerelerin ilk 6 ay içerisinde
başlamasıdır. İkinci 6 aya da kalacak olursak, bu süreyi ön hazırlıklar olarak ciddi
bir şekilde değerlendireceğiz.’’
Erdoğan, ‘‘Konuşmanızda müzakere sürecini 10-15 yıl gibi bir süreye yaydınız.
Neden tam üyelik tarihi vermiyorsunuz.
Mesela 2014 sembolik bir tarih’’ şeklindeki soru üzerine de şu yanıtı verdi:
‘‘Ben yaymadım. Olabilir diyorum. Böyle
bir tarihi isteme noktasında AB üyesi
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ülkelerin belli rezervleri var. Biz bu rezervleri zorlamak istemiyoruz. Çünkü bu
otomata bağlanmış değil. Biz burada şunu
istiyoruz: Müzakere sürecini başlatalım.
Ama bize adil bir yol gösterilsin. Biz inanıyoruz ki Türkiye olarak bu fasılların
hepsini başarıyla götürürüz. Onurumuzla
bu işi bitirir ve onurumuzla da AB’ye tüm
üye olacaksak da oluruz.’’
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Ankara | 14 Aralık 2004

AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçileri
Onuruna Verilen Yemek
Başbakan Erdoğan, AB üyesi ülkelerin
Ankara büyükelçilerine Başbakanlık Resmi Konutu’nda yemek verdi. Erdoğan,
burada yaptığı konuşmada, AB Komisyonu tarafından kullanılan ‘‘açık uçlu’’
tanımlamasının, bahsettiği kaygıları yeterince dikkate almadığını düşündüğünü

kaydetti. ‘‘Açık uçluluğun’’ müzakerelerin
sadece sonucu değil, hedefi bakımından
da tehlikeli bir belirsizlik taşıdığını belirten Erdoğan, ‘‘1997 Lüksemburg Zirve
sonuçları, ‘müzakerelere başlanması
bunların hepsinin başarıyla ve aynı anda
tamamlanacağı anlamını taşımaz’ diyerek
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çok daha isabetli bir ifade kullanmıştı.
Bunun değerlendirilmesini bekliyoruz’’
diye konuştu.
Erdoğan, diğer bir hususun da hem komisyon tavsiyesinde hem de dönem başkanlarının taslaklarında yer alan ‘daimi
korunma tedbiri’’ ifadesi olduğunu, dönem başkanlığının ikinci taslağının, buna
bir de derogasyonları eklediğini kaydetti.
Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Bir kez daha altını çizerek vurgulamak
istiyorum. Ülkelerimizin belirli konulardaki hassasiyetlerini biliyoruz. Türkiye
olarak diğer aday ülkeler gibi biz de bazı
alanlarda geçiş dönemi tedbirlerine ihtiyaç duyacağız. Bunların hepsini zamanı
geldiğinde esnek bir yaklaşımla ele almaya da hazırız. Ama öngörülebilecek tüm
geçiş dönemi tedbirleri, sadece Türkiye
ve AB arasındaki entegrasyon bütünüyle
sağlanıncaya kadar ihtiyaç duyulan süre
için konu edilebilir. Nasıl entegrasyonun
sağlanması sürecinin daimi olması düşünülemezse korunma tedbirleri de daimi
olarak elde tutulamaz.’’
Kişilerin serbest dolaşımı için AB kurucu
antlaşmalarında öngörülen kısıtlamaların gerekçesinin sadece kamu sağlığı,
kamu güvenliği ve kamu politikalarıyla
sınırlı olduğunun bilindiğini belirten
Erdoğan, ‘‘Önerilen bu kısıtlama ise ekonomik kaygılarından kaynaklanmaktadır
ve dolayısıyla kurucu antlaşmalara uygunluğu da büyük ölçüde tartışmalıdır’’
dedi. Erdoğan, derogasyonlar konusunda
ise Komisyon’un geçmiş müzakerelerde

son derece sıkı davrandığını ve bu tür
kalıcı istisnalara hiç bir surette cevaz verilmeyeceğini bildirdiğini anlatarak, ‘‘Bunun şimdi Türkiye için öne sürülmesini
kabullenmekte güçlük çektiğimizi belirtmeliyim. Yinelemek istiyorum, koruma
tedbirlerini, geçiş dönemi önlemlerini
zamanı geldiğinde ele almaya açığız. Ama
bunların daimi niteliği hem hukuki hem
siyasi açıdan tartışma yaratacak niteliktedir’’ diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, bir diğer konunun da
‘‘aday ülke ile AB arasında ahdi yükümlülükler olması durumunda’’ bazı müzakere
başlıklarının görüşmeye açılması için önceden performans kriterleri belirlenmesi
ile ilgili olduğunu belirterek, şöyle devam
etti:
‘‘Müzakerelere başlanması için Kopenhag
Siyasi Kriterleri yegane ön şarttır. Şimdi
getirilen düzenleme ise ilave ön şartlar
yaratır niteliktedir. Bir müzakere faslını
geçici olarak kapatabilmek için zaten o
başlık altındaki tüm önceliklerin yerine
getirilmesi gerekecektir. Burada belirlenecek performans kriterleri, adayın
öncelikleri yerine getirmesini en etkin biçimde izlenmesini sağlayacak ve teminat
altına alacaktır. Ama konunun görüşmeye
açılması için güçlük yaratılmamalıdır. Üstelik müzakerelerin askıya alınması gibi
ciddi bir karar için nitelikli çoğunluk aranırken, performans kriterlerinin oybirliğiyle kararlaştırılması öngörülmektedir.
Müzakere başlıklarını kapatırken oybirliği istenmesi anlaşılır ve makuldür. Ama
görüşmeye başlamak için de performans
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kriteri istenir ve bir de oybirliği aranırsa,
bu müzakere sürecini gereksiz ve usandırıcı bir biçimde uzatacaktır.’’
Erdoğan, ‘‘Hakkında rekor sayıda değişiklik önergesi verilmiş bir Avrupa Parlamentosu Raporu’na zirve kararında yer
verilmesinin de bugüne kadarki uygulamalardan farklı bir yaklaşım olacağına
ve bunu arzu etmediğimizi vurgulamak
istiyorum’’ diye konuştu. Kıbrıs konusuna
da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:
‘‘4 Aralık’ta KKTC Hükümeti ile yapılan istişareler sonucunda, BM Genel
Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm
bulunması yönünde Türk tarafının taşıdığı kararlılık vurgulanmıştır. ‘Tanıma’ konusunun nihai çözüm kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır ve bu yönde
çaba gösterme irademiz teyit olunmuştur.
2 Ekim 2004’te yaptığımız düzenlemeyle
Gümrük Birliği rejiminin tüm AB ülkelerine teşmil edilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme 1 Mayıs 2004’ten geçerli olacak
şekilde uygulanmaktadır. Öte yandan AB,
Kıbrıs Türklerinin tecridinin giderilmesi
yönünde geçtiğimiz Nisan ayında 15’ler
düzeyinde aldığı kararı, 25’ler düzeyinde
hayata geçirmeyi başaramamıştır. Kapsamlı çözümden yana irade sergilemiş
olan Kıbrıs Türkleri cezalandırılmaya
devam edilmektedir. Buna rağmen Türkiye, Kıbrıs konusunda mevcut aşama itibariyle gösterebileceği siyasi sorumluluk
ve esnekliğin azamisini göstermiştir. 17
Aralık zirvesi bağlamında hafızalarımızı

tazelemekte bu bakımdan büyük yarar
görüyorum.’’
Başbakan Erdoğan, 17 Aralık’ta verilecek
kararın bazı yönleriyle AB ülkeleri bakımından güçlükler içerebileceğini ifade
ederek, şöyle konuştu:
‘‘Biz de AB’ye verdiğimiz taahhütler doğrultusunda hareket ederken pek çok güçlükle karşılaştık. Ama yılmadık. İnsanoğlu korkularına esir olursa, istekleri için
göze alabileceğinden çok daha fazlasını
gözden çıkarabileceğini unutmadık. Ülkem adına, her alanda AB standartlarına
erişmekte kararlı olduğumuz konusunda
bir kez daha teminat veriyorum. Buna
gücümüz vardır, AB’nin de bu yolda bizimle birlikte ilerlemeye arzulu olduğuna
inanıyorum.’’
Başbakan Erdoğan, AB üyesi ülkelerin
büyükelçilerine Başbakanlık Resmi
Konutu’nda verdiği yemekte, büyükelçilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan,
Türkiye’deki kadın hakları ile ilgili soru
üzerine, kadınlara karşı ayrımcılığı gidermek için bu konudaki düzenlemeleri Alman yasasından aynen tercüme ettiklerini söyledi. Erdoğan, ‘‘Almanya’da kadının
statüsü neyse, bizde de o’’ dedi.
Başbakan Erdoğan, bir büyükelçinin,
‘‘Siz konuşmanızda, Türkiye’nin AB’den
beklentilerini öncelik sırasına koymadan
belirttiniz. Ama bu beklentileri şimdi
sıralamanızı istesek nasıl sıralarsınız?’’
sorusu üzerine, bu beklentiler arasında
öncelik yapamayacağını, hepsinin de bir-
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birinden ayrı önemli, konular olduğunu
söyledi. Erdoğan, ‘‘Siz bize Kopenhag’da,
Kopenhag kriterleri diye bir liste verdiniz. Biz size o zaman sorduk, ‘bunları
yerine getirirsek müzakerelere hemen ve
gecikmeksizin başlayacak mıyız’. Siz de
‘evet’ dediniz. Şimdi bunlar nereden çıkıyor?’’ diye konuştu.
Erdoğan , 17 Aralık tarihinden önce
Kıbrıs’la ilgili herhangi bir açılım olup
olmayacağı yönündeki bir soru üzerine,
bunun kesinlikle söz konusu olmayacağını, olmasının da hakkaniyete aykırı olacağını belirtti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Siz O’nu
(Kıbrıs) sınır sorunları ile birlikte içinize
aldınız. Bu, AB’nin sorunudur. Dolayısıyla şimdi bu sorunu bizim çözmemizi
bekleyemezsiniz. Yalnız biz şunu yaparız:
BM, bu konuda bir girişim başlatırsa,
biz daha önce yaptığımız gibi iyi niyetle,
yapıcı katkılarımızı esirgemeyiz. Tabi
bu müzakerelere başladıktan sonra söz
konusu olabilecek bir şeydir’’ dedi. Başbakan Erdoğan, ‘‘AB’nin kararları uzlaşma
ile alındığı, dolayısıyla Türkiye’den de bu
uzlaşmalara açık olmasının isteneceği’’
şeklindeki sözler üzerine, şöyle konuştu:

nulursa, Türkiye AB’ye ‘hayır’ demekten
çekinmeyecektir. Türkiye, bugüne kadar
ne yaptıysa AB’nin zorlamasıyla değil,
kendi kaynakları ve çabasıyla yapmıştır.
Türkiye’ye özel statü verilmek istenmesi,
Türkiye’yi ve Türk milletini tanımamak
anlamına gelir. Eğer böyle bir şey olursa,
müzakereler başlamazsa ya da bir şekilde
sonlandırılırsa, o durumda Türkiye’nin
ne yapacağına kendisi karar verir. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra
da kendi ayakları üzerinde durabilecek
bir ülkedir.’’

‘‘Evet biz bu uzlaşmayı Helsinki’de ve
Kopenhag’da yaptık. Orada uzlaştık ve
o uzlaşma üzerine değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdik. Biz o uzlaşmaya
Kopenhag’da varmıştık ve şimdi onun
sonucunu bekliyoruz. Ben o zaman da
sormuştum ‘başka bir şey var mı?’ diye.
Verhaugen de ‘masanın üzerinde bir şey
kalmadığını’ söylemişti. 17 Aralık’da kabul edemeyeceğimiz koşullar ortaya ko-
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Brüksel, Belçika | 14 Aralık 2004

Gazetecilerle Sohbet
Başbakan Erdoğan, Türk gazetelerinin
Brüksel’de bulunan köşe yazarlarıyla bir
sohbet toplantısı yaparak, önemli mesajlar
verdi. ‘‘Türkiye’nin AB’ye girmesi medeniyetler uzlaşmasını sağlayacaktır’’ diyen
Erdoğan, ‘‘Bunu görmeye başladılar ondan
dolayı Türkiye vazgeçilmez diyenler var’’
dedi. Ermenistan ile Türkiye arasındaki
sınır kapısını, karşı taraftan olumlu yaklaşım gördükleri taktirde açabileceklerini
belirten Başbakan Erdoğan, terör ve din
konusunda ise ‘‘İki kendini bilmezin yaptıkları bütün bir dine mal edilemez’’ diye
konuştu. Başbakan Erdoğan, Ermenistan
konusunda şunları söyledi:
‘‘Tarihte olanları tarihe bırakalım. Yeni
dünyayı barış üzerine inşa edelim. Ulusal
sınırlara saygı gösterilmesini istiyoruz.
Biz Ermenistan’a olumlu yaklaşıyoruz,
hava kapısını açtık, kara kapısını da açarız,
ancak aynı olumlu yaklaşımı onlardan da
bekliyoruz. Azerbaycan’ın bir bölümü halen işgal altındadır, bu unutulmamalıdır.
Ermenistan olumlu adım atarsa biz de
atarız.’’
Erdoğan, Türkiye’nin AB’ye girmesi halinde Türk vatandaşlarının serbest dolaşım

konusuna geçici kısıtlama getirilebileceğini, bunu anlayışla karşılayacaklarını
kaydederek, ‘‘Bu geçici süre 5 hatta 10 sene
olabilir, ancak daimi olması AB hukukuna
ters düşer’’ dedi. ‘‘Kıbrıs konusunu AB müzakere süreci içerisinde görüşebiliriz’’ diyen Erdoğan, konunun daha ziyade gümrük birliği ek protokolü ile ilgili olduğuna
dikkat çekti. Başbakan, ‘‘Zirve sonucunu
bu akşamki yemekten sonra öğrenebilecek
misiniz’’ sorusuna, ‘‘Zirve sonucu Cuma
günü saat 13.00’de açıklanır’’ karşılığını
verdi.
Siyasetçinin siyasi risk alan kişi olduğunu
kaydeden Erdoğan, ‘‘Evet demeyeceğimiz
bir metni masaya koymaları iflas demektir.
Temenni ederim koymazlar’’ dedi. Erdoğan, zirve sonucu belli olduktan sonra,
önce Brüksel’de bir basın toplantısı düzenleyeceğini, daha sonra da önce İstanbul’da,
ertesi gün de Ankara’da kamuoyunun
önüne çıkarak görüşlerini açıklayacağını
bildirdi. ‘‘Sonucu zafer gibi nitelemek
yanlış olur’’ diyen Erdoğan, ‘‘Başarı bizi şımartmamalı, olumsuz netice yıkım gibi algılanmamalı. Türkiye artık kendi ayakları
üzerinde durabilecek konumdadır’’ dedi.
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Erdoğan, bir soru üzerine, patrikhaneye
ait vakıf hastanelerinin ücret karşılığı
muayene ve tedavi yaptıklarının, inceleme
sonucu ortaya çıktığını kaydetti ve dolayısıyla bu hastanelerden vergi alınmamasının Türk özel hastaneleri açısından haksız
rekabet oluşturduğuna dikkat çekti. Başbakan Erdoğan, ‘‘Maliye Bakanlığı konuyu
inceledi. Kendilerine ait statüye uymaları
gerekiyor, adalet anlayışımızın gereği budur’’ dedi. Başbakan Erdoğan, geneli itibariyle Türkiye’nin hassasiyetleri üzerinde
olumlu bir yaklaşım sergilendiğini, ancak
her şeyin hallolmadığını belirtti. Erdoğan,
şunları kaydetti:
‘‘Bu hallolmayan konular üzerinde de bizler gerek Dışişleri’ndeki arkadaşlarımız,
gerekse Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül,
dışişleri bakanları ve başbakanlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugün görüşme
yapacağımız başbakanlar ve devlet başkanları var. Bir taraftan onlarla randevular
alınıyor. Biraz sonra Belçika Başbakanı
Guy Verhofstadt ile görüşmemiz olacak
ve öğle yemeği yiyeceğiz. Dün öğle yemeği
yediler onlar Chirac’la, biz kendisine bazı
başlıklar vermiştik. Biz kendisiyle geçen
hafta burada beraber olmuştuk. Bir gün
önce yine Abdullah Gül Belçika Başbakanı
Verhofstadt ile görüştü. İsteklerimizi yazılı
olarak kendilerine gönderdik.’’
Türkiye’nin hassasiyetleri arasında Kıbrıs,
daimi korumacılık ve ‘‘ucu açık’’ konusunun nasıl tanımlandığının bulunduğunu
ifade eden Erdoğan, ‘‘Daha çok geleceğe
yönelik bizi bağlaması noktasında tanımlanmasını istiyoruz. Bunlar çok elastiki

kalmamalı, net olmalı. Arkadaşlarımızın
şu andaki çalışmaları ve gayretleri de o
yönde’’ diye konuştu. Başbakan Erdoğan,
şöyle devam etti:
‘‘Benim sürekli ısrarla söylediğim gibi, tam
üyelik ikinci bir karara gerek kalmaksızın
müzakere süreci, daimi korumacılık ve
Kopenhag siyasi kriterleri içerisinde olmayan, özellikle Kıbrıs ve sınırlar meselesi
gibi şeyler bizim önümüze gelmemelidir.
AB ülkesi üyelerin Ankara büyükelçileriyle yaptığımız toplantıda biz bunları açık
ve net olarak kendilerine söyledik. Gerek
devlet, gerekse hükümet başkanlarına
bunları iletmelerini istedik. Bu hassasiyetler üzerinde şu anda çalışıldığını görüyoruz. Kıbrıs meselesindeki gelişmeler öyle
zannediyorum ki Karamanlis ile yapacağımız görüşmeden sonra daha net bir hal
alabilir.’’
Başbakan Erdoğan, bir başka soru üzerine
de Kıbrıs’a yönelik izolasyonların kaldırılması konusunda AB’nin hiçbir gayret
göstermediğini ve bu konuyu kendilerine
ifade ettiklerinde hiçbir şey diyemediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs
sorununun çözümü konusunda girişimi
olması durumunda Türkiye’nin olumlu
yaklaşımda bulunacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Şunu açıkça ifade edeyim; belki bir gün
biz Kuzey Kıbrıs’a gideriz, Papadopulos’u
da oraya davet ederiz, orada bir barış kahvesi içeriz, bir barış yemeği yeriz. Buna da
varız. Çünkü, bizim ilkemiz düşman üretmek değil, dost kazanmaktır. Yaklaşım tar-

340

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

zımız budur. Ama, karşımızdan da bu yaklaşımı görmeliyiz. Bunu görmemiz halinde
yapılmayacak bir şey yok. Nitekim, batıda,
kuzeyde, güneyde, doğuda Türkiye’nin
daha önce görüşemediği ülkelerle şu anda
aldığımız mesafeler bunun ispatıdır. Yunanistan ile aldığımız mesafeler bunun
en açık ispatıdır. Güney Kıbrıs, zaten 1
Mayıs’ta beklediği en önemli şeyi aldı.’’
Türkiye’ye müzakere tarihi verilmesi durumunda süreç devam ederken görüşmelerin kesilebileceğini kaydeden Erdoğan,
şöyle devam etti:
‘‘Biz de baktık ki istediğimiz gelişme olmuyor, oyalıyorlar imkanlarımız, gücümüz
yerinde, ayağımızın üzerinde duruyoruz.
Biz de Norveç’in yaptığını yapabiliriz. Biz
de kesip atarız. Türkiye, bu iradeye sahip
bir ülke. Bizim arzumuz, karşılıklı olarak
anlayış içerisinde herhangi bir ayrımcılığa
tabii olmadan bu yolda yürüyelim. Çünkü
biz bu işi önyargılardan uzak bir şekilde bu
yolculuğu devam ettirelim. Madem, Avrupa
ailesinin bir üyesi olarak burada bulunuyoruz; ailenin fertleri birbirine düşmanlık
ve olumsuzlukla yaklaşmayacaktır. Burada
tek taraflı bir yaklaşım oluyor sanki, Türkiye girdiği zaman AB’ye çok büyük bedeller
ödetecek. Türkiye’nin oraya neler katacağı
hiç konuşulmuyor. Türkiye’nin şu anda bile
kattıkları var. Türkiye, dış ticaret açığında
AB’nin ciddi bir açığını kapatıyor.’’
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Suriye | 22 Aralık 2004

Türkiye-Suriye İş Konseyi
Toplantısı
Türkiye-Suriye İş Konseyi Toplantısı’nda
konuşan Başbakan Erdoğan, iki ülke
işadamlarının, ilişkilerin gelişmesinde
çok önemli bir rol oynadığını bildiğini
söyledi. Değişen ve gelişen dünyada siyasetin ekonomi ile adeta örtüştüğünü dile
getiren Erdoğan, ‘‘Bizler de siyasi düzeyde
ekonomik ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için çalışıyoruz’’ dedi. Erdoğan,
iktidar olduktan sonra komşu ülkelerle
ilişkilere büyük önem verdiklerini dile
getirerek, ‘‘Komşu ülkelerle küskünlüğü
bir kenara bırakarak önce dostluğu, barışı
ele alarak ilişkileri geliştirme gayreti içine girdiklerini ve bunu da başardıklarını’’
kaydetti.
Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin yıllarca kopuk bir vaziyette sürdürüldüğünü
ifade eden Erdoğan, şimdi bu ilişkileri
yeniden inşa etmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için siyasi olduğu kadar ekonomik alanda da işbirliğinin şart
olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, bu
bölge halklarının tarih içerisinde yaşa-

dıkları ile çok ağır bedeller ödediklerini
kaydetti. Erdoğan, Türkiye ile Suriyeli
işadamları arasında gelişen ilişkilerin, iki
ülke halklarının kaynaşmasını da sağlayacağını bildirdi. Türkiye ve Suriye’nin 821
milyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bu rakamın
2 milyar dolara çıkarılması gerektiğini,
bunu da başarabileceklerini bildirdi.
Erdoğan, bugün imzaladıkları serbest
ticaret anlaşmasının sadece Suriye için
değil, bölge ülkeleri için de örnek teşkil
edeceği umudunu taşıdığını dile getirerek, ‘‘Türkiye Suriye’nin son yıllarda
ticaret hacmindeki ülkeler arasında ilk
beşte yer almıştır. Ancak bizim amacımız;
Türkiye’yi, Suriye’nin birinci ticaret ortağı yapmaktır’’ diye konuştu. Erdoğan,
Türk işadamlarının Suriye’de bir çok ihale aldıklarını ve bunları başarıyla teslim
ettiklerini belirterek, Suriye’nin, dost bir
ülkeden beklenecek şekilde, havaalanlarında ve sınırlarda vize kolaylığı sağladığını bildirdi.
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Başbakan Erdoğan, Suriyeli muhataplarının kendisine, en kısa zamanda Gaziantep Başkonsolosluğu’nun açılacağını
söylediklerini kaydetti. Erdoğan, Suriye
Başbakanı Otri’ye dönerek, ‘‘Sayın Başbakan bir yanlış yok değil mi? Bir daha
teyit edeyim’’ dedi. Otri, ‘‘Evet’’ anlamında
başını sallayarak yanıt verdi. Başbakan
Erdoğan, Türk ve Suriyeli işadamlarının,
üçüncü ülkelerde, birlikte yatırım yapmalarını isteyerek, ‘‘Türkiye ve Suriye’nin
bölgede farklı bir dinamizmin ve barışın
gelişmesine katkıda bulunacağını’’ kaydetti.
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Arnavutluk | 15 Şubat 2005

Arnavutluk Meclisi Genel
Kuruluna Hitap
Başbakan Erdoğan, Arnavutluk Meclis
Başkanı Servet Pellumbi ile görüştü. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Arnavutluk
Meclisi Genel Kurulu’na hitap etti. Erdoğan, sözlerine, ‘‘Öncelikle tarih boyunca
dost ve kardeş olarak benimsediğimiz Arnavutluk halkına ve siz değerli temsilci-

lerine selam ve sevgilerimizi iletmemize
izin verin’’ diyerek başladı. Meclislerin,
demokrasinin hayata geçirildiği kutsal
mekanlar olduğunu dile getiren Erdoğan,
TBMM’nin, Türk milletinin tarihinde
hayati görevler üstlendiğini, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında en zor şartlarda dahi milletin
vekillerinin görüşlerine başvurduğunu ve
onların desteğini aradığını kaydetti.
Erdoğan, Türkiye’nin 60 yıla yaklaşan çok
partili demokrasi tecrübesi sayesinde Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlama aşamasına geldiğini ifade etti. ‘‘Bu
başarı çağdaş uygarlığa ulaşma ülküsüne
sahip ulusumuzun büyük çoğunluğunun
arzusu doğrultusunda ve hükümetimiz
döneminde hız kazanan yoğun reformlar sonucunda gerçekleşmiştir’’ diyen
Erdoğan, Avrupa Birliği’ne üyeliği bir
medeniyet projesi olarak gördüklerini ve
reformların Türk insanlarının esenliği bakımından gerekli olduğuna inandıklarını
kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘21. yüzyılın başında uluslararası ilişkilerde yeni bazı eğilimler gözlenmektedir.
1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra hüküm süren iyimser hava
ABD’de meydana gelen 11 Eylül saldırıları ile yerini daha ihtiyatlı bekleyişe bırakmıştır. Küreselleşme sayesinde insanlar, dünyadaki gelişmelerden daha hızlı
haberdar olmaktadır. Toplumlar siyasi
veya kültürel bakımdan kendilerine yakın hissettikleri yörelere ya da milletlere
ilişkin olayları daha yakından ve dikkatli
takip etmektedir. Bu açıdan baktığımızda
Türkiye’nin Avrupa ile bağlantı güzergahında olan Balkanlar’da barış, istikrar
ve ekonomik kalkınmaya büyük önem
vermekteyiz. Güneydoğu Avrupa uluslarıyla tarihi, insani ve kültürel pek çok ortak noktamız bulunmaktadır. Bölgedeki

her devletin sınırları içinde farklı etnik
kökene veya inanca sahip gruplar yaşamaktadır. Bu çeşitlilik bir tehdit değil,
zenginlik ve dinamizm kaynağı olarak görülmelidir. Balkanlarda geçmişte yaşanan
sıkıntıların geride bırakılması, sorunların
barışçı yöntemlerle çözülmesi, bölge ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyeliği yolunu
açacaktır.’’
Başbakan Erdoğan, Arnavutluk’un başta
Kosova olmak üzere bölgesel konularda
izlemekte olduğu akılcı politikayı takdirle karşıladığını ifade ederek, farklı dini
inanışlara sahip Arnavutluk halkının
yüzyılların birikimi, hoşgörü ve dayanışma duygusu sayesinde, huzur içinde bir
arada yaşama becerisini göstermesini
‘‘saygıyla selamladıklarını’’ ifade etti.
Erdoğan, ‘‘Balkanlarda ve Arnavutluk’ta,
şiddeti ve ayrımcılığı, kendi amaçlarına
erişmek üzere bir araç olarak kullanan
aşırı gruplara, artık fırsat verilmeyeceğinden eminiz’’ dedi.
Arnavutluk’un, soğuk savaşın sona ermesinden sonra hızlı bir değişim sürecine
girdiğini anlatan Erdoğan, aradan geçen
süre içerisinde zaman zaman yaşanan
sorunlara rağmen demokrasinin yerleşmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde olumlu adımlar atıldığını bildirdi. Erdoğan, Arnavutluk’ta bu yıl yapılacak genel seçimlerin, halkın, Avrupalı
bir ülkeden beklenen siyasi olgunluğa
ulaştığının bir göstergesi olacağına inandığını kaydetti. Erdoğan, Arnavutluk’taki
seçim sonuçları ne olursa olsun, kazananın demokrasi olacağını dile getirerek,
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Türkiye’nin bugün olduğu gibi gelecekte
de Arnavutluk ile ikili işbirliğini derinleştirerek, sürdürmeye kararlı olduğunu
vurguladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Arnavutluk dış politikasında Avrupa-Atlantik kurumlarına entegrasyona öncelik verildiğini büyük bir memnuniyetle
gözlemliyoruz. Entegrasyonun aslında
Arnavutluk’un tüm vatandaşlarının ortak özlemi olduğu açıktır. Bu bağlamda
Avrupa Birliği ile yürütmekte olduğunuz
İstikrar ve Ortaklık Anlaşması müzakerelerinin her iki tarafın göstereceği gayret
ve iyi niyetle bir an önce sonuçlanmasını
diliyoruz. Öte yandan NATO’ya üyelik
sürecinde Arnavutluk ordusunda yapılan reformları takdirle karşılıyoruz.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen NATO İstanbul Zirvesi’nde aday ülkelere verilen
perspektif açıktır. Arnavutluk Silahlı
Kuvvetleri’nin NATO standartlarına erişmesi amacıyla Türkiye’nin sağlamakta
olduğu yardım ve destek devam edecektir. Türk ve Arnavut askerlerinin bugün
Afganistan’da omuz omuza görev yapıyor
olması askeri işbirliğimizin güzel bir örneğidir.’’

olmasından memnuniyet duyduklarını
söyledi. Bu ziyaretin, Başbakan olarak,
‘‘gönül rahatlığı içinde gerçekleştirdiği
ziyaretlerden birisi olduğunu’’ ifade eden
Erdoğan, ‘‘Zira Türkiye ile Arnavutluk
arasında hiçbir siyasi sorun yoktur’’ dedi.
İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde olmasının, Türkiye
açısından yeterli görülmediğine dikkati
çeken Erdoğan, yatırımların ve ticaretin
karşılıklı geliştirilmesi, kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ve her alandaki
işbirliğinin çeşitlendirilmesi gerektiğini
kaydetti. Erdoğan, ‘‘Parlamentolarımız
arasındaki ilişkilerin, karşılıklı ziyaretler
ve başkaca etkinliklerle hızlandırılmasında fayda görüyoruz’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, halen sürdürülen,
başta Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
olmak üzere, Güneydoğu Avrupa İşbirliği
Girişimi, İstikrar Paktı ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi çok taraf lı işbirliği
mekanizmalarını desteklemeye devam
edeceklerini, bu mekanizmalar kapsamında Türkiye ile Arnavutluk’un verimli ve
etkin bir eşgüdüm içinde hakaret etmekte
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Bosna-Hersek | 16 Şubat 2005

Türkiye-Bosna Hersek İş
Konseyi Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Toplantısında yaptığı
konuşmada, geniş bir işadamı heyetiyle
geldiği Bosna Hersek’te, gerek özelleştirme, gerekse yatırım konularında neler
yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.
Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı
Adnan Terziç’in 2003’teki Türkiye ziyaretinde de bu konuları ele aldıklarını dile
getiren Erdoğan, ‘‘O günden bugüne adeta
‘uzaktan kumanda’ ile yürüttüğümüz bu
çalışmayı, artık birlikte organize edeceğiz’’ diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, iki ülke arasında, işbirliği noktasında adımlar atarak, yeni bir
süreci başlatacaklarını ifade etti. Türkiye
ve Bosna Hersek arasındaki 110 milyon
Avro’luk dış ticaret hacmini ‘‘düşük ve
komik’’ bir rakam olarak nitelendiren Erdoğan, dış ticaret hacminde Bosna Hersek
aleyhinde olan durumun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasında imzalanan çifte vergilendirmenin önlenmesi
anlaşmasının ‘‘kağıt üzerinde kalmaması’’
gerektiğine işaret eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Sayın Terziç ile birlikte, nerede bir

tıkanma varsa orada olacağız, o işi yakından takip edeceğiz’’ dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna
Hersek’in Avrupa Birliği sürecinde de
birçok aşamalar katettiğine dikkati çekerek, bu sürecin çabuk geçilmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, AB yolunda
Türkiye’nin önünde de zorlu bir süreç
olduğunu ve bu konudaki tecrübelerini
Bosna Hersek ile paylaşmak istediklerini
kaydetti.
Türk ekonomisinin, ileriye güvenle bakan, güçlü bir ekonomi olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, Türk ihracatında sanayi ürünlerinin payının gün
geçtikçe artığını ifade etti. Türkiye ile
Bosna Hersek arasındaki siyasi ilişkilerin
sorunsuz olduğunu belirten Erdoğan, iki
ülke arasındaki tarihi, kültürel ve insani
bağların daha da artırılması gerektiğine
dikkati çekti. Bosna Hersek’teki özelleştirme faaliyetlerini yakından izlediklerini
ifade eden Erdoğan, ‘‘Ancak burada, bürokratik oligarşi, bürokrasi, bizde olduğu
gibi, özelleştirmenin önündeki en büyük
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engeldir. Bizde de bu konuda direnç var.
Ancak bedeli ne olursa olsun bitireceğiz’’
diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, Türk işadamlarının
son yıllarda yurt dışında aldıkları işleri
büyük bir başarıyla zamanında teslim ettiklerini de anlattı.
Başbakan Erdoğan, İş Konseyi toplantısından önce, Başçarşı olarak bilinen ve
birçok Osmanlı eserinin bulunduğu bölgeyi gezdi. Erdoğan, burada, bazı dükkanlara girerek sohbet etti. Daha önce çarşı
olan Brusa Bezistan Müzesi’ni de gezen
Erdoğan’a, müze hakkında bilgi verildi.
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Adana | 18 Şubat 2005

Ticaret Odası I. Uluslararası
Ekonomik İşbirliği Forumu
Değerli dostlar... İş dünyamızın değerli
temsilcileri... Hepinizi en derin sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum.
Türkiye’nin kalkınması, üretmesi, büyümesi ve zenginleşmesi adına emek
harcayan, kaynak ortaya koyan, üretim

yapan ve değer üreten böyle seçkin bir
toplulukla bir arada olmaktan duyduğum
memnuniyeti hassaten ifade etmek istiyorum. Türkiye’de başbakanlar, bakanlar,
uzun yıllar boyunca bu ülkenin ekonomik
yükünü sırtında taşıyan yatırımcı ile,
üretici ile, sanayici ile bir araya gelmek
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konusunda sıkıntılar yaşadılar. Çünkü o
hükümetlerin bu ülkenin büyük potansiyelini ekonomik değere, gelire, üretime
dönüştürme yeteneğine sahip bu kesimlere söyleyebileceği bir sözü, yüzlerine
bakacak yüzü yoktu. Çünkü ekonomi her
gün kötüye gidiyor, enflasyon dizginlenemiyor, siyasi çatışmalara son verilemiyor,
üretime ve yatırıma uygun şartlar bir
türlü oluşturulamıyordu. Çünkü maalesef
siyasi kurumlarımız Türkiye’nin derdine
çare olacak siyaseti ortaya koymaktan
uzak, kısır çatışmalarla yerinde sayan bir
yapıya bürünmüştü.
Ülkenin her köşesinde kepenkler ardı
ardına kapanırken, fabrikalar dururken,
her gün insanlarımız işlerinden, ekmeklerinden olurken, köhnemiş siyaset anlayışlarının milletin önüne çıkıp yapabileceği
bir açıklama, öne sürebileceği bir mazeret
yoktu. Bu siyasi gaflet yılları Türkiye’ye
büyük zararlar verdi. Ancak yüce milletimiz zararın neresinden dönersek kardır
diyerek, 3 Kasım günü bu kötü gidişatı
durduracak iradeyi ortaya koydu ve artık
devranın bu şekilde dönmeyeceği belli
oldu.
Türkiye 3 Kasım’da siyasette, ekonomide,
yönetim anlayışında, demokrasi ve özgürlükler alanında, dış politikada, eğitimde,
sağlıkta, yani hayatın her alanında yeni
bir değişim sayfası açtı. Aradan geçen iki
buçuk yıl zarfında, bu değişim siyasetiyle bu ülke kanayan yaralarını sardı, acil
meselelerini yoluna koydu, dengelerini
yeniden kurarak üretmeye, büyümeye,
güçlenmeye başladı. Hükümetim ve par-

tim adına bu değişim ve silkiniş döneminde, bu ülkenin yönetiminde olmanın
gururunu her zaman taşıyacağım. Biliyorum ki, her geçen gün büyüyen, üretimini
büyüten, yatırımını büyüten, ihracatını
patlama seviyesinde arttıran bir ekonominin gizli kahramanları olarak sizler de
benimle aynı gururu yaşıyorsunuz.
Değerli dostlar...
Her fırsatta ifade ediyorum; bu kısa zaman içinde çok önemli işler başardık,
ama bundan sonra da el ele vererek yapacağımız daha çok iş var. Bir kere yakaladığımız bu güven ve istikrar ortamını
dikkatle, özenle koruyacağız. Sizler bu hükümete, yılların birikmiş problemlerini
çözme iradesiyle ortaya konan bu değişim
siyasetine inanacak, destek olacak, katkı
sağlayacaksınız. Bizler de ekonomide tedbiri elden bırakmadan, ama cesaretimizi
de kaybetmeden bir yandan mevcut kazanımlarımızı geliştirmenin gayreti içinde
olacağız, bir yandan da sizlerin önünüzdeki engelleri kaldırmak için çalışacağız.
Çünkü bir ekonomiyi ayakta tutan asli
güç özel sektördür. Bir hükümet ülkesini
kötü yönetirse; o ülkede özel sektörün
gayretleri de ekonomiyi ayakta tutmaya
yetmez. Ancak bir ülke sadece yönetim
başarısıyla da kalkınamaz, büyüyemez.
Mutlaka devlet millet sinerjisi yakalanmalı, özel sektörün kalkınmanın taşıyıcı
gücü olması sağlanmalıdır. Türkiye her
şeyi devletten beklediği için on yıllarını
kaybetti, geleceğini tehlikeye soktu. Bu-
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gün bu acı örneklerden aldığımız dersle
yeni bir çıkış yolu arıyoruz.

aksine büyüme hedefleri belli miktarlarda geliştirilerek yakalanmıştır.

Bütün umutların devlete bağlandığı bir
sistem borçlanmaya, tıkanmaya ve nihayet çökmeye mahkumdur. Türkiye’nin
başına gelen de aslında bundan başka
bir şey değildir. Siyasetçi bu milleti boş
vaatlerle, kısır politikalarla, üretmeyip
borçlanan siyaset anlayışlarıyla yıllar
boyunca oyalamış, sonunda ayaz havada
yorgan bu millete yetmez olmuştur. Artık
borçlanmaya devam etmek, bütün sökükleri yeni borçlarla dikmek lüksümüz kalmamıştır. Bundan sonra ya üreteceğiz, ya
üreteceğiz. Hem borçlarımızı ödeyeceğiz,
hem de büyüyeceğiz, kalkınacağız, refaha,
kalkınmaya, huzura ve mutluluğa giden
yılları arayacağız. Artık bu ülkenin tek bir
kuruşunu da hırsıza, arsıza, hortumcuya,
çeteciye kaptırmayacağız. 3 Kasım’da verilen karar işte bu karardır. Değişim siyaseti, işte bu kararlılık siyasetidir.

Bu iyileşme dünya ekonomi literatürüne
geçmiş, dünya ekonomik çevrelerinin dikkatini ülkemize çevirmiştir. Bugün aynı
çevreler bir Türkiye modelinden söz eder
hale gelmişler ve Türkiye’nin kriz yönetimini örnek gösterir olmuşlardır. İki buçuk yıl önce göreve geldiğimizde gecelik
faiz oranları yüzde 44 iken, bugün yüzde
16,5 seviyesini yakalamıştır. Bugün düne
göre kredibilitesi çok daha yüksek, gücünü ve güvenini geri kazanmış bir ekonomiye sahibiz. Eminim hatırlıyorsunuz,
yakın zaman önce memuruna maaş ödemekte güçlük çeken, kapı kapı dolaştığı
halde kaynak bulamayan, meşhur deyişle
“yetmiş sente muhtaç” bir ülkeydi Türkiye. Bugün parmakla gösterilen, tahvilleri
kapışılan, yabancı sermayenin dikkatini
fazlasıyla çeken cazip bir ülke haline geldik. Sadece problemlerimizi çözmüyoruz,
yeni bir vizyonla, yeni bir heyecanla hep
birlikte geleceğin Türkiye’sini de yavaş
yavaş inşa ediyoruz.

Değerli dostlar...
İşte Türkiye’nin bugün vardığı güzel nokta, bu anlayışın, bu kararlılığın bir sonucudur. Türkiye’de siyaset uzun zamandan
sonra ilk defa bu millete, bu ülkeye, bu
ülkenin yarınlarına hizmet etme dirayetini göstermiştir. İşte bu samimiyetin
hayırlı sonuçlarını her alanda görüyoruz.
Bakınız 35 yıldır bu ülkenin kanını emen
enflasyon illeti bugün yeniden tek haneli
rakamlara, yani 35 yıl önceki seviyesine
çekilmiştir. Üstelik bu tarihi başarı, büyüme hedeflerinden asla taviz verilmeden,

Değerli dostlar...
Yatırımcının önünü açmak, üretimi desteklemek, yeni istihdam alanları açılmasına imkan hazırlamak konularında çok
kararlıyız. Zaten bugüne kadar ortaya
koyduğumuz gayretler de bu yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Bunlarla yetinilmemiş, yatırım ortamını iyileştirmek için
de yoğun bir çaba sarf edilmiştir. Bu çabanın sonuçları da alınmaya başlanmıştır. Bugünlerde hem özel sektörümüzün
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yatırımlarında, hem de yabancı sermaye
yatırımlarında çok önemli gelişmelere şahit oluyoruz. İnşallah Türkiye’yi aydınlık
yarınlarına taşıyacak olan bu güzergahta
ilerlemeye, el ele, gönül gönüle vererek
bu ülkeyi kalkındırmaya devam edeceğiz.
Türkiye’yi güzel günler, bereketli günler
bekliyor. Bu milletin yüzünün gülmesine, bu ülkenin çocuklarının hayallerinin
gerçekleşmesine az zaman kalmıştır. Ben
bu güzel geleceğe bütün kalbimle, bütün
samimiyetimle inanıyorum.
Değerli dostlar...
Adana Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik tarihinde ilk günden
bugünlere kadar var olmuş, önemli roller
oynamış bir çınardır. Bugün bu geçmişe,
bu birikime yakışan çok önemli bir etkinlik hayata geçiriliyor: I. Adana Ekonomik
İşbirliği Forumu... Çok önem verdiğimiz,
çok büyük neticeler alınmasını temenni
ettiğimiz bu forum, sadece Çukurova ekonomisine değil, Türkiye ekonomisine ivme
kazandıracak, açılımlar kazandıracak, hayırlı kapılar açacak bir başlangıç olacaktır.
İnanıyorum ki çok kısa zamanda bu
önemli girişimin hayırlı etkilerini görecek, yaşayacağız. Bu güzel girişim için
Adana Ticaret Odası çatısı altında faaliyet
gösteren bütün dostlarımızı ayrı ayrı kutluyor, katılımcılara şükranlarımı sunuyor, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.
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İstanbul | 26 Mart 2005

Arnavutluk Başbakanı
Fatos Nano ile Görüşme
Geçtiğimiz Şubat ayında güzel Arnavutluk’u ziyaretim sırasında ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele alma imkanı bulduk. Bu
vesileyle, gündemdeki başlıca bölgesel ve
uluslararası konuları da değerlendirme
fırsatı bulduk. Son dönemde ülkelerimiz
arasında üst düzey ziyaretlerin artması
memnuniyet vericidir. Eğitim ve Bilim
Bakanı Luan Memuşi 21-24 Mart tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.
Adalet Bakanı Fitmir Cafay ise bu sıralarda ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde de Emniyet
Genel Müdürü Bayram İbray ile Çalışma
ve Sosyal İşler Bakanı Engel Beytay’ı ülkemizde konuk edeceğiz. Temaslarda kaydedilen ivmenin sürdürülmesini, ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi açısından
yararlı görüyorum.
Balkanlar’da bir istikrar unsuru olarak
gördüğümüz dost Arnavutluk ile ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. İlişkilerimizde hiçbir siyasi sorun bulunmaması,
Türkiye-Arnavutluk arasındaki temas

sırasında yapıcı ve somut konulara odaklanmamıza olanak tanımaktadır. Ziyaretim sırasında da vurguladığım gibi, bazı
olumlu gelişmelere rağmen, ekonomik
ilişkilerimizin düzeyi, ülkelerimiz arasındaki potansiyeli tam olarak yansıtmamaktadır.
Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmenin
yollarını aramayı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, ekonomik
ve ticari ilişkilerimize ivme kazandıracak
olan Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin biran önce tamamlanmasına
önem veriyor ve bu amaçla, 2 yıldan bu
yana ara verilen teknik seviyedeki görüşmelerin en kısa zamanda tekrar başlatılmasını bekliyoruz. Son yıllarda Türk
girişimcileri Arnavutluk’ta özellikle bankacılık, demir-çelik ve madencilik sektörlerinde önemli yatırımlarda bulunmaktadırlar. İşadamlarımızın Arnavutluk’a olan
ilgisini artırmak ve onları ülkenize daha
çok yatırım yapmaya yönlendirmek için
destek ve teşvikinizi bekliyoruz.
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Arnavutluk’un istikrar, kalkınma ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme
sürecinde sağladığı gelişmeleri dikkat ve
ilgiyle izlemeyi sürdürüyoruz. Arnavutluk halkının hak ettiği hedef lere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Türkiye,
geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da
Arnavutluk’a imkanlar ölçüsünde her
alanda desteğini sürdürmeye kararlıdır.
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Tunus | 29 Mart 2005

Tunus Başbakanı Muhammed
Gannuşi ile Görüşme ve TürkiyeTunus İş Konseyi Toplantısı
Erdoğan ile Tunus Başbakanı Muhammed
Gannuşi arasındaki baş başa görüşme,
yaklaşık 40 dakika sürdü. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan da bu ziyaretinin, 1989
yılından bu yana başbakan düzeyinde

gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu söyledi. Bu ziyaretin, iki ülke arasında, askeri,
siyasi, sanayi, kültürel ve ticari alanlarda
atılacak adımlar için önemli olduğunu dile
getiren Erdoğan, gerek uluslararası, gerek-
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se bölgesel sorunların giderilmesinde iki
ülke işbirliğinin, barışa büyük katkıları
olacağını kaydetti.
Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığına dikkati
çekerek, iki ülke arasındaki 350 milyon
dolarlık ticaret hacminin, yukarı bir seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, ticaret hacminin geliştirilmesinde,
her iki ülkede de siyasi iradenin olduğunu
ifade ederek, şöyle konuştu:
‘‘Kültürel alanda, karşılıklı atabileceğimiz
adımlar var. Ortadoğu’da barışa müşterek
verebileceğimiz katkılar var. Suriye ve
Lübnan arasında yapabileceğimiz katkılar
olabilir. Irak’ın toprak bütünlüğüne, etnik
unsurların birbirleri üzerinde egemenlik sağlamamasına, tüm Irak’ın yeraltı
ve yerüstü zenginliklerinin Irak halkına
ait olmasına yönelik çabaları müşterek
olarak geliştirebiliriz. Kıbrıs’ta BM Genel
Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna ilişkin
raporu, 3 Haziran tarihinde yayımlanmıştı. Bu rapor istikametinde, müşterek bir
adımın atılmasını özellikle bizler de memnuniyetle görüyoruz, görmek isteriz.’’
Erdoğan, Tunus’un gelişiminin ve pek çok
ülkeye örnek olabilecek atılımının, Arap
liginde de kendini göstereceğine inandıklarını dile getirdi.
Erdoğan, Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTİCA) ile DEİK tarafından
düzenlenen Türkiye-Tunus İş Konseyi
toplantısına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, toplantının, iki ülkenin

geleceğe yönelik ortak attıkları bir adım
olduğunu ifade etti. Tunus’u, kuzey Afrika,
Arap-İslam dünyası ile Akdeniz havzasında önemli bir ülke olarak gördüklerini dile
getiren Erdoğan, 2005 yılını Afrika yılı
olarak ilan ettiklerini anımsattı. Erdoğan,
Türkiye’nin Afrika’ya açılımı, Tunus’un
da Asya ve Avrupa’ya açılımı noktasında
müşterek hareket edebileceklerini söyledi.
Erdoğan, Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacminin, 2003-2004 yılları arasında
artığını ancak bu ticaret hacminin iki ülke
potansiyelleri dikkate alındığında düşük
olduğunu kaydetti. Tunus’un, uzun bir
süredir uyguladığı liberal ekonomik politikalar, Afrika kıtası ile Arap dünyasında
ulaştığı istikrar ve oynadığı öncü rolün,
Türkiye’nin yakın ilgisini çektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye ve Tunus arasında
karşılıklı ziyaretlerin daha da artırılması
gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen
ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un
Kasım 2004’de Tunus’a, Tunus Dışişleri
Bakanı Abdelbaki Hermass’in geçen ay
Türkiye’ye yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sağladığını
anlattı. DEİK ile UTİCA arasındaki işbirliğinin serbest girişimciler arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi için bir model
oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, TürkTunus İş Konseyi’nin 2004 yılının Kasım
ayındaki son toplantısında kazanılan ivme
kaybedilmeden, ekonomik ve ticari ilişkilere katkısını sürdürmek üzere kısa sürede
yeniden toplanmasını umut ettiğini belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:
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‘‘Türkiye ve Tunus, hızlı büyümeyi gerçekleştirirken, makro ekonomik dengeleri
gözetmek ve sağlıklı bir ekonomik tabloyu
muhafaza etmek durumundadır. Türk
ekonomisi, taviz vermeden, uygulamakta
olduğumuz ekonomik istikrar programı
sayesinde bugün, yeniden eski gücüne kavuşmuştur. Türk ekonomisi sağlıklı ekonomik tabloyu devam ettirmek zorundadır.
Bundan taviz vermemiz mümkün değildir.
Biz kaygan zeminde yürümüyoruz. Ekonomik programımızı, mali disiplin içerisinde
yürütüyoruz. Türkiye’de enflasyon tek haneli rakamlara indi. Mali disiplin artık kolay kolay bozulmayacak şekilde kurumsallaşmıştır. Türkiye, 300 milyar doları aşan
gayri safi milli hasılası ile dünyanın en
büyük 20 ekonomisi arasındadır, bölgesinde ise en güçlü konumdadır. Aynı zamanda dünyanın en çok ihracatta bulunan 30
ülkesi arasındadır. Dış ticaret hacmi, 160
milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır.’’
Erdoğan, Tunus’un yabancı sermaye için
bir cazibe merkezi haline geldiğini de
ifade ederek, iki ülke arasında karşılıklı
yatırımları artırma ve uluslararası alanda
güç birliği yapma imkanlarının, her zamankinden fazla olduğunu vurguladı. Türkiye ve Tunus’un kendi coğrafyalarındaki
bölgesel ekonomik büyümenin, itici gücü
konumunda olduğunu belirten Erdoğan,
ekonomik felsefeleri arasında büyük benzerlikleri olan Türkiye ve Tunus’un bu ilişkilerini siyasi alanda da geliştirmelerinin
memnuniyet verici olacağını belirtti.
Her iki ülke işadamlarının, sanayiden
turizme, maden işletmeciliğinden tekstile

kadar birçok alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Erdoğan, ‘‘Müteahhitliğin yanı sıra özellikle tekstil, elektronik,
otomotiv sanayi gibi alanlarda başarıyla
dünyaya açılmış olan Türk firmaları, Tunuslu muhataplarıyla birlikte ortak yatırımlar gerçekleştirebilirler’’ diye konuştu.
Erdoğan, AB’nin, her iki ülkenin ileri seviyede işbirliği yaptığı bir uluslararası teşkilat olarak, ilişkilerin geliştirilmesi için
ortak bir alan oluşturduğunu kaydetti.
Türkiye ile AB arasında yıl sonuna doğru
tam üyelik müzakere sürecinin başlayacağını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Bunun sonucunda Türkiye’deki yapısal
dönüşüm süreci daha da hızlanacak, ihracat ve ithalatta olumlu manada yeni sıçramalar meydana gelecektir. Öte yandan
Tunus’un da en önemli ticari ortakları AB
ülkelerinden oluşmaktadır. 1998’den bu
yana yürürlükte olan Ortaklık Anlaşması
ve Akdeniz Süreci gibi araçlarla Tunus-AB
ilişkileri giderek gelişmektedir. Bu bağlamda AB, Türkiye ve Tunus için önemli
bir buluşma noktası oluşturmakta, ilave işbirliği imkanları yaratılması için bir fırsat
sunmaktadır.’’
Erdoğan, geçen yıl Kasım ayında imzalanan Türkiye-Tunus Serbest Ticaret
Anlaşması’nın, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde bir dönüm
noktası oluşturduğunu ifade ederek, imzalayacakları Türkiye-Tunus Sınai İşbirliği
Anlaşması’nın iki ülke, ekonomik, ticari
ilişkilerine önemli katkıda bulunacağını
vurguladı.
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Ankara | 1 Nisan 2005

Avrupa Ticaret ve Sanayi
Odaları Birliği (Eurochambers)
Başkanlık Divanı Toplantısı
Değerli Başkanlar... Eurochambers Başkanlık Divanı’nın seçkin temsilcileri... Avrupa
ekonomisine yön veren böylesine değerli
bir heyeti İstanbul’da konuk etmekten
duyduğum onur ve mutluluğu ifade
ederek, hepinize hoş geldiniz diyorum.
Türkiye’nin kalkınma yolunda çok önemli
adımlar attığı böylesine müstesna bir dönemde heyetinizin ülkemize teşrifi bizim
için son derece anlamlıdır.
Malumunuz olduğu üzere Türkiye, yakın
geçmişte yaşadığı ekonomik problemleri
önemli ölçüde aşarak, çok daha mutlu ve
müreffeh bir geleceğe doğru ilerleme göstermeye başlamıştır. Ekonomik ve siyasi
istikrarın kazanılması, ilerleme konusunda toplumsal dinamizmin yakalanması
ve bugünün dünya gerçekleriyle uyumlu
değişim hamlelerinin cesaretle gerçekleştirilmesi sonucunda ülkemizin kalkınma
hedeflerinin önündeki engeller ortadan
kalkmıştır.

Makro ekonomik göstergelerimiz, ülke olarak bugünü oluşturan şartların çok daha
iyilerinin yaşanacağı yarınlara doğru yürümekte olduğumuzu ortaya koyuyor. Dün
açıklanan rakamlarla Türkiye’nin 2004
yılı büyüme oranının yüzde 9.9 olarak gerçekleştiği belli olmuştur. Bu ülkemiz için
son 39 yılın en yüksek büyüme oranıdır.
Aynı zamanda kişi başına milli gelirde
Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaşılmıştır. Yine bu büyüme rakamı
ülkemizi OECD ülkeleri büyüme sıralamasında da ilk sıraya yükseltmiştir.
Daha iki buçuk yıl önce çok ciddi ekonomik sarsıntılar yaşamış bir ekonominin,
bugün ulaştığı bu rakamlar çarpıcı bir
ekonomik potansiyelin işareti sayılmalıdır. Türkiye, aynı dönemde bu büyüme
istikrarını yüzde 30’lardaki enflasyonunu
da tek haneli rakamlara kadar gerileterek
kazanmıştır, bu noktanın altını çizmek
istiyorum. Bu tablo, istikrarla büyüyen ve
büyük potansiyelini yeniden keşfeden bir
ülkenin aydınlık tablosudur.
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İnanıyorum ki, Türkiye’nin bu parlak
geleceğinde Avrupa sermayesi de yatırımlarıyla önemli bir yere ve ağırlığa sahip
olacaktır. Türkiye’nin yeni yatırımlara ve
yeni sermayeye ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Ancak Türkiye, bu yeni sermaye ve
yatırımları çekecek cazibeye, karlılığa ve
potansiyele de fazlasıyla sahiptir. Bu müstesna buluşma vesilesi ve sizlerin aracılığınızla Avrupalı dostlarımızı Türkiye’ye yatırıma çağırıyorum. Gelin güzel bir geleceğe
hep birlikte yürüyelim.

rini iş dünyamız ile buluşturan bu güzel
toplantıya da büyük önem atfediyorum.
Buradaki sıcak atmosferin, Avrupalı ve
Türkiyeli yatırımcılar arasında uzun yıllar
devam edebilecek kârlı işbirliğine önemli bir ivme kazandıracağından eminim.
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Değerli konuklar...
Gerek ekonomide, gerek kamu yönetiminde ve gerek düzenin tam olarak tesisinde
bugün Türkiye çağdaş dünyanın normlarını yakalamış durumdadır. Bu ilerleme
performansını kaybetmemek ve Türkiye’yi
3 Ekim tarihinde başlayacak olan AB üyeliği müzakerelerine tam olarak hazır hale
getirmek kararlılığındayız. Türkiye’nin iç
ve dış kazanımlarını korumak ve geliştirmek konusunda milletimizden aldığımız
güçle çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi
bugünden sonra da devam edeceğiz.
Hükümet olarak bizim en büyük güvencemiz özel sektörümüzün sahip olduğu
büyük dinamizm ve atılım gücüdür. Zorlukları aşarken nasıl özel sektörümüzle
el ele vererek gayret göstermişsek, bugünden sonra da kalkınma hedeflerimize
ulaşmak için işbirliğimizi sürdüreceğiz.
17 Aralık’tan önce olduğu gibi, müzakere sürecinde de iş adamlarımız önemli roller üstleneceklerdir. Bu sebeple,
Eurochambers’ın siz değerli temsilcile-
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Oslo, Norveç | 12 Nisan 2005

Nobel Enstitüsü’nde Yaptığı
Konuşma
Erdoğan, Norveç’in başkenti Oslo’da, Nobel Enstitüsü’nde, ‘‘Küresel Barış Arayışı ve
Türkiye’nin Katkısı’’ konulu bir konuşma
yaptı. Sözlerinin başında barışın önemine
işaret eden Başbakan Erdoğan, barışı tanımlarken, ‘‘Savaşın olmaması hali midir?
Çoğu zaman savaşla kazanılan bir değer
midir? Yoksa şiddeti tamamen reddeden
bir bakış açısı mıdır?’’ sorularını yönelterek, barışın tanımının sık sık değiştiğini
ifade etti. Bu kavramı algılama biçimlerinin, parçası olunan kültüre ve yetiştiriliş
tarzına göre değiştiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:
‘‘Bir hususun doğruluğundan emin olabilirsiniz. Mutlak barış, insanlık tarihi
boyuncu ender yaşadığımız bir durumdur.
Öte yandan savaş, insanlığın tarihi kadar
eski bir konudur. Geçen yüzyıllar, binlerce
anlaşmanın bozuluşuna tanıklık etmiştir.
Tarih sayfaları, çatışmalar ve onları açıklayan sebeplerle doludur. ‘Tüm savaşların
amacı barıştır’ gibi sözleri de çok sık duyarız. Evet, belki savaş, bazı hallerde barışın
ön koşulu olabilir. Ancak ben, barışa şiddet
kullanmadan ulaşmak için daha fazla çaba

sarf etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Yani barışı, masada, kalemle, düşünce
ile halletmemizin gereğine inanıyorum.
Yoksa silahla bomba ile değil... Öf ke ve
şiddetin yaşamlarımızı yoğun bir biçimde
etkilediği bir dünyada, insana özgü değerleri vurgulayan, barışı yücelten Nobel
felsefesi daha fazla anlam kazanmaktadır.
Bir büyük yangına karşı, adeta suyun serinliğini sergilemektir. Sizlere ülkenizin
bir atasözünü hatırlatmak istiyorum: Her
şey yandıktan sonra ateşi söndürmenin
anlamı kalmaz. Nefret ve şiddet yangınını
süratle söndürmenin yolu ise sevgiden,
şefkatten hoşgörüden ve birlikte hareket
etmekten geçmektedir. Bu kavramlar bana
göre barışın vazgeçilmez öğeleridir.’’
Başbakan Erdoğan, 11 Eylül’den sonra
dünyada barışın her zamankinden daha
önemli olduğunun hissedildiğini belirterek, barışın yaşamlarda ve uluslararası
sistemde eksik olan bir parça olduğunu
söyledi. Bugün küresel uyumu sağlamak
için yeni bir mücadelenin içinde yer alındığını kaydeden Erdoğan, ‘‘Asıl hedef,
uyumun esas olduğu bir dünya meydana
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getirmek olmalıdır. Endişeliyiz. Zira yüzyılımız barış, istikrar ve uzlaşının yanı sıra
demokrasi, iyi yönetişim ve insan haklarının geliştirilmesi bakımından pek çok şey
vaat etmekle beraber, aynı zamanda yepyeni tehditler taşıyan bir geleceği ortaya
koymaktadır’’ dedi.
Güvenliğe ve özgürlüğe yönelik tehditlerin başında, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının geldiğini kaydeden
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘‘Terör, sadece bir grubun, sadece bir ülkenin sonunu değil veya bir dinin mensuplarının da sorunu değil. Terör, dini, milleti,
ırkı, vatanı olmayan, kimi ne zaman, niçin,
nerede vuracağı belli olmayan bir fenomendir. Şu anda teröre en çok kurban veren bir ülkenin Başbakanı olarak konuşuyorum. Dünyada bir ikinci ülke yok, bizim
kadar teröre kurban veren. Bizler terörle
bu mücadeleyi sürdürürken, ne yazık ki,
kendimizi hep yalnız hissettik. Bu mücadeleyi ülkemizde yalnız verdik. Şimdi ise
uluslararası teröre karşı, terörün bedelini
ağır ödemiş bir ülke olarak bizler hep koşuyoruz, hep koşuşturuyoruz. Ve diyoruz
ki, teröre karşı ortak bir mücadele platformu oluşturmak zorundayız. Türkiye, bu
mücadelede yerini almıştır, bundan sonra
da almaya devam edecektir. Ama bu kuru
kuruya bir terörist avına çıkmakla olmaz,
aslolan terörün bataklığını kurutmaktır.
Aslolan, terörün bir sebep-netice ilişkisi
olduğunu bilmektir. Sebepleri nelerdir
diye araştırıldığında, burada yoksulluğu
ve cehaleti görüyoruz. Bunun neticesinde
ortaya çıkan fatura çok fazla. Bir gerçeği

burada vurgulamam lazım. Asla terörün
kaynağına veya terörün önüne bir sıfat olarak bir dini getirip yerleştirmeyi de doğru
bulmuyoruz. Bunu da şiddetle kınıyoruz,
şiddetle telin ediyoruz. Zira hiçbir semavi
din, insanı öldürmeye müsaade etmez.
Yani teröre müsaade etmez. Ne İslam, ne
Hıristiyanlık ne diğer dinler. Hiçbirisi...
Ama zaman zaman terörün veya teröristin
önüne bu tür sıfatlar yakıştırma gayreti
içine girmenin ardında, ben doğrusu insaf
dışı veya samimiyet dışı yaklaşımlar arıyorum. Bundan uzak durmanın çok faydalı
olduğuna inanıyorum. Diyorum ki, buna
‘dinci’’ çatışması yapıştırılabilir ama hiçbir
dinin adı oraya yapıştırılamaz. Tabii ki,
bölgesel istikrarsızlığın sürdürülmesine
yol açan şartlar da yeni ümit ve güven çağını gölgeleyen unsurlar arasında yer almaktadır. Burada, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çevre
felaketleri, uluslararası barış ve güvenlik
açısından akla gelen sorunlar arasındadır. Bu sorunlar, yalnızca belirli ülkelerin
sorunu değil, insanlığı tehdit etmektedir.
Karşı karşıya olduğumuz yeni tehditler ve
sorunlar, yapıları itibarı ile işbirliği yönündeki taahhüdümüzü yenilememizi gerekli
kılmaktadır. Ülkeleri karşı karşıya getiren
çatışmalar ve bölünmelerin sona erdirilmesini sağlayacak bir uzlaşı kültürünü
geliştirmek için kaynaklarımızı seferber
etmek zorundayız.’’
Küreselleşme olgusunun, bu arayışı daha
da acil hale getirdiğini kaydeden Başbakan
Erdoğan, dünyanın dört bir yanındaki
ülkelerin birbirine bağımlığının giderek
arttığına işaret etti. Başbakan Erdoğan,
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insanlığın güvenliği ve bekasının artık
dünyanın öbür uçundaki gelişmelerden
doğrudan etkilendiğini belirterek, böyle
bir dünyada BM’yi, küresel barışı sağlayacak en uygun konumdaki kurum olarak
gördüğünü söyledi. BM’nin bu noktada,
güvenlik endişeleri doğrultusunda kurulan bir örgüt olduğunu kaydeden Erdoğan,
şöyle devam etti:
‘‘BM’nin bu noktada başı çekmesi, ön alması çok ciddi bir beklentimizdir. Ancak, çağın sorunları ile başa çıkabilmek bakımından halen önemli rol oynayabilecek belki
de yegane kuruluştur. Bu çerçevede, BM’yi
günümüz dünyasının süratle değişen koşullarına uygun hale getirmek, uluslararası toplumun gündemindeki en önemli
konularında birisi haline gelmiştir. BM’nin
geçenlerde yayınlanan reform raporunda
önemli öneriler ortaya konulmaktadır.
Genel Sekreterin dayandığı üç ana önemli
unsur var. Birincisi yoksulluktan kurtuluştur, ikincisi korkusuz yaşam, üçüncüsü ise
onurlu yaşama özgürlüğüdür. Daha iyi ve
güvenli bir dünya yaratmada bu önemli
unsurlara burada özellikle işaret edilmektedir. Tabiatıyla, BM’nin küresel barış ve istikrara yönelik çabalarını destekleyen başka önemli kuruluşlarda var. Bu çerçevede,
NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı’nın önemli katkılarına
vurgu yapmak gerekmektedir.’’
Başbakan Erdoğan, uluslararası toplumun
gündeminde en ön sıralarında bulunan
mevcut gerginlik noktalarının ve potansiyel tehditlerinin pek çoğunun oldukça yakınında bulunan Türkiye’nin, geniş bölge-

sinde barış, istikrar ve uzlaşma kültürünü
teşvik için etkin çaba gösterdiğini söyledi.
Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da barışın artı getirisine yönelik büyük bir talep
olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan,
‘‘Halklar, kalkınma ve refahın yaygınlaşmasını ve küreselleşmenin nimetlerinden
faydalanmayı istemektedirler’’ dedi.
Bu talebin, Türkiye’nin dış politika anlayışının temel yönlendiricisi konumunda
olduğunu vurgulayan Erdoğan, farklı
kültürlerin, kritik kesişme noktasında bulunan Türkiye’nin, medeniyetler arasında
anlayış ve işbirliği kültürünün gelişmesine
önem verdiğini söyledi. Bu doğrultuda,
11 Eylül ertesinde İstanbul’da İKÖ ve AB
ortak forumunun düzenlediğini hatırlatan Erdoğan, 2004 yılı Ekim’inde ise AB
ve İKÖ ülkelerinin akademik çevrelerini
İstanbul’da bir araya getiren ‘‘Medeniyet
ve Uyum, Küresel Düzenin Değerleri ve
Mekanizmaları’’ konulu sempozyuma da
ev sahipliği yapıldığını anlattı. Erdoğan,
söz konusu etkinliklerin, medeniyetler
arası diyalogu geliştirme açısından önemli
bir çaba teşkil ettiğini bildirdi.
Erdoğan, Nobel Enstitüsü’nde yaptığı ‘‘Küresel Barış Arayışı ve Türkiye’nin Katkısı’’
konulu konuşmasında, AB üyelik süreci,
NATO ittifakı ve ABD ile ilişkilerin geleneksel olarak dış politika gündeminin önde
gelen unsurlarını teşkil ettiğini belirtti.
Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla
bağlantıların Türk dış politikasının temel
bir boyutunu oluşturduğunu vurgulayan
Erdoğan, 17 Aralık’ta toplanan devlet ve
hükümet başkanlarının, Türkiye’nin Ko-
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penhag siyasi kriterlerini yetirince yerine
getirdiği sonucuna vardığını ve müzakerelerin 3 Ekim 2005’te başlatılmasını kararlaştırdığını anımsattı. Böylece Türkiye-AB
ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğine dikkati çeken Erdoğan, ‘‘Bu çerçevede Ekim
2005’te AB tam üyelik müzakerelerine
başlamayı bekliyorum’’ dedi. Başbakan
Erdoğan, Türkiye’nin çok yönlü dış politikasında Avrasya boyutunun da önemli bir
yer işgal ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
‘‘Asya ülkeleriyle ilişkilerimizin ve işbirliğinin ilerletilmesi, Avrupa ve Asya’nın enerji
koridorları ve karayollarıyla bağlanması
ve bölgesel işbirliği için yeni dinamikler
meydana getirilmesi, Avrasya vizyonumuzun ana unsurlarını teşkil etmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının
bu yıl işlerlik kazanması ve benzer projelerin tamamlanmasıyla, Türkiye enerji ve
ulaşım şebekeleri bakımından önemli bir
merkez haline gelmektedir. Türkiye ayrıca,
Karadeniz’den Kaf kaslara, Akdeniz’den
Ortadoğu ve Afganistan’a kadar uzanan
bölgemizde, pozitif değişimi teşvik etme
yönünde çalışmaktadır. Gerginlik ve çatışma yerine, işbirliğine dayanan bir ortam
meydana getirmeyi de hedeflemektedir.’’
Başbakan Erdoğan, Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Girişimi’nin, Rusya Federasyonu
ile yaratılan ticaret ve yatırım potansiyelinin, Kafkas ve Orta Asya ülkeleriyle ortak
enerji projelerinin yanı sıra Ortadoğu
barış sürecine verilen desteğin arkasında
yatan düşüncenin de bu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Son yıllarda enerjimizi komşularımızla
olan ilişkilerimize ve bu konudaki gayretlerimizi, Dışişleri Bakanlığımız, diğer
bakanlıklar, şahsım ve Cumhurbaşkanımız
olmak üzere yoğun bir üst düzey trafiğe
ayırmış bulunmaktayız. Buradaki hedef,
çözümsüzlükleri ortadan kaldıran, sorun
çözen bir ülke konumuna gelebilmektir.
Yunanistan ve Suriye ile ilişkilerimizde
gelinen nokta bunun açık bir örneğidir. Sorunları çözme yaklaşımımızı ortaya koyan
son örneklerden biri de uzun süredir çözüm bekleyen Kıbrıs sorunu çerçevesinde
aldığımız inisiyatif ve sergilediğimiz irade
olmuştur.’’
Erdoğan, konuşmasında Ortadoğu’ya da
değinerek, içinde bulunulan dönemde
Ortadoğu’dan konuşulurken Irak konusunu öncelikli olarak ele almak gerektiğini
vurguladı. Başbakan Erdoğan, şöyle devam
etti:
‘‘Ortaya çıkan muhtelif sorunlara rağmen,
eksikliklere rağmen, 30 Ocak seçimi,
Irak’ın Saddam sonrası sancılı geçiş döneminde önemli bir demokrasiye geçiş
dönemini simgelemiştir. Seçimler, Irak
halkının değişime hazır, demokratik değer
ve ilkeleri benimsemeye arzulu olduğunu
da ortaya koymuştur. Öte yandan Irak
toplumunun önemli bir kesimi bu sürecin
dışında kalmıştır. Biz ülkedeki istikrarın
en kısa zamanda sağlanabilmesi için üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmaya hazır
olduğumuzu ifade ediyoruz. Yapıcı diyalog
anlayışımızı Irak Geçici Hükümeti ve Irak
toplumunun tüm kesimleriyle temaslarımızı sürdürmek suretiyle ortaya koyuyo-
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ruz. Irak’ta istikrarın yeniden tesisi, toprak
bütünlüğünün ve ülke birliğinin korunması, bir etnik unsurun diğer etnik unsur
üzerinde egemenlik sağlamasını ortadan
kaldırmayı veya bir dini unsurun diğer bir
dini unsur üzerinde egemenlik sağlamasını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anayasanın hazırlanmasının gerek olduğunu
ifade ettik. Irak’ın tüm yeraltı kaynaklarının, zenginliklerinin tüm Irak halkına ait
olduğu gerçeğinin ortaya konulmasının
gereğini ifade ettik. Bunun başarılmasının şart olduğunu, sürekli olarak bizler,
bir komşu ülke olarak, ilgililere ifade ediyoruz. Bu aşamada hiçbir kesimin kendi
çıkarlarını düşünmek suretiyle Irak’ın
geleceğini tehlikeye atmaya ve Irak’taki
bu gerginliğin devamını adeta tahrik edici
bir anlayış içinde bulunmamasının doğru
olacağını da bu işi yaşayanlarla bizzat müzakerelerini yapmak suretiyle ifade ettik,
ediyoruz. Biz uluslararası toplum ile beraber birleşmiş ve bütünleşmiş, demokratik,
barışçı ve istikrarlı bir Irak için çalışmaya
devam edeceğiz. Burada bütün tecrübelerimizi Irak’la paylaşmaya hazır olduğumuzu
söylüyoruz. Gerekli eğitimleri her konuda
vermeye hazır olduğumuzu söylüyoruz.’’
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Ankara | 22 Nisan 2005

Avrupa Birliği Genişleme
Sürecinde Avrupa Başkentleri
Konferansı
Değerli konuklar... Avrupa Birliği Genişleme Sürecinde Avrupa Başkentleri Konferansı dolayısıyla başkentimiz Ankara’ya
teşrif eden bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum.

Bugün, oluşan yeni Avrupa Birliği perspektifi içinde başkentlerimizin sosyal vizyonu
ve projelerini ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ancak biz burada sadece
başkentlerimizin geleceğini değil; daha
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önemlisi, o şehirlere kimliğini, rengini, havasını veren insanları ele almak durumundayız. Hiç kuşku yok ki hedefimiz insanı
esas alan bir anlayışla her alanda etkin,
donanımlı, dinamik, kentsel ihtiyaçların
tamamına cevap veren bir kentsel yönetim
perspektifi oluşturmaktır. Türk hükümeti
olarak, gerek AB zemininde şekillenen
şehircilik hedeflerini, gerek bu konferans
sayesinde kazanacağımız yeni yerel yönetim açılımlarını benimsemek konusunda
büyük kararlılık içinde olduğumuzu huzurunuzda ifade etmek istiyorum.
Bir ülkenin başkenti, o ülkenin sadece
idari merkezi değildir. Bir başkent; ülkesi
için aynı zamanda ilerleme fikrinin lideri, şehircilik gelişmelerinin öncüsü ve
demokrasi kültürünün odağı olmak durumundadır. Bu sorumluluğumuzun bilinci
içinde olduğumuzu bir kere daha teyit
etmek istiyorum.
Değerli konuklarımız...
Bir ülkeyi kalkındırmak için önce yerel yönetimleri kalkındırmak gerektiği gerçeği
hepimizin malumudur. Şehirleri imar etmeden müreffeh bir gelecek inşa edemezsiniz. Çünkü bir ülkeyi geleceğe taşıyacak
olan güç, o ülkede yaşayan insanların sahip olduğu enerji ve potansiyeldir. O enerji
ve potansiyeli harekete geçirecek ortamı
sağlayamazsanız bu büyük gücünüzü boşa
harcamış olursunuz. Bugün dünyanın hemen her yerinde demografik hareket kırsaldan kentsele doğru hareket etmektedir.
Giderek büyüyen şehirler, ihtiyaçları ve
sorunları da beraberinde büyütmektedir.

Geçen yüzyılın kentsel yönetim anlayışlarıyla büyüyen ve karmaşıklaşan şehirlerimizi yönetmenin, ihtiyaçlarını karşılamanın ve problemlerini çözmenin imkanı
kalmamıştır. Elbette insanlığın asırlardan
bugünlere taşıdığı şehircilik birikiminden
azami derecede yararlanacağız. Ancak
sorunlarıyla birlikte büyümekte olan şehirleri çağdaş normlarda yönetebilmek
ve hayat kalitesini koruyabilmek için yeni
açılımlara, yeni fikirlere, yeni projelere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir.
Yeni bir dönemin eşiğinde kentsel yönetim alanında sahip olduğumuz kazanımların korunması ve geliştirilmesi için, AB
tarafından belirlenen standartları temel
ölçü ve kriter olarak değerlendireceğiz.
Yerel yönetimlerimizin geleceğe yönelik
vizyonunu bu esaslar üzerinde şekillendirmenin ve imkanlar dahilinde AB vizyonuna katkıda bulunmanın gayreti içinde
olacağız. Şuna samimiyetle inanıyorum ki;
önümüzdeki dönemde Türkiye, ekonomik
ve idari alanlarda gösterdiği yüksek performansı, Türkiye’nin bütün şehirlerini saran bir değişim rüzgarıyla kentsel yönetim
alanında da gerçekleştirecektir. Bu hedefe
ulaşmak yolunda çok iyi bir zamanlama ve
çok önemli avantajlar yakaladığımız kanaatindeyim.
Değerli dostlar…
Türkiye kısa bir zaman içinde yerel yönetimlerini eksikliklerinden önemli ölçüde
arındıracak ve çağdaş şehircilik standartlarını bir bütün olarak yakalama noktasına gelecektir. Bu beklentimi dile getirirken
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elbette kentsel altyapının geliştirilmesinden, şehir yatırımlarının istenen seviyeye
çekilmesinden, şehir ekonomilerine güç
kazandırılmasından söz ediyorum. Ancak
bütün bunları gerçekleştirirken asıl hedefimiz, vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır bir hayat standardı sağlayabilmektir.
Büyük düşünür Mevlana, “Sabır, ferahlığın anahtarıdır” diyor. Şehirleri insanlar
inşa eder, kimliklerini insanlar verir ve
şehirleri çağdaş standartlara kavuşturacak
olan da yine insan aklının, insan duygularının sabırla berraklaşan proje ve hedefleri
olacaktır. Bizler insanlarımızı en yüksek
kentsel standartlara ulaştırabilmek uğrunda sabırla çalışma kararlılığına fazlasıyla
sahibiz. Topyekun kalkınmanın temelinde
kentsel kalkınmanın yattığının bilinciyle
son iki buçuk yıl içinde ülke olarak yerel yönetimlerimizi güçlendirmek adına
önemli adımlar attık.
İnanıyorum ki bu gayretlerimiz yakın bir
gelecekte karşılığını bulacak, çağdaş ve demokratik yönetimleriyle şehirlerimiz ışıl
ışıl parlayacaktır. Bu süreçte Türkiye’nin
başkenti Ankara da, Avrupa başkentleriyle
birlikte bütün bir ülkeye önderlik etme
rolünde bugün geldiği başarı noktasından
çok daha ileri noktalara ulaşacaktır. Bu
güzel buluşmanın çok önemli sonuçlar doğuracağına, şehirlerimize ve insanlarımıza
önemli açılımlar getireceğine samimiyetle
inanıyorum. Teşrif lerinizden dolayı bir
kere daha şükranlarımı arz ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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İstanbul | 29 Nisan 2005

Yatırımcı Danışma Konseyi
Toplantısı
Uluslararası Para Fonu’nun Değerli Başkanı, Dünya Bankası’nın Değerli Başkan
Yardımcısı, Avrupa Yatırım Bankası’nın
Saygıdeğer Başkanı, çok değerli konuklar, değerli arkadaşlarım… Öncelikle siz
değerli konuklarımızı, Yatırım Danışma
Konseyi toplantısı vesilesiyle ikinci kez

İstanbul’da ağırlamaktan duyduğumuz
mutluluğu belirtmek ve sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Yatırım Danışma Konseyi’nin, Türkiye’yi 21. yüzyıla
taşıma hedefimiz doğrultusunda çok
önemli bir yapı taşı olduğunu ifade etmek isterim.
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Son bir yıldır Türkiye’de yerli ve yabancı
yatırımların artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda siz değerli
konuklarımızın da önerileri ışığında çok
önemli mesafeler kaydettik. Bugün burada
yapacağınız öneriler de yine, sürdürmekte
olduğumuz çalışmalara önemli katkılar
sağlayacak ve bize yol gösterici olacaktır.
Değerli konuklar…
Şunu gururla ifade edebilirim ki bugün
Türkiye, içinden geçmekte olduğu köklü
dönüşüm sürecinde çok önemli bir yol kat
etmiş durumdadır. Türkiye’nin önündeki
en büyük engellerden biri olan siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı ekonomik istikrarsızlık, Hükümetimiz döneminde tereddüde yer bırakmayacak şekilde tamamen
aşılmıştır. Artık önümüze koyduğumuz
uzun vadeli hedeflere yönelik kararlı, disiplinli ve tavizsiz politikalar takip edilmektedir.
2004 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisinin çok daha sıhhatli bir yapıya kavuştuğunu mutluluk içerisinde müşahede
etmekteyiz. Arkadaşlarım sizlere ekonomideki gelişmelere ilişkin ayrıntılı bir sunuş
yaptılar. Ben burada bunları tekrar ederek
vaktinizi alacak değilim. Ancak şunu çok
net olarak söylemek istiyorum ki; bugün
ekonomi politikalarımıza olan güven,
ulusal ya da uluslararası her platformda
açıkça ifade edilmektedir.
Türkiye’de ekonomik istikrarı sağlayarak
sürdürülebilir bir büyüme ortamına ulaşmak için koymuş olduğumuz zorlu hedef-

lere taviz vermeden ulaşmış bulunuyoruz.
Uygulamakta olduğumuz bu istikrarlı
politikalar, hem iç hem de dış piyasalarda
sağlanan güven ortamını daha da perçinlemiştir. Ekonomik dönüşümü tamamlamayı amaçladığımız önümüzdeki dönemlerde
de, mevcut programın esasını oluşturan uygulamalara devam edilecektir. 2005-2007
dönemini kapsayan yeni programımızın
gerekleri doğrultusunda, sıkı maliye ve
para politikası uygulamasından kesinlikle
taviz verilmeyecektir.
Uygulamaya koyduğumuz bu orta vadeli
program sayesinde ekonomi politikaları
öngörülebilir olacak ve başta yatırımcılar
olmak üzere ekonomik karar alan tüm
çevreler daha uzun vadeli bir görüş açısı
kazanacaktır. Bunun yanında makroekonomik istikrarı kalıcı kılma hedefimiz yapısal
reformlarla desteklenecektir. Devlet, tüm
sektörlerin piyasa dinamiklerine göre işlemesi için daha etkin ve verimli bir şekilde
çalışacaktır.
Değerli konuklar…
Türk toplumunu hak ettiği daha müreffeh
bir konuma getirmek amacıyla uyguladığımız ekonomik ve sosyal politikalarımızla,
ülkemiz ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında büyük mesafeler kat etmiş
bulunmaktayız. Bu sürecin en belirgin ve
bizim için en önemli özelliği de bu politikaların, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde
uygulanması öngörülen politikalarla tamamen örtüşmesidir. Hükümetimizin dış
politika yaklaşımında önemli yeri olan ve
toplumun tüm kesimlerince benimsenen
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Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde
son iki yılda sahici büyük adımlar atılmıştır.
Attığımız adımlar Avrupa Birliği ülkelerinde ve bütün dünyada sessiz devrimler olarak nitelendirilmiştir. Gerek kamu, gerekse
özel sektör bu uyum sürecine hazırlıklarını
paralel olarak sürdürmektedir. Türkiye artık tam anlamıyla ve geri dönülmez bir biçimde hukukun üstünlüğünü benimsemiş
açık ve demokratik bir toplum olmuştur.
Değerli konuklar…
Sizinle paylaşmış olduğum, olumlu ekonomik ve siyasal gelişmelerin Türkiye’de
kalıcı istikrar ve güven ortamını sağlayarak, büyük önem verdiğimiz yatırımların
ve hür teşebbüsün önünü açtığını bugün
mutlulukla görmekteyiz. Her fırsatta belirttiğim gibi, biz Türkiye’nin geleceğini
güçlü bir özel sektör ve yatırımların önünü
açmak için daha etkin çalışan bir kamu yönetimi anlayışı üzerine kurmaktayız. Şunu
açıkça ifade etmek isterim ki, koymuş olduğumuz hedefler arasında daha elverişli
bir yatırım ortamı oluşturmak ve ülkemizi
yabancı yatırımlar için bir cazibe merkezi
haline getirmek stratejik önceliklerimizin
en başında yer almaktadır. Bu konuda her
zaman özel sektörün de katıldığı ortak çalışma prensibini benimsiyoruz.
Değerli Konsey üyeleri…
Yatırım Danışma Konseyi (YDK) önerilerinin takibi ve hayata geçirilmesi konusuna
büyük önem verdiğimizi bir kez daha vur-

gulamak isterim. YDK üyeleri tarafından
önerilen öncelikli hususlarda pek çok
önemli adım atılmıştır. Kamu hizmetlerinin
etkinliğini ve şeffaflığını artırmak, özellikle
sektörel düzeyde yatırımcıların muhatap
olduğu bürokratik işlemleri kolaylaştırmak,
yatırımlara ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine daha fazla destek sağlamak üzere
yasal düzenlemeler yürürlüğe konmuştur.
Ayrıca, Konsey üyelerinin eğitim ve altyapı
alanlarındaki acil iyileştirme önerileri, bu
yönde politikalar tasarlanırken dikkate
alınmıştır. Özel sektörün geliştirilmesi çerçevesinde en üst düzeyde önem verdiğimiz
çalışmaları ve tavsiye ettiğiniz hususlardaki
gelişmeleri sizlere gönderdiğimiz ilerleme
raporları ile paylaşmaya devam ediyoruz.
Sayın konuklar…
Sahip olduğunuz uluslararası tecrübe ve
bakış açısının, yürütmekte olduğumuz
kapsamlı çalışmalara kazandırdığı perspektifin ne denli önemli olduğunu bir kez daha
vurgulamak istiyorum. Yatırım ortamının
dinamik bir yapıya sahip olması açısından
sürekli hedeflerimizi revize etmemiz ve
yeni hedefler koymamız zaruridir. Sağlamış
olduğunuz katkıların bu doğrultuda yeni
hedeflerin belirlenmesinde ve çalışmalarımızın daha verimli hale getirilmesinde
önemli olduğu inancındayım.
Ben burada sözü size bırakmak, sizlerin
görüş, öneri ve eleştirilerine kulak vermek
istiyorum. Bir kez daha, konuğumuz olduğunuz, katıldığınız ve katkı verdiğiniz için
teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
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İstanbul | 4 Mayıs 2005

Türk-Alman Ekonomi Kongresi
Sayın Şansölye Schröder, değerli konuklar…
Kısa süre önce temelleri atılan Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu toplantıya katılmaktan onur duymaktayım. T.A.T.S.O’nun açılışını 28.4.2004
tarihinde, Köln’de Şansölye Schröder ile
birlikte yapmıştık. Oda’nın geçen kısa süre
içinde ikili ekonomik ilişkilerimizin di-

namik bir parçası haline gelmiş olmasını
memnuniyetle karşılıyoruz.
Almanya ile son derece önemli siyasi ve
ekonomik ilişkilere sahibiz. Odanız bu bağların derinleştirmesine ve iki ülkede kişiler,
toplumlar ve değişik sektörler arasında
sosyal ve kültürel bağların tesisine katkıda
bulunmaktadır. Almanya ile bu bağların
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güçlendirilmesi, Avrupa Birliği tam üyeliği
doğrultusundaki yolumuzda daha da sağlam şekilde ilerlememize imkan sağlayacaktır.
Sayın konuklar…
Türk ekonomisi son yıllarda kaydettiği
başarılı gelişmelerle dünya ekonomik
çevrelerinin haklı takdirini kazanmaya devam etmektedir. 2004 yılı için % 5 olarak
hedeflenen yıllık büyüme hızı % 9.9 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye, 2004 yılında da
geçen yıl olduğu gibi dünyanın en hızlı
büyüyen ülkeleri arasında yerini almıştır.
Türk ekonomisi, bu alanda OECD ülkeleri
arasında ilk sırayı korumuştur. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir yüksek büyüme
hedeflerine ulaşmayı öngörmekteyiz. 20052007 dönemindeki yıllık ortalama büyüme
oranının ise yaklaşık % 5 olarak gerçekleştirilmesini planlamaktayız.
Diğer yandan, finansal yönetim açısından
istikrarlı bir gelişme kaydedilmiş, enflasyon ise % 9.3 ile uzun zamandır ilk kez tek
haneli rakamlara geriletilmiştir. Avrupa
Birliği’ne katılım öncesi ekonomik program
hedefleri doğrultusunda ekonomik göstergelerimizin Avrupa Birliği ortalamasına
ulaşacağını ümit etmekteyiz.
Bu çerçevede uzun yıllar yüksek seyreden
enflasyon oranını 2007 yılı sonunda yüzde 4’e düşürmeyi öngörmekteyiz. Böylece
önümüzdeki 3 yıllık dönemde Maastricht
kriterlerine enflasyon açısından daha da
yaklaşmış olacağız. Dış ticaretimiz de hızlı
ve düzenli olarak gelişmeye devam etmek-

tedir. Türk lirasının değer kazanmasına rağmen 2004 yılındaki ihracatımız, bir önceki
yıla oranla % 30’dan fazla artış göstermiştir.
Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi 2003
yılında ilk kez 100 milyar Doları aşarak 117
milyar dolar olarak gerçekleşmişken 2004
yılında daha büyük bir atılım yaparak 160
milyar doları aşmıştır. Bu artışla Türkiye,
dış ticaret hacmi ile dünyanın en fazla
ticaret yapan 18. büyük ekonomisi haline
gelmiştir.
Vurgulamak istediğim diğer bir konu da,
Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde yeni
ve gelişime açık pazarlara açılmak isteyen
yatırımcılara geniş bir perspektif sunmakta oluşudur. Özellikle iki bloklu sistemin
çöküşünü izleyen dönemde meydana gelen
gelişmeler, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar
ve Orta Doğu gibi ülkemizin tarihi, kültürel
ve ekonomik bağları bulunan bölgelerde
işbirliği fırsatları ortaya çıkarmıştır. Türk
ve Alman firmalarının üçüncü ülkelerde
işbirliği olanaklarını araştırmaları ve ortak
girişimler gerçekleştirmelerinin her iki tarafın da menfaatine olduğu açıktır.
Bu bağlamda, Türk firmalarının Rusya
Federasyonu’nda, Afganistan’da, Kuzey
Afrika’da ve Orta Asya ülkelerinde yatırım
ve müteahhitlik alanındaki başarıları,
başka bölgelerde yapılacak çalışmalar için
önemli bir referans teşkil etmektedir. Almanya makamlarının da Alman firmalarını
ülkemizin ve firmalarımızın deneyim ve
yeteneklerinden Irak dahil üçüncü ülkelerde ortak girişimler gerçekleştirme yönünde
özendirmesini bekliyoruz.
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Değerli katılımcılar…
Sizlere Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin
neden çok önemli ve hayati olduğunu gösteren bazı rakamlar vermeye ve ekonomik
ilişkilerin bir resmini çizmeye gayret edeceğim: Almanya, bir numaralı ticaret ortağımızdır. 2004 yılında ülkelerimiz arasındaki
ticaret hacmi 21 milyar doları aşmıştır.
Türkiye’de en fazla yatırım yapan üçüncü
ülke Almanya’dır. 1980 yılından günümüze
kadar izin verilen 4.6 milyar dolar değerindeki Alman yatırımları, Türkiye’deki
toplam yabancı sermaye yatırımlarının %
13’ünü oluşturmaktadır.
Almanya, firma bazında ülkemizde en fazla sayıda yatırımı bulunan ülkedir. 1980
yılına kadar sadece 24 Alman firması ülkemizde faaliyet gösterirken, bu rakam, 2004
yılı itibariyle, 1181’e yükselmiştir. Bunu
takdirle karşılıyoruz. Alman firmalarının
Türkiye’de yatırım yapmaya daha çok teşvik
edilmesini bekliyoruz. Almanya, Avrupa’da
en önde gelen ortak ve müttefiklerimizden
birisidir. Almanya’da yaşayan 2.7 milyon
civarındaki Türk, ilişkilerimize ilave bir
derinlik ve önem kazandırmaktadır. 60.000
kadar Türk girişimci Almanya’da 4 milyar
Euro’yu aşan değerde yatırım gerçekleştirmiştir. Söz konusu işletmeler, yaklaşık
25 milyar Euro tutarında iş hacmine sahip
olup, 300.000’e yakın kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır.
Araştırmalar, Almanya’da Türklerce açılmış
işletmelerin sayısının 2010 yılında tahminen 100.000’i aşacağına, Türk firmalarının
yıllık cirosunun ise 95 milyar Euro’ya ula-

şabileceğine işaret etmektedir. Bu durum,
Almanya’daki Türkleri iki ülke arasında
esasen güçlü olan ekonomik ilişkilerin
daha da derinleşmesi için yeni bir fırsat haline getirmektedir. Almanya’nın Türkiye’ye
sağladığı mali ve teknik yardımlar takdirle
karşılanmaktadır. 40 yılı aşkın bir süredir
devam eden söz konusu mali işbirliği çerçevesinde Almanya’nın tahsis ettiği 4,5 milyar
Euro tutarındaki finansmanla yaklaşık 150
proje gerçekleştirilmiştir. Teknik işbirliği
çerçevesinde ise bugüne kadar 500 milyon
Euro’dan fazla kaynak kullanılmıştır. Bu
işbirliğinin devamını ekonomik açıdan
önemli bir unsur olarak görüyoruz.
Alman turistler, ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler arasında sayıları bakımından ilk sırada yer almaktadır. 2004 yılında
bu sayı 4 milyona ulaşmıştır. 50 binden
fazla Alman devamlı olarak Türkiye’de ikamet etmektedir. Bu Alman vatandaşlarını
birer dostluk elçisi olarak kabul ediyoruz.
Kendileri bilmelidirler ki, Türkiye ikinci
vatanlarıdır.
Gördüğünüz gibi Avrupa Birliği içindeki en
büyük ekonomi olan ve derin tarihi, siyasi
bağlarımız bulunan Almanya, Türkiye için
vazgeçilmez bir ortak ve dosttur. Almanya
ile her alanda yoğun işbirliğimizin sürdürülmesinin ve daha da geliştirilmesinin her
iki ülkenin de stratejik çıkarlarıyla uyumlu
olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, son
yıllarda giderek gelişen ilişkilerimizden,
Şansölye Sayın Schröder tarafından ortaya
konan stratejik vizyondan ve bu doğrultuda
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine
vermiş olduğu destekten duyduğumuz
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memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim.
Hatırlanacağı üzere, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonraki ilk Hükümet açıklamamızda, ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğinin temel dış politika önceliğimiz olmaya devam
edeceğini duyurmuştuk. Avrupa Birliği
üyeliğini temel dış politika hedefi olarak
belirlememizin nedeni açık ve basittir. Halkımıza; memuruyla, öğrencisiyle, işçisiyle,
çiftçisiyle ve her sektörden işadamıyla,
Avrupa Birliği standartlarında bir hayat
seviyesi, adil rekabet kurallarının hakim
olduğu bir ekonomik ortam sağlamaktır.
Değerli misafirler…
İktidarda bulunduğumuz iki buçuk yıla
yakın süre zarfında, bu nihai hedefimizi
hayata geçirmek amacıyla Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması yönünde
Hükümetimiz örnek bir kararlılık ve irade
göstermiştir. Hükümetimiz döneminde yapılan reformlar, hem Türk hem de Avrupa
Birliği kamuoyu ve siyasi liderleri tarafından devrim olarak nitelendirilmiş ve takdir
edilmiştir. 17 Aralık Zirvesinde ülkemiz ile
3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin açılması kararı alınmıştır.
Bu karar, ülkemizi aday ülke statüsünden
Avrupa Birliği ile müzakere eden ülke
statüsüne taşımıştır. 17 Aralık Zirvesi kararları bir sonuç değildir. 17 Aralık Zirvesi
kararları hedefimize giden uzun bir yola
açılan giriş kapısıdır. Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne tam üyelik yolunda ilerlemesi
Hükümetimizin, Türk halkı ve kamuoyu-

nun da tam desteğini alan, öncelikli bir
görevidir. Bu yoldaki kararlılığımız devam
etmektedir. Gerçekleştirilen reformların
uygulanmasına ve eksiklerimizin tamamlanmasına verdiğimiz önem azalmamakta,
aksine artmaktadır.
Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde 3 Ekim
tarihine kadarki dönemde Türkiye üzerine
düşen ev ödevini zamanlıca yerine getirecektir. Ülkemiz yılsonundan önce birkaç
müzakere faslına ilişkin tarama sürecini
tamamlayarak bu fasıllarda fiili müzakerelere başlamak arzusundadır. Öte yandan,
17 Aralık Zirvesi’nde varılan anlayış çerçevesinde ülkemiz 3 Ekim tarihinden önce
Ankara Anlaşmasını yeni üyelere teşmil
eden Uyum Protokolü’nü imzalama taahhüdünü yerine getirecektir. 3 Ekim’e kadar
olan dönemde AB’nin de kendi açısından
gerekli olan hazırlıkları tamamlayacağından eminim.
Sayın Şansölye, kıymetli konuklar…
Sözlerime ülkemizin, Almanya ile ekonomik ve sosyo-kültürel bağlarımızın daha
da kuvvetlenmesi gereğine işaret ederek
ve Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odasının bu alandaki katkılarına değinerek
başlamıştım. Bu sürecin en önemli yapıtaşlarından birini siz işadamlarımız oluşturmaktasınız. Almanya, Türkiye ve üçüncü
ülkelerde yürüttüğünüz ticari faaliyetler
ülkemizin sadece yetişmiş iş gücü, teknik
birikimi, iş deneyimi gibi kaynaklarını
harekete geçirmekle kalmamakta, Türkiye
ekonomisine ve Türkiye’nin uluslararası
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itibar ve imajına da son derece değerli katkılar sağlamaktadır.
Sizlerin çabaları ve faaliyetleri ülkemizin
Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde gerek ekonomik açıdan, gerek sivil toplum faaliyetleri anlamında tecrübe kazanmamıza,
kendimizi daha etkin olarak tanıtmamıza
ve Avrupa Birliği iş çevrelerini daha yakından tanımamıza katkı sağlamaktadır. Uygulamakta olduğumuz IMF ve Dünya Bankası
destekli, kapsamlı makro ekonomik istikrar
programının temel amaçları arasında yer
alan enflasyon oranının tek haneli rakamlara düşürülmesi; daha yüksek ve istikrarlı
bir büyüme sağlanması; ve yapısal reformların hayata geçirilmesi alanlarında önemli
başarılar elde ettik.
Ekonomimiz son yıllarda başarılı bir performans sergilemiştir; makro ekonomik
göstergeler olumlu bir seyir izlemektedir.
Ekonomik büyüme ve düşük enf lasyon
dengesi sağlanmıştır. Ülkemiz ekonomisi
geliştikçe, atılmakta olan bu adımların sektörel bazdaki yansımaları daha da belirgin
ve etkin hale gelecektir. Nitekim, Türkiye
son birkaç yılda dikkat çekici bir ekonomik
büyüme gerçekleştirmiştir. Bu gelişme,
uyguladığımız kararlı ve istikrarlı politikaların bir sonucudur
Avrupa Birliği ile uyumu hızlandırmak için
bu reformları kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Esasen ekonomik kriterler bağlamında
Gümrük Birliği’nin de etkisiyle Avrupa Birliği müktesebatına uyum alanında ileri bir
aşamaya varmış durumdayız. Yaptığımız
tüm reformlar Avrupa Birliği siyasi kriterle-

rinin karşılanması ve işleyen piyasa ekonomisinin pekiştirilmesi yolunda bir bakıma
köprü işlevi de üstlenerek Türkiye- Avrupa
Birliği bütünleşmesine katkıda bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, farklı coğrafyalarda üçüncü ülkelerde Avrupa Birliği
ve özellikle Alman şirketleriyle, ülkemizin
mevcut iş tecrübesi ve kültürel bağlarından
kaynaklanan özel birikiminin hayata geçirileceği ortaklıklar kurulması giderek artan
biçimde gündeme gelecektir.
Değerli Türk ve Alman iş adamlarının beceri ve yeteneklerini, AB finansman ve teknolojik bilgisiyle birleştirerek başarılı ortak
projelere imza atacağından eminim. Bu
alanlardaki faaliyetlerinizde sizleri elimizden geldiğince desteklemeye hazırız. Türkiye ve Avrupa Birliği’ni birbirine bağlayan
temel unsurlar, demokrasi, hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygı temelindeki
çağdaş değerlerdir. Ortak siyasi, ekonomik
ve stratejik çıkarlar ise ilişkilerimizi pekiştiren unsurlardır.
Ülkemiz, Avrupa Birliği üyesi olarak laik,
dışa dönük ve girişimci kimliğiyle, dinamik
nüfusu ve ekonomisiyle, özel siyasi ve stratejik etkinliğiyle önemli bir rol oynayabilecektir. Bu noktaya gelinmesinde dostumuz
ve müttefikimiz Almanya’nın desteğine
her adımda ihtiyacımız olacağını ve bu
desteğin de bizden esirgenmeyeceğine olan
derin inancımı burada sizlerin huzurunda
Sayın konuk Şansölye’ye bir kez daha ifade
etmek isterim. Teşekkür ederim.
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İstanbul | 4 Mayıs 2005

I. Uluslararası Bakım Kongresi
Değerli katılımcılar… Hepinizi en içten
duygularımla selamlıyor, sevgilerimi
saygılarımı sunuyor, yabancı misafirlerimize ülkemize hoş geldiniz diyorum.
Hazırlığı bir yıldan fazla bir süre alan ve
otuzdan fazla ülkeden 400 katılımcıyla
gerçekleşen bu kongre, Türkiye açısından çok boyutlu anlamları olan son derece önem verdiğimiz bir buluşmadır.
Öncelikle Türkiye “yaşlılık” olgusunu ilk
defa bu ağırlıkta gündemine almaktadır.
Bu vesileyle, 2025’li yıllarda nüfusunda
kayda değer bir yaşlı popülasyonun yer
alacağı bir ülke olarak Türkiye, bakım
hizmetleri açısından kurumsal ve yasal
çalışmalar başlatmaktadır.
Hü kü me t ol ara k göreve ge ld iğimiz
günden beri bu alana duyarlı olduk ve
önemli adımlar attık. Bu güzel buluşmanın bize sağlayacağı yeni tecrübelerle bu
adımlarımızı daha zengin, daha etkili,
daha yaygın bir niteliğe kavuşturma imkanını yakalamış oluyoruz. Sadece bir
Başbakan olarak değil, bir insan olarak
da hayatını bu hayırlı hizmetlere adayan
siz değerli katılımcılara da şükranlarımı
ifade etmek istiyorum.

Bakım hizmetleri ve yaşlılık dünyada
sosyal politikanın önemli alanlarının başında gelmektedir. Hayatın her alanında
çağdaş standartları yakalayan bir ülke
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen
bir ülke olarak, bakım hizmetleri ve yaşlılık konularında küresel ölçekte geçerliliği olan kriter ve uygulamalara yönelme
kararlılığı içindeyiz. Bakım hizmetleri,
yaşlılık ve engellilik konularında bugün
çağdaş temel kriterlerin şekillendiği küresel bir platformdan söz etme imkanına
sahibiz.
Ülke olarak bu platformda yer edinmek
ve bu alana azami katkı sunmak istemektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin
eşiğinde olan bir ülke olduğu malumunuzdur. Bu durum, Türkiye’nin insani
sorumluluğunu ve perspektifini coğrafi
sınırlarının ötesine taşan bir hassasiyetle ele almasını ve vizyonunu geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.
Öte yandan, Türk toplumu uzun ve zenginliklerle dolu tarihinden bugünlere
taşıdığı medeniyet mirasıyla bu alana
yeni bakış açıları, yeni incelikler, yeni fikirler getirebilecek bir geleneğe sahiptir.
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Bütün bunları bir araya topladığımızda,
Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini arttırmasını insanlığa karşı bir görev, bir
sorumluluk olduğunu görüyoruz.
Değerli katılımcılar…
Ülke olarak hem Avrupa ülkelerinde
yaşayan yaşlı Türkler, hem de ülkemizde yaşayan yaşlı Avrupalılar açısından
kurumsal ve yasal entegrasyona ihtiyacımız vardır. Şurası kesindir ki Türkiye, coğrafi konumu, iklimi ve kültürel
değerleri açısından önemli imkanlara
sahiptir. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirme gayretiyle ülkemizin en
güzel bölgelerinde bakım hizmeti sunan
kurumlarımız var.
Birikimimizi sınırlarımızın ötesinde de
değerlendirmek, bakım sektörü aracılığıyla Avrupa’da ve diğer komşu ülkelerde bakım hizmeti vermek istiyoruz. Bu
anlamlı kongre, gerek bakım hizmetleri,
yaşlılık ve engellilik konularında yaşanan problemlerin çözümüne dönük
çözüm arayışlarına zemin hazırlayacağı
gibi, bu alanda uluslararası işbirliğine de
yeni açılımlar kazandıracaktır. Türkiye
olarak üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya, bu alana her bakımdan katkılar
sunmaya hazırız. Bu kongreye katılarak
verdiğiniz destek için ülkem adına tekrar teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.
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Macaristan | 12 Mayıs 2005

Macaristan Başbakanı Ferenc
Gyurcsany ile Ortak Basın
Toplantısı
Başbakan Erdoğan, Macaristan Parlamento Binası’nda Başbakan Ferenc Gyurcsany
ile görüştü. Parlamentodaki Başbakanlık
makamında yaklaşık yarım saat süren
görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. İki lider, daha sonra
ortak basın toplantısı yaptılar. Başbakan

Erdoğan, yaptığı konuşmada Macaristan
Başbakanı ile siyasi ekonomik, kültürel ve
ticari konuları ele aldıkların söyledi.
Macaristan ile Türkiye arasında tarihten
kaynaklanan ortak kültürel bağlar olduğunu kaydeden Erdoğan, Türk-Macar
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dostluğunun çok eskilere dayandığını bildirdi. Macaristan’ın Türkiye’ye AB yolunda destek verdiğini hatırlatan Başbakan
Erdoğan, bu destekten ötürü Başbakan
Ferenc Gyurcsany’e teşekkür etti. İki ülke
arasındaki ticaret hacminin 2004 yılı sonu
itibariyle yüzde 30 arttığını belirten Erdoğan, bu rakamın daha da artırılması konusunda siyasi iradenin mevcut olduğunu
ifade etti.
Turizm konusunda Macaristan ile Schengen vizesiyle ilgili sıkıntı olduğunu ve
bu sıkıntının giderilmesi için çalışmalar
yapılacağını anlatan Erdoğan, Türkiye ile
Macaristan arasında herhangi bir siyasi
sorunun olmamasının Türkiye açısından
bir kazanç olduğunu vurguladı. Erdoğan,
Macaristan Başbakanı Gyurcsany’nin kendisinden isteği olan Mehmet Tüysüz adlı
Türk vatandaşının Macar eşinden olan çocuğunun ‘‘Türkiye’ye kaçırılmasıyla’’ ilgili
olarak da ‘‘Bu konuyu döner dönmez takip
edeceğiz. İçişleri Bakanı’na gerekli talimatı
hemen verdim. Emniyet teşkilatımız gerekeni yapacaktır’’ dedi.
İki ülke arasında kara ve deniz taşımacılığı
konusunda sıkıntılar olduğunu kaydeden
Erdoğan, iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının bir araya gelerek sorunun giderilmesi
için çalışılacağını da dile getirdi. Başbakan
Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin terör örgütü
elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili AİHM’in
verdiği kararla ilgili sorusu üzerine,
‘‘AİHM’in usul açısından vermiş olduğu bu
karar, Bakanlar Komitesi’nde görüşülecek
ve Bakanlar Komitesi’nin görüşmesi ne

kadar sürecek bu bilinmiyor. Görüşmeden
sonra Türk yargısı gereken kararı verecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan
hiç şüphemiz yoktur. Yargının kararı beklenecektir. Bu kararı beklemekten başka
Türkiye’nin bir tasarrufu olmayacaktır’’
dedi.
Erdoğan, ‘‘AB Anayasası ile ilgili Fransa’da
yapılacak referandum olumsuz sonuçlanırsa, bu Türkiye’nin durumunu etkileyebilir mi?’’ sorusuna, şu yanıtı verdi:
‘ ‘ B u A B a n ay a s a s ı n ı n o y l a m a s ı d ı r
Türkiye’nin oylanması değildir. Dolayısıyla burada herhangi bir endişemiz söz
konusu değildir. Buradaki sorun Sayın
Chirac başta olmak üzere Fransız hükümetinin bu konuyu Fransa halkına anlatmaları olacaktır. Anlatacaklar ve AB
Anayasası da temennimiz odur ki, Fransız
halkı tarafından kabul edilecektir. Şu andaki gelişmelere bakılırsa Fransa’da halkın
AB Anayasası’na tavrı olumlu anlamda gelişmektedir. Türkiye olarak endişe taşımıyoruz. Böyle bir endişemiz yok. Dersimize
iyi çalışıyoruz. 3 Ekim’de müzakereler
başlayacaktır. Bunun önünde de herhangi
bir engel yoktur.’’
Erdoğan, Macar bir gazetecinin, ‘‘Acaba Ermeni soykırımı ile ilgili olan bazı görüşler
ve dile getirilen suçlamalar, Türkiye’nin
AB’ye girmesini etkileyebilir mi?’’ sorusuna şu karşılığı verdi:
‘‘Sözde Ermeni soykırımı konusu Kopenhag siyasi kriterleri içinde yer almıyor. AB
ve 3 Ekim konusunda bizim için böyle bir
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ön koşul söz konusu değildir. Sözde Ermeni soykırımı konusunda iktidar ve muhalefet olarak almış olduğumuz bir karar var.
Biz diyoruz ki, tüm devlet arşivlerini açtık;
Ermenistan da varsa elindeki arşivleri
meydana çıkarsın. 3. ülkelerde varsa onlar
da meydana çıkarsın. Bu iş, tarihçilerin,
hukukçuların işidir. Onlar çalışsınlar. Hazırlıklarını karşılıklı olarak yapsınlar. Önümüze getirsinler, ondan sonra biz siyasiler
olarak oturalım konuşalım, eğer tarihimizle hesaplaşmak gerekirse, veririz. Fakat,
ilgili ilgisiz bazı ülkelerin meclislerine bu
konuyu getirmek suretiyle oylama yapmak
hangi uluslararası diplomasi ile uyuşabilir,
ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Bu
konu Macaristan’a da getirilmek istendi.
Sayın Başbakan’ın olumlu yaklaşımı ile bu
konu burada ele alınmadı. Temennimiz
odur ki uluslararası platformda diğer ülkeler de buna olumlu yaklaşsınlar. Ben de
kalkıp şimdi farklı bir ülkede tarihinde olmuş bir soykırımı gündeme getirebilirim,
meclisimizden de bunu çıkarırız. Çünkü
çoğunluğumuz da var. Kaldı ki, muhalefet de aynı şeyleri düşünüyor. Hele hele
bu 15 tane ulusal meclisten bu tür kararı
geçirmiş olan ülkeleri masaya yatırırız.
Bunların içinde bu tür soykırım yapmış
ülkeler hangileri ise aynı şekilde alırız,
kendi meclisimizden geçirmek suretiyle
böyle bir adımı atarız. Bu gücümüz de var.
Ama sözde Ermeni soykırımı konusunda
Türkiye’ye karşı kurulmak istenen tuzak,
çok çirkin bir tuzaktır. Böyle bir tuzağa da
Türkiye düşmeyecektir.’’
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Varşova, Polonya | 16 Mayıs 2005

Avrupa Konseyi 3. Zirvesinde
Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi’nin 3. Zirvesi’nin,
bir Avrupa Birliği üyesinin başkenti olan
Varşova’da düzenlenmesinin Avrupa’daki
değişimi en özlü biçimde yansıttığını kaydetti. Erdoğan, küresel gelişmelerin Avrupa Konseyi’nin, insan hakları, demokrasi
ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki görevini daha da önemli kıldığını vurguladı.
Erdoğan, şöyle konuştu:

‘‘Avrupa Konseyi’ni üzerine inşa ettiğimiz
ilkeler, küresel çerçevede yaşamakta olduğumuz zorlu dönemde bize rehberlik
edecek niteliktedir. Avrupa Konseyi çerçevesinde belirlediğimiz standartlar, dünyanın diğer bölgeleri için örnektir. Soğuk
Savaş’ın ardından iki kutuplu dünya düzeninin yıkılması ve küreselleşmenin ivme
kazanması, uluslararası sistemi açıklamak
için kullanılan kavramları değiştirmiştir.
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İki kutuplu dünyanın dar kalıplarından
kurtulan uluslararası toplumun, küreselleşmenin olumlu unsurlarından yararlanarak istikrar, refah ve bütünleşme yönünde ilerlemesini umut ediyorduk. Ancak 11
Eylül saldırıları, uygarlık için büyük bir
tehdit oluşturan terörizmin ulaştığı ürkütücü boyutları ortaya koymuştur. Terörizm de küreselleşmekte, bölge, din ve ırk
ayırımı yapmadan masum insanları katletmektedir. Terörizmle mücadele, güçlü
uluslararası dayanışma gerektirmektedir.
Terörizm gibi uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti, yolsuzluk ve çevre
sorunlarının etkileri de ulusal sınırları
aşmaktadır.’’
Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, anti-semitizm ile belirli din ve kimliklere karşı
önyargıların, etnik ve dini aşırılıkların
sürdüğüne işaret eden Erdoğan, ‘‘Bu hastalıklara İslam düşmanlığının eklendiğini ne
yazık ki görüyoruz. Bu gelişmelerden kaygı duymamak elde değil’’ dedi. Başbakan
Erdoğan, 11 Eylül sonrası dönemin, farklı
kültürler ve medeniyetler arasındaki temel anlayışın ne kadar kırılgan olduğunu
ve karşılıklı önyargıların ne kadar çabuk
derinleşebildiğini gösterdiğini anlattı. 11
Eylül’den sonra gelişen ilk eğilimlerden
birinin, terörizmi, kültürel ve dini temeller üzerine tanımlama çabası olduğunu
kaydeden Erdoğan, ‘‘Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, terörün dini, kültürü,
ırkı, milliyeti yoktur. Hiçbir din de terörü,
insan öldürmeyi hoş görmez. Bu konuda
11 Eylül sonrası bazı bağnaz yaklaşımlar,
ortaya çıkmıştır. Ancak bugün memnuniyetle görüyorum ki, sağduyu üstün gelmiş

ve küresel nitelikli kırılma hatlarının genişlemesi engellenmiştir’’ diye konuştu.
Yüzyıllar boyunca, ‘‘öteki’’ kavramının,
anlaşmazlıklara ve çatışmalara sebep olduğunu ifade eden Erdoğan, ‘‘Tarih bize, insanların ‘öteki’ne yönelme biçiminin, aynı
zamanda istikrar ve barışın dinamiklerini
belirlediğini öğretmiştir. Tarih boyunca,
“öteki”ni, göz ardı etme, dışlama veya
“öteki” üzerinde siyasi, ekonomik veya
kültürel anlamda hükümranlık kurma eğilimlerinin, sadece ve sadece uyuşmazlık ve
husumet yarattığına da tanık olduk’’ diye
konuştu. ‘‘Bugün sorulması gereken soru
şu olmalıdır: ‘Öteki’ dediğimiz kimdir?
‘Öteki’ gerçekten var mıdır?’’ diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
‘‘Yoksa bu, önyargıların, hoşgörüsüzlüğün,
karşılıklı anlayış eksikliğinin, birbirini
dinleme ve anlamaya çalışma yeteneğinin
yeterince kullanılmamasının yarattığı
bir algılama sorunu mudur? Tüm Avrupa ülkelerini ortak demokratik değerler
sisteminde bir araya getiren Avrupa
Konseyi’nin, mevcut mekanizmaları ve
uzmanlığı ile hoşgörüsüzlüğe dayanan önyargıların giderilmesi için uygun platform
olduğuna inanıyoruz. Avrupa’da, toplumlarımızda göç ve entegrasyon konularıyla
bağlantılı olarak yaşanan sorunlara, en
iyi yerel düzeyde eğilinebileceğine inanıyor ve bu kapsamda Avrupa Konseyi’nin
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin
kültürler ve dinler arası diyalogun geliştirilmesine, oluşturacağı iyi uygulama
kuralları ile yerel düzeyde önemli katkılar
sağlayabileceğini düşünüyoruz. Avrupa

382

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

Konseyi’nin, kendi toplumlarımıza yönelik faaliyetlerinin yanı sıra, diğer uluslararası ve bölgesel kurumlarla da işbirliği
ve koordinasyonun geliştirilmesi gereğine
inanıyoruz.’’
Erdoğan, özellikle BM, UNESCO, İslam
Konferansı Örgütü, AGİT ve Avrupa Birliği ile kültürler ve dinler arası diyalogun
geliştirilmesi amacıyla ortak eylem programları ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve
ortak anlayış platformu yaratılmasında,
Avrupa’da birlikteliği temsil eden Avrupa
Konseyi’nin merkezi rolü bulunduğuna
inandığını ifade etti. Başbakan Erdoğan,
‘‘Bulunduğumuz coğrafyanın Türkiye’ye,
Avrupa ve Asya kültürleri ile dinler arasındaki diyalogun ilerletilmesinde özel
bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz’’ dedi.
Gerçekte demokrasinin, çok boyutlu
bir düşünme biçimi olduğunu belirten
Erdoğan, ‘‘En başta, düşünce ve ifade
özgürlüğüyle ilgilidir. Siyasette çoğunluğun yönetme hakkına, azınlıkta kalanın
eğilimlerine saygıyla, ortak yarar için
serbestçe bir araya gelebilme kabiliyetiyle,
kadınların toplum içinde ve siyasetteki
rolüyle, şeffaflıkla ve hesap verebilirlikle
ilgilidir. Bizler Türkiye’de bu değerleri
aynen paylaşıyoruz’’ dedi. Bu nedenle hükümetin sürekli daha yüksek demokratik
standartları hedeflediğini, bunu yaparken
Avrupa Konseyi’nde belirlenen standartları yakından izlediğini ifade eden Erdoğan,
konuşmasını şöyle tamamladı:

‘‘Halkımızın artan ihtiyaç ve demokratik
beklentilerine cevap veriyoruz. Bu bağlamda, toplumumuzun özelliklerini dikkate
alıyor ve bizim için en iyiye ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Başkalarının deneyimlerinden de büyük ölçüde yararlanıyoruz.
Bu çerçevede, Avrupa Birliği ile ilişkimiz
ve tam üyelik için adaylığımız, bize bu konuda ivme vermektedir. Gerçekten, son iki
yıl içinde Türkiye’de kişisel özgürlükleri,
demokratik hesap verebilirliği ve şeffaflığı
geliştirmek amacıyla kapsamlı reformlar
gerçekleştirdik. Ancak halen yapabileceklerimiz olduğunun da bilinci içindeyiz.
Türkiye’deki tecrübelerimiz, nüfusunun
çoğunluğu Müslüman bir ülkenin kendi
manevi ve kültürel kimliğini koruyarak,
hatta bundan yararlanarak çağdaş demokratik standartlara ulaşabileceğini ortaya
koymaktadır. Adalet, eşitlik, hesap verilebilirlik, istişare, hakkaniyet, bireye saygı,
manevi ve kültürel mirasımızda esasen
mevcuttur.’’
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İstanbul | 25 Mayıs 2005

UEFA Yöneticileri ile Kahvaltı
Futbolda 2005 yılının dünya çapında en
önemli ve en büyük organizasyonunun öncesinde sizleri bu kahvaltıda ağırlamaktan
dolayı büyük bir onur duyuyorum.
Türkiye, son yıllarda bir biri ardına gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlar ile
bu alandaki başarısını ve üstünlüğünü pek
çok kez kanıtladı. Başta İstanbul olmak
üzere pek çok kentimiz, üyesi olduğumuz
ya da olmadığımız pek çok uluslararası
platformun buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye, tarihin en eski zamanlarından beri bir merkezdi, bir merkez olmaya
da devam ediyor.
Ancak, Şampiyonlar Ligi finalini sadece
bu bağlamda açıklamak yeterli olmaz
diye düşünüyorum. Çünkü her şeyiyle en
üst düzeyde altyapıya sahip olsanız bile,
evsahipliği yaptığınız organizasyonun
kültürüne sahip değilseniz, daha baştan
kaybedersiniz. Türkiye, bir futbol ülkesi...
Futbolun sevildiği, kitleleri harekete geçirdiği, insanlar için gerçekten de bir değer
ifade ettiği bir ülke.
Bugün gönül rahatlığıyla söylüyorum ki
Türk insanının futbol aşkı böyle bir organi-

zasyonun evsahipliği için en önemli avantajıdır. Türkiye’deki futbol kültürünün
ve sevgisinin yansımalarını bu ülkenin
başbakanı olan şahsımda da bulabilirsiniz.
Bendeniz eski bir futbolcuyum. Eski bir
futbolcu olmam, bir sporcu olmam, benim
için hep önemli bir değer olmuştur, olmaya devam edecektir. Sportmenlik ruhu,
karakterimin çok önemli bir parçasını
oluşturmuştur.
Gerek Türkiye futbolunu, gerek dünya futbolunu hep yakından takip ettim, etmeye
devam edeceğim. Son yıllarda başta Milli
Takımımız olmak üzere Türk takımlarının
Avrupa ve Dünya kupalarında gösterdikleri başarılarda elimden geldiğince ve
programım müsaade ettiğince her zaman
bizzat bulundum, futbolcularımızı ve sporcularımızı destekledim.
Ancak bugün burada esas olarak şunu
vurgulamak isterim: Sadece kendi taraftarı olduğum takımların oyunlarını değil,
başka takımların oyunlarını da, başka
ülke takımlarının oyunlarını da büyük bir
keyifle, büyük bir zevkle izledim, izlemeye
devam edeceğim. Çünkü sporun ruhuna,
futbolun ruhuna daha da uygun olan bu-

384

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-1

dur. Fanatizme ve holiganizme karşı tüm
spor camialarının, futbol camialarının
desteklemeleri gereken tavır budur.
Bugün, bu yıl içinde yapılacak dünyanın
en büyük futbol organizasyonunun öncesinde, sizler, Avrupa ve Dünya futbolunun tepesindeki isimler ve bu önemli
organizasyonun evsahipliğini yapan bizler
bütün dünyaya şunu söylemeliyiz… Spor
ve futbol kardeşliğin oyunudur, dostluğun
ve centilmenliğin oyunudur, hoşgörü ve
diyalogun oyunudur. Bugünün acı ve gözyaşı dolu dünyasında bu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu
topraklar hep bu değerleri taşıdı, hep bu
değerleri benimsedi, hep bu değerlere ev
sahipliği yaptı. Değişik dinlerin, dillerin,
medeniyetlerin beşiği oldu.
Bugün bu toprakların böylesi büyük bir
futbol organizasyonuna ev sahipliği yapıyor olması kesinlikle rastlantı değildir.
Bu organizasyon, bu büyük buluşma,
Türkiye’de futbolun geldiği noktayı tüm
dünyaya göstermesi açısından büyük
önem taşıyor. Türkiye’de futbol sadece profesyonel seviyede değil tüm seviyelerde sistematik, planlı, uluslararası tanımlanmış
standartlar çerçevesinde yayılıyor. Dünya
standartlarında bir futbol eğitimi ve altyapı geliştirme sistemi mevcut. UEFA’nın
Mini Pitch ve Grass Roots projeleri ülkemizde etkin bir şekilde uygulanıyor.
Genç futbolcularda ve çocuk futbolunda
Avrupa’nın lideri olmaya adayız.
Bu alandaki çalışmalarımız sadece iddialardan ibaret değil. Çalışmalarımızın mey-

velerini sürekli olarak topluyoruz. En son
olarak U17 takımımız İtalya’da oynanan
turnuvada Hollanda’yı yenerek Avrupa
şampiyonu oldu. Tüm bu başarılar bizim
için profesyonel ekiplerimizin başarıları
kadar, hatta onlardan çok daha fazla önemli. 1992 ve 1994 yıllarında U17 ve U19
klasmanlarında Avrupa şampiyonu olan
gençlerimiz 2002 yılında Türkiye’yi dünya
üçüncülüğüne taşıdılar.
Futbolda genç nesiller yetiştirmek geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır. Bunu
çok iyi biliyoruz. Bu final, bu büyük organizasyon, dünya çapındaki futbol otoritelerinin Türkiye’deki futbol ortamını
görmelerini, bu ülkenin dünya çapındaki
altyapısını görmelerini, organizasyon
yeteneğine ve başarısına bir kez daha şahit olmalarını sağlayacak. Ve inşallah bu
ülkeden hepiniz gayet tatmin olmuş bir
şekilde ayrılacaksınız. Lütfen finalden sonra yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizlerle,
bu dev organizasyonun ev sahibi Türkiye
Futbol Federasyonu’na, sayın Başkanımız
Levent Bıçakcı ve ekibine bildirmenizi rica
ediyorum.
Çünkü bizim gelecekle ilgili de güzel planlarımız var. Bunlardan en önemlisi de
2012 Avrupa Şampiyonası adaylığımız.
Daha önce komşu Yunanistan ile birlikte aday olduğumuz 2008’den sonra bu
sefer kendimiz adayız ve var gücümüzle
hazırlanıyoruz. Bu güzel organizasyonun
ev sahibi Türkiye Futbol Federasyonu,
Türkiye’nin tüm stadlarındaki altyapıları
büyük bir hızla iyileştiriyor. UEFA’nın stad
klasifikasyon sistemini uygulamaya baş-
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ladık. Şu anda Süper Ligimizde koltuksuz
ve numarasız stadımız kalmadı. Benim de
teşvikimle 2012 için Kayseri ve Antalya’da
yeni stadlar yapılıyor.
Ve işte sizin görüşleriniz bu planlarımız
için, başvuru sürecimiz için çok önemli.
2012 yılında Avrupa finalinin burada, bu
güzellikler arasında oynanması ne kadar
hoş olur... Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise
bu önemli organizasyonu, bu güzel organizasyonu dünya standartlarında hazırladığından şüphe duymadığım Türkiye Futbol
Federasyonumuza, onlarla tam işbirliği
içinde aylardan beri İstanbul’da çalışmakta olan UEFA ekibine ve bu organizasyonda görev alan tüm arkadaşlara ediyorum.
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ABD | 7 Haziran 2005

Amerikan-Türk Konseyi’nde
Yaptığı Konuşma
Erdoğan, Amerikan-Türk Konseyi’nin
(ATC) 24’üncü yıllık konferansında bir konuşma yaparak, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtiyordu.
Bundan 60 yıl önce savaştan harap olmuş
Avrupa’ya güvenlik şemsiyesi sağlamakla
kalmayıp Avrupa’yı ekonomik olarak da
ayağa kaldıran gücün ABD olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuşuyordu:
‘‘Aynı dönemde rejimine ve toprak bütünlüğüne yönelik büyük bir tehdit altında
bulunan Türkiye’yi Truman doktrini ve
Marshall yardımları yoluyla aynı şemsiye
altına alan da ABD’dir. Kore’den Somali’ye
Bosna Hersek’ten Afganistan’a uzanan
ortak davamızda iki ülke omuz omuza
çalışmışlardır. On yıllar boyunca ortak
değerleri paylaşmaktan, müttefik ilişkisini
sürdürmekten ve ortak davaları savunmaktan doğan karşılıklı güven, bu değerli
ilişkiyi geleceğe de taşıyacak kuvvettedir.
21’inci yüzyılın yeni fırsat, risk ve tehditlerine ilişkin olarak iki ülkenin vizyonları
ve stratejilerinin örtüştüğünü belirten
Başbakan Erdoğan, iki ülkenin ortak gün-

deminde terörle ve kitle imha silahlarının
yayılmasına karşı mücadeleden Irak’a, Ortadoğu sorununun çözümüne, Kafkasya ve
Orta Asya’nın istikrarına, Afganistan’ın yeniden imarından enerji güvenliğine kadar
pek çok konuda paralellik bulunduğunu
ifade ediyordu. Türkiye’nin kendisinin de
önemli bir değişimden geçtiğini anlatan
Başbakan Erdoğan, 10 yıl öncesine kadar
Türkiye’nin, ABD ile ortaklığına daha çok
stratejik, coğrafi konumu ve savunma kabiliyetleri boyutunda katkıda bulunan bir
ülke konumunda olduğunu ifade ediyor,
bugün ise Türkiye’nin istikrar yaratıcı etkisi sayesinde ‘‘yumuşak gücünün’’ arttığını
söylüyordu.
Kıbrıs konusunda Türk tarafının 24 Nisan
referandumuyla attığı adıma karşılık, Kıbrıs Türklerine yönelik izolasyonun devam
etmesini anlamakta güçlük çektiklerini belirten Erdoğan, bir İngiliz ticari heyetinin
ve Amerikan kongre üyelerinin KKTC’ye
gitmesinin olumlu olduğunu ancak daha
fazla adım atılmasının beklendiğini kaydediyordu. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Kofi
Annan’ın Kıbrıs raporunun BM’de değer-
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lendirilip neticesinin açıklanmasının aradan bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen
gerçekleşmediğini belirtti ve ‘‘bunu da
anlamakta güçlük çekiyoruz’’ diyordu. İki
ülke ilişkilerinin daha kapsamlı bir boyuta
taşınması gerektiğini ifade eden Erdoğan,
şöyle konuşuyordu:
‘‘Burada tabiatıyla iki ülke yönetimlerine
büyük rol düşmektedir. Bu bakımdan
üzerimize düşeni yapmakta kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Birbirimize direkt iletişim hatlarıyla ulaşabiliriz.
Birbirimize ulaşmamız medya aracılığıyla
olmamalı. Medya aracılığıyla olacak olursa, bunlar birbirimize olan samimi yaklaşımlarımızı gölgeleyecektir. ABD ile
ilişkilerimizde etkin ve sonuç getiren bir
beraberliğin sağlanması noktasında güçlü
bir iradeye sahip bulunmaktayız. İki ülke
arasında devam eden her düzeydeki yoğun
temaslar ve karşılıklı ziyaretler, bu iradenin en belirgin göstergesidir. Başkan Bush
ile bir dost, bir müttefik ve bir ortak olarak
stratejik ilişkilerimizi ve bölgesel, küresel
plandaki işbirliğimizin gündem maddelerini gözden geçirme imkanı bulacağız’’.
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ABD | 9 Haziran 2005

Dış Politika Derneği’nde
Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan , ‘‘ Foreign Policy
Association’’da ‘‘Türk Dış Politikası ve
ABD’yle İlişkiler: Paylaşılan Vizyonlar ve
Birbirini Güçlendiren Yetenekler Ortaklığı’’ konulu bir konuşma yapıyordu. Konuşmasında Türkiye’nin, dünyanın merkezi
bir bölgesinde ‘‘orta düzeyde bir güç’’ olarak yer alan bir ülke olduğunu ifade eden
Erdoğan, Türkiye’nin buna karşılık tarihi

ve kültürel birikimi, jeopolitik konumu ve
insan kaynakları bakımından herhangi bir
bölgesel güçten beklenenden daha önemli
bir konumda bulunduğunu, sahip olduğu
potansiyeli gittikçe daha etkili şekilde hayata geçirdiğini söylüyordu.
‘‘İçinde bulunduğumuz zor bölgesel ve
uluslararası ortamda başarılı olabilmek
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için en etkili yolun, Türkiye’nin dış politika geleneklerini günümüzün gerçekleriyle
bağdaştırmaktan geçtiğini düşünüyoruz’’ diyen Erdoğan, Türkiye’nin bunu
sadece kendi dış politika yaklaşımları ve
imkânlarıyla yürütmesinin yeterli olmadığını söylüyordu. Erdoğan, bu vizyonu hayata geçirirken başta ABD’nin merkezi bir
rol oynadığı Transatlantik İttifak olmak
üzere, sahip olduğu çok boyutlu ilişkiler
manzumesinin sunduğu ortaklıklardan
da destek aldıklarını ifade ediyordu. Türk
dış politikasının dayandığı temel ilkelerin
uygulanmasında 21. yüzyılın değerleriyle
uyumun sağlanmasına da önem verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam ediyordu:
‘‘Dolayısıyla halkımızın talepleri ve çıkarları ile uluslararası camianın beklentileri
doğrultusunda bir yol izlemekteyiz. Başka
bir ifadeyle, gerçekliği elden bırakmadan,
evrensel değerlerin daha geniş bir coğrafyada uygulanmasına katkıda bulunmayı
hedef liyoruz. Türkiye, bu iki yönelimi
birbiriyle çelişmeden yürütebilmekte, bunun için çok boyutlu ve aktif bir politika
izlemelidir.’’
Türkiye’nin son yıllarda ve özellikle hükümetleri döneminde daha da içerik ve ivme
kazanan reform sürecinin, Cumhuriyet’in
Türk halkına en ileri standartları sunma
hedefinden ve Türk halkının demokratik
özlemlerinden beslendiğini anlatan Erdoğan, AB üyelik sürecinin, bunu daha da
kolaylaştırdığını kaydediyordu. Erdoğan,
‘‘Ancak, Türkiye, AB’nin kendi dönüşüm
sancılarından bağımsız olarak olumlu

değişimini pekiştirmeye devam edecektir.
Böylelikle, Türkiye, diğer kalkınmakta
olan ülkeler için faydalı bir örnek olmayı
sürdürecektir’’ diyordu.
‘‘ABD’nin stratejik bakışı, Türkiye’nin
AB’ye üyeliğinin ABD ile ilişkilerini olumsuz etkileyeceği yönündeki hatalı tahlillere de itibar etmemektedir’’ diyen Erdoğan,
esasen iki ülkenin birbirlerini zannedilenden daha iyi tanıdığını söylüyordu. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin, NATO’nun
farklı boyutlarda da olsa Körfez’den
Afganistan’a ve daha sınırlı ölçüde Irak’a
kadar bu coğrafyada bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamasına
güçlü bir destek verdiğini anlatıyordu.
‘‘İttifakın sadece kolektif savunma anlayışıyla sınırlı kalmayıp, siyasi boyutu da
güçlenen bir güvenlik teşkilatı ve işbirliği
platformu olarak gelişmeye devam etmesine önem atfediyoruz’’ diyordu.
ABD’nin küresel barış ve hürriyetin güçlendirilmesiyle tehlikelerin önlenmesi
için ortaya koyduğu stratejik hedeflerin
Türkiye’nin hedef leriyle örtüşmesinin,
paylaşılan ortak değerlerin bir tezahürü
olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürüyordu.
‘‘Türkiye, kendi mukayeseli avantajlarından istifadeyle kendi bölgesinin şartlarına uygun yaklaşımlarla ancak neticede
ABD’yle aynı genel hedef lere doğru
ilerlemektedir. Bunun en yeni ve somut
sonuçlarından biri, Bakü-Tif lis-Ceyhan
petrol boru hattının hayata geçirilmesi yönünde kaydedilen gelişme olmuştur. Türk-
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Amerikan ortak stratejik bakışı, bölgedeki
ortaklarımızın da katkılarıyla stratejik bir
sonuç vermiş, Hazar havzasındaki enerji
kaynaklarının batıya erişim yollarını çeşitlendirerek, enerji güvenliğini artıran bir
etki yaratmıştır. Bu, Türkiye’nin enerji koridoru haline geldiğinin açık bir ifadesidir.
3 Temmuz’da da Türkiye’den Yunanistan’a
doğalgaz bağlantısı yapıyoruz. Bu hat, barışın damarlarını güçlendirecek hatlardır.’’
Konuşmasında Arap-İsrail sorununa da
değinen Erdoğan, ‘‘Hiç kimse benim teröristim iyidir, kötüdür diyemez. Terörün
dini, dili milleti yoktur. Ne zaman nerede
vuracağı belli olmaz. Türkiye de teröre en
çok kurban vermiş bir ülkedir. Terörle ortak bir mücadele edeceksek, Türkiye’ye de
gerekli desteği istiyoruz. Kuzey Irak’taki
PKK KONGRA/GEL’in orada barınmasına
fırsat verilmemesi talebimizi tekrarlıyoruz’’ diyordu.
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Edirne | 19 Haziran 2005

Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı
Açılış Konuşması
Sayın Başbakan… değerli konuklar… İnşaat çalışmalarına 1992’de başlanılan Hamzabeyli-Lesovo sınır kapısının açılışını,
bugün, değerli dostum Başbakan Simeon
Sakskoburggotski ile birlikte yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı’nın
açılmasına ihtiyaç duyulmuş olması, iki
ülke arasındaki yakın ilişkilerin ulaşmış
olduğu ileri düzeyin açık bir göstergesidir. Yanı başımızdaki komşumuz Bulgaristan, ülkemizin Avrupa’ya açılan fiziki
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kapısıdır. Her yıl Batı Avrupa ile ülkemiz
arasında yük taşıyan binlerce TIR’ımız
Bulgaristan’dan geçmektedir. Bulgaristan,
ayrıca, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize seyahatlerinde başlıca transit
güzergâhı olması yönüyle de bizim için
hayati öneme sahiptir.
Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı, KapıkuleKapitan Andreevo sınır kapısının yükünü
hafifletecek, güzergah üzerindeki trafiği
kolaylaştıracak ve böylece ikili ticari ilişkilerimize ivme kazandıracaktır. Halen sadece yolcu ve küçük araç trafiğine açık olan
Dereköy-Malko Tırnovo Sınır Kapısı’nın
da TIR trafiğine açılması ve özellikle bu sınır kapısında sürdürülen modernizasyon
çalışmalarının tamamlanmasıyla, ülkelerimiz arasında üç sınır kapısı tam kapasite
işler hale gelecektir.
Sınır kapıları, aynı zamanda, bölgede yaşayanlar için de ilave bir etkileşim merkezidir. Bu yönüyle, açmış olduğumuz bu yeni
sınır kapısı, sınırın her iki tarafında yaşayanlar arasındaki kültürel ve ekonomik
faaliyetleri teşvik ederek, iyi komşuluk
ilişkilerinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Bu açıdan bakıldığında, bu kapının
sadece ticari eşya geçişine yönelik olduğunu söylemek yanlış olacaktır.
Ben inanıyorum ki, yarından itibaren bu
kapıdan dostluk geçecek, işbirliği geçecek,
yatırım geçecek, iş geçecek, aş geçecek
ve bölge halkının refahı geçecek. Açılan
her kapının yeni kapıları da beraberinde
açacağına inanıyor, bu kapının iki ülkenin

refahı, huzuru, dostluğu için hayırlı yeni
başlangıç olmasını diliyorum.
Sayın Başbakan… değerli konuklar…
Bulgaristan’daki Türk azınlığın varlığı, ülkelerimiz arasında dostluk ve işbirliği köprüsü oluşturmaktadır. Ülke yönetiminde
de aktif sorumluluk almayı sürdüren Türk
azınlığın Bulgaristan’ın gelişmesine yaptıkları katkıları memnuniyetle izliyoruz.
Bugün açtığımız sınır kapısı, ülkenizde
yaşayan Türk azınlığın ülkemizde yaşayan
akrabalarını ziyaretlerini kolaylaştıracağı
gibi, iki ülke halklarının karşılıklı ziyaretlerine ivme kazandırarak, ülkelerimiz
arasında turizm faaliyetlerinin artmasını,
insani temasların daha da yoğunlaşmasını
sağlayacaktır. Vatandaşlarımız arasındaki
bu karşılıklı etkileşim sayesinde, onların
birbirlerini daha iyi tanımalarına ve böylece hala mevcut olan bazı önyargıların
ortadan kalkmasına da imkan verecektir.
Sayın Başbakan… değerli konuklar…
Türkiye artık dünya ticaretinde ağırlığını
giderek hissettiren bir ülkedir. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2004 yılında
dünyanın en büyük 22. ihracatçı ülkesi,
14. ithalatçı ülkesi konumuna yükselmiş
bulunmaktayız. 2004 yılındaki 160 milyar
dolarlık dış ticaret hacmimiz ekonomimizin dışa açıklığının en açık göstergesidir.
2005 yılı sonunda 75 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmayı bekliyoruz.
Türkiye, komşularından başlayarak dünyaya doğru dostluk köprüsü olan kapıları-
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nı açtıkça ekonomisiyle birlikte büyüyor.
Türkiye ve Bulgaristan arasında mükemmel seviyede seyreden siyasi ilişkilere
paralel olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimiz de son yıllarda kayda değer gelişmeler
göstermektedir. İki ülke arasındaki ticaret
hacmi 2000-2004 yılları arasında 2.5 kat
artışla 2004 yılında 1.8 milyar dolara erişmiştir. Türkiye, Bulgaristan’ın dördüncü
ticaret ortağı olmuştur.
Ticaret hacmimizin 2005 yılı sonunda 2
milyar dolar’ı aşmasını hedefliyor, uzun
vadede bu oranları çok daha yüksek düzeylere ulaştırmayı arzu ediyoruz. Zira,
kapı komşumuz olarak sağlam ilişkilerimizin olduğu Bulgaristan’daki olumlu
gelişmelere paralel olarak, ekonomisi her
geçen gün büyüyen Türkiye’nin büyük
potansiyeli ve imkanları bizi daha çok yakınlaştıracağı açıktır.
Ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerinin gelişmekte olması sevindiricidir.
Bulgaristan’daki Türk yatırımlarının 300
milyon doları aştığını görmekten de mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz Temmuz
ayında Başbakan Sakskoburggotski ile birlikte temelini attığımız Şişecam tesislerinin Bulgaristan’da yılın yatırımı ödülünü
kazandığını da memnuniyetle öğrendim.
Tesisin cam eşya ünitesinin bir yıl gibi
kısa bir sürede tamamlanarak, Temmuz
ayı başında hizmete girecek olması gurur
vericidir.
Bu bağlamda, Opet/Aygaz ortaklığının
Bulgaristan’a toplam 100 milyon dolarlık
yatırım yapması da kayda değerdir. Bu

alanda bizi sevindiren bir başka olumlu
gelişme de, Bulgar yatırımcıların da artık ülkemize yatırım yapmaya başlamış
olmalarıdır. Türkiye’yi ziyareti sırasında
Cumhurbaşkanı Parvanov tarafından açılışı yapılan İzmit’teki 6 milyon dolar sermayeli Prista Oil bunun ilk örneğini teşkil
etmektedir. Bu yatırımı başka yatırımların
izleyeceğine ve karşılıklı yatırımlarla aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en
kısa sürede arzu edilen seviyelere ulaşacağına inanıyorum.
Sayın Başbakan… değerli konuklar…
Değerli bir dost ve komşu olmasının yanı
sıra, aynı zamanda seçkin bir ortak ve
güvenilir bir müttefik olan Bulgaristan’ın
AB’ye tam üyelik yolunda hızla ilerlemesini takdirle izliyoruz. Dileğimiz, öngörülen
takvim uyarınca Bulgaristan’ın 2007 yılında Birliğe katılmasıdır. Ülkemiz de Ekim
ayında AB ile üyelik müzakerelerine başlayacaktır. Her iki ülkenin de Birliğe üye olmasıyla sınır kapıları, AB üyeleri arasında
olduğu gibi, mevcut işlevini yitirecektir.
O tarihe kadar ise, ülkelerimiz arasındaki
ilişkilere katkıda bulunan, bölgede iletişim ve hareketlilik sağlayan önemli fonksiyonlar göreceklerdir.
Güneydoğu Avrupa’da yer alan ülkelerin imkanlarının, bölgenin refahının ve
zenginliğinin artırılmasına yönelik kullanılması bölge ülkeleri arasında mevcut
işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi
en samimi dileğimizdir. Türkiye bu amaç
doğrultusunda çalışmaya devam etmektedir. Böylelikle, “Balkanlar” sözcüğünün
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olumsuz çağrışımlardan arındırılmasına
da hizmet ettiğimize inanıyoruz.
Bulgaristan, bizim için dost ve komşu bir
ülkenin yanı sıra değerli bir ortak konumundadır. İki ülke arasındaki olumlu siyasi ortamın, gelişmekte olan ilişkilerimizi
iki ülkenin ve bölgenin yararına olacak
şekilde daha da ileriye götürme yolundaki
kararlılığımızın bir sonucu olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum.
Sayın Başbakan… değerli konuklar…
Sözlerime son vermeden önce, Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı’nın yapımında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki
dostluk ve işbirliğinin yeni bir sembolü
olacağına inandığım Hamzabeyli-Lesovo
Sınır Kapısı’nın, dostluk, barış ve işbirliği
adına bütün bölge ülkeleri için örnek teşkil etmesini diliyorum. Hayırlı olsun.
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Azerbaycan | 30 Haziran 2005

Azerbaycan Milli Meclisi’ne
Yaptığı Konuşma
Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev… Sayın Meclis Başkanı Aleskerov… Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin değerli üyeleri…
Kardeş Azerbaycan’a Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı sıfatıyla yapmakta olduğum bu
ilk resmi ziyarette sizlerle bir araya gelme
imkanı bulmaktan ötürü bahtiyarım. Bağımsızlığını ilan ettiği dönemden bu yana
yanında olduğumuz ve yanımızda bildiği-

miz Azerbaycan’ı, bu vesileyle, bir kez daha
muhabbetle kucaklıyoruz.
Azerbaycan bizim için müstesna bir ülkedir. İlişkilerimiz sadece devletlerimiz
arasındaki güçlü dayanışmaya değil, aynı
zamanda halklarımızın paylaştığı köklü
tarih ve gönül birliğine dayanmaktadır.
Türk ve Azeri halkları, aynı dili konuşmakta, ortak bir tarihi paylaşmakta; Tür-
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kiye ve Azerbaycan ortak bir coğrafyada
barış, istikrar ve refahın sağlanmasını
amaçlamaktadır.
Bu sağlam zemin üzerine bina edilen, “Bir
Millet, İki Devlet” ilkesi temelinde yürütülen ilişkilerimiz, siyasi ve ekonomik
alanda kaydedilen gelişmelerle bugünkü
mükemmel seviyesine ulaşmıştır. Ortak
geçmişimizden gelen derin bağların, çağdaş uygarlık hedefine yönelik gelecek ideallerimizle daha da güçlendiği aşikardır.
Değerli dostlarım…
Türkiye’nin son yıllarda geçirmekte olduğu reform sürecine baktığımızda, halkımızın özlemi ve beklentileri doğrultusunda başarmak istediklerimiz açıkça ortaya
çıkmaktadır. Biz, Cumhuriyet’in bugüne
kadarki kazanımlarını koruyarak, daha
da ileriye gitmesi doğrultusunda çalışıyoruz. Avrupa-Atlantik bütünleşmesi içinde
yerini almış olan, Avrupa ile entegrasyon
sürecinde çok önemli mesafe kaydeden
Türkiye’nin aldığı yol, alternatifi bulunmayan bir yoldur; çağdaş değerlerin
gelişimine ayak uyduran ve bu değerleri
halkımız için refah yaratmak amacıyla
kullanan bir devlet kimliğiyle geleceğe
yürüyoruz.
Biz, kardeş Azerbaycan’ın da her alanda
geleceğe güvenle bakabileceği bir aşamaya gelmiş olmasından kıvanç duyuyoruz. Genç devletiniz zor bir kuruluş
dönemini başarıyla geride bırakmış,
artık rüştünü ispat etmiştir. Başlattığınız kalkınma hamlesinin de halihazırda

Güney Kafkasya’nın iktisadi açıdan kendine en yeterli ve en zengin ülkesi olan
Azerbaycan’ı daha da ileriye taşıyacağını
biliyoruz.
Demokratik yapılanma süreci içerisinde
bulunan Azerbaycan’ın, bağımsızlığını
kazanmasından bu yana Avrupa Atlantik
kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı
her adım bizim için gurur vesilesi olmaktadır. Türkiye için önemli olan, Azerbaycan devletinin istikrar içinde kalkınması,
güçlenmesi ve Kafkasya bölgesinde hak
ettiği yeri alması; Azeri halkının da evrensel değerleri özümsemiş, demokratik,
laik, insan haklarına saygılı bir ülkede
yaşamasıdır.
Bu noktada, demokratik değerleri önemseyen ve reform yanlısı bir lider olan
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in
ülkenin gelişmesi yolunda gösterdiği
çabaları, takdirle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. Demokratikleşme uzun
vadeli istikrarın gereğidir. Kasım seçimleri Azerbaycan’ın bu yönde kaydettiği
ilerlemenin sergilenmesi için önemli bir
fırsat oluşturmaktadır. Biz, Kasım ayında
yapılacak Parlamento seçimlerine giden
süreçte Azerbaycan’a her türlü desteği
vermeye hazırız.
Ayrıca, Azerbaycan taraf ının arzusu
doğrultusunda, seçimleri izleyecek uluslararası gözlem misyonuna ülkemiz de
katkıda bulunacaktır. Azerbaycan’ın,
iktidarı ve muhalefetiyle, bu demokrasi
sınavından, yüzünün akıyla çıkacağına
inancımız tamdır. Türkiye’nin bakışında-
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ki temel ve tek saik, kardeş Azerbaycan’ın
iyiliğidir. Bundan kimsenin kuşkusu bulunmamalıdır.
Değerli dostlarım…
İnsanların hayattan ne bekledikleri çok
açıktır: Hür yaşamak, haysiyetli yaşamak,
ayrımcılığa uğramadan yaşamak. Bizler,
yöneticiler olarak bunları halklarımıza
sunabildiğimiz ölçüde başarılı kabul edilebiliriz. İnsanlarını korkuyla değil, sevgi ve
güvenle kendisine bağlayan rejimler tarih
boyunca kazanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti, bu fikir temelinde hayata geçirilmiş
bir projedir.
Kendisini sürekli yenileyerek, çağdaş değerler temelinde dönüştürerek, halkının
gönlünde sağlam bir yere sahip olmuştur. Zor dönemlerini birlik ve beraberlik
duygusuyla atlatmıştır. Biz, eksiklerimizi
de görüyoruz. Daha yapacağımız şeyler
olduğunun bilincindeyiz. Yürüdüğümüz
yolu kendimiz için yürüyoruz. Değişimin
dinamiklerini kendi içimizde arıyoruz.
Öte yandan, küreselleşen dünyada tek
taraf lılığın, başına buyrukluğun bir çözüm olmadığı da artık açıktır. Seçimler
belirginleşmiştir. Ya demokratik değerleri
benimsemiş insanı yücelten, özgür ve müreffeh dünyanın bir parçası olacağız, veya
değişime direnen, demokrasi ve insan
haklarını reddeden bir karanlığın içinde
yer alacağız. Biz aydınlığı seçiyoruz. Tüm
dostlarımızı da bu yolda yürümeye davet
ediyoruz.

Dünyanın artık geldiği nokta, zulme,
baskıya ve dökülen kana karşı bir tahammülsüzlük noktasıdır. Ölümün sıradanlığı
dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Yoksulların sefaleti hepimizin canını acıtmaktadır.
Ömür uzarken, hala çocukların ilaçsızlıktan ölebilmesi yüreğimizi kanatmaktadır.
Bunlar büyük, ancak çözümü çok da
karmaşık olmayan sorunlardır. Küresel ölçekte acil çözüm gerektiren bu meseleleri
çözmek için gayret sarfetmeliyiz. Barış ve
istikrar içinde tüten ocaklar arttıkça, kan
kokusu da can korkusu da azalacaktır.
Değerli dostlarım…
Günümüzde uluslararası ilişkilerde bir
değişim teması hakimdir. AB ve NATO
genişlemekte ve çevreleriyle daha yoğun
bir etkileşime girmektedir. Yaşanmakta
olan hızlı dönüşüme karşın, uluslararası
ortamın bir güvenlik ve istikrar dengesine
halen ulaşamadığı görülmektedir. Donmuş ihtilaflar bölgesel ilişkilerin geliştirilmesini engellemekte, sınır aşan örgütlü
suçlarla mücadele gittikçe zorlaşmakta,
kitle imha silahlarının yayılması kaygı yaratmaktadır. Artan uluslararası işbirliğine
rağmen terörizm, toplumlarımızı tehdit
etmeye ve masum canları hedef almaya
devam etmektedir.
Bu şartlar altında uluslararası camia, geniş
anlamda, bir arayış içindedir. Söz konusu
olan, barış, istikrar, adalet ve zenginliğin
daha hakça dağılımı, daha iyi yönetişim,
daha çok uluslararası işbirliği ve etkin
uluslararası örgütler yönünde bir arayıştır.
Bu arayışta, Batı Avrupa’dan Uzak Doğu’ya
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uzanan Avrasya coğrafyası büyük önem
taşımaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarının
enerji, ulaştırma ve ticaret kanallarıyla
birbirlerine bağlanması suretiyle Avrasya
kavramını ekonomik bir gerçeğe dönüştürecek sürecin ilerlemekte olması umut
vericidir.
Enerji ve ulaştırma koridorlarının tesisi
yoluyla Avrupa ve Asya’nın birleşmesi ve
ekonomik büyüme için yeni dinamiklerin
yaratılması, Türkiye’nin Avrasya vizyonunun temelini oluşturmaktadır. BaküTiflis-Ceyhan hepimizin ortak başarısıdır.
BTC’nin tamamlanmasıyla ve gündemde
olan diğer projelerle, Türkiye ve Azerbaycan artık enerji ve ulaşım şebekeleri için
önemli merkezler haline gelmişlerdir.
Türkiye, Karadeniz’den Kafkaslara ve Orta
Doğu’ya uzanan bölgede olumlu değişimi
teşvik etmektedir. Gerginlik ve çatışma yerine, işbirliğine olanak tanıyan bir ortam
yaratmayı amaçlamaktadır. Bu anlayışla,
dış politikamızın başlıca hedef lerinden
biri, bölgemizde süregelen anlaşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmaktır.
Güney Kafkasya bölgesinin kalıcı barış, güvenlik ve istikrara kavuşmasında Türkiye
ve Azerbaycan’ın ortak çıkarı vardır. Yukarı Karabağ ihtilafının barışçı yöntemlerle,
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü korunarak ve bir an evvel çözüme kavuşturulması
bölgenin istikrarına çok önemli katkı
sağlayacaktır. Bu sorunun çözümü, hem
Azerbaycan’ın kaynaklarını daha etkin şekilde kullanarak gelişimine hız kazandır-

ması hem de bölgemizde işbirliğinin tesisi
bakımından gereklidir.
Yukarı Karabağ sorununda Türkiye için
esas olan, Azeri halkının ne istediğidir.
Azeri halkının yararına olacak bir çözüm,
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra
da Türkiye tarafından desteklenecektir.
BM kararlarına rağmen Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmaya devam
eden Ermenistan’ın komşularıyla ilişkilerini uluslararası hukuk ve iyi komşuluk
ilkeleri çerçevesinde geliştirme niyetini
ortaya koyması bir zorunluluktur.
Değerli dostlarım…
Türkiye’nin jeo-stratejik konumu ve topraklarını çevreleyen geniş bölgeyle olan
tarihi-kültürel bağları, çok boyutlu, dengeli ve aktif bir dış politika takip etmesini
gerektirmektedir. Avrupa ve trans-Atlantik
kurumlarıyla ilişkilerimiz Türk dış politikasının önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede, AB üyelik süreci,
NATO ittifakı içindeki yerimiz ve ABD ile
ilişkiler geleneksel olarak dış politika gündemimizin ilk sıralarında yer almaktadır.
Türkiye’nin AB üyeliğinin gerek Güney
Kafkasya ülkelerinin AB ile yakınlaşmaları, gerek AB’nin bölge ile olan ilişkilerinin
güçlendirilmesi bakımından büyük fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Türkiye,
AB’nin Yeni Komşuluk Politikası’nın Güney Kafkasya’da uygulanmasında kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. AB üyeliğimiz,
bölge ülkelerinin Batı ile bütünleşme
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çabalarına verdiğimiz samimi desteğe güç
kazandıracaktır.
Son yıllarda komşularımızla ilişkiler
bakımından sağlanan hızlı gelişmeler
dış politikamızın dikkat çeken bir başka
yönünü teşkil etmektedir. Çabalarımızın
muhataplarımız tarafından anlaşılması
ve karşılık görmesi ilişkilerimizde mevcut
olumlu noktaya gelinmesinde önemli bir
rol oynamıştır. Sorunları çözme amacıyla
ortaya konan aktif yaklaşımımızın son
örneklerinden biri, Kıbrıs sorunu çerçevesinde aldığımız inisiyatif ve sergilediğimiz
irade olmuştur.
Bu konudaki tıkanıklığın Rum yönetiminin eseri olduğu konusunda artık
uluslararası çevrelerin zihninde herhangi
bir şüphe kalmamıştır. Gelinen aşamada,
Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmelerine olanak tanınmalı, onlara gerek maddi
gerek siyasi bakımdan yardımcı olunmalıdır. Kıbrıs Türklerinin uluslararası yalnızlıktan kurtarılmaları gerektiği fikrini
Azerbaycan’ın da paylaştığını biliyoruz. Bu
konuda kardeş Azerbaycan’ın somut adımlar atması ve dayanışma içinde bulunması
tabii olacaktır.
Değerli dostlarım…
Dünyamızda ve bölgemizdeki mevcut
manzara, belki iyimser olmayı güçleştirmektedir. Ancak ben iyimserim. Türkiye
ve Azerbaycan, hem ikili ilişkiler hem de
dünyada sahip oldukları yer bakımından,
geleceğe umutla bakmayı hak eden iki
ülkedir. Türkiye, 9 Kasım 1991 tarihinde

Azerbaycan’ı ilk tanıyan devlet olmuştur.
1991’den itibaren imzalanan yüzün üzerinde anlaşmayla ikili ilişkilerimizin temel
çerçevesi oluşturulmuştur. 2004 yılı sonu
itibarıyla ticaret hacmimiz Türkiye istatistiklerine göre 550 milyon dolar seviyesine
yaklaşmıştır. Bu rakam, 1995 yılından bu
yana kaydedilen en yüksek seviye olmakla
birlikte, daha da arttırılması için gerekli
çalışmalar sürdürülmektedir.
B ü t ü n b u n l a r ı n ö t e s i n d e Tü r k i y e ,
Azerbaycan’ın uluslararası toplumda ve
uluslararası örgütlerde hak ettiği yeri
alabilmesi için gereken desteği vermeye
devam edecektir. Daima kardeş kalacağız.
İrademiz, arzu ve dileğimiz bu yöndedir.
Bu kardeşlik, Türk dünyasının yaşayan en
büyük şairleri arasında yer alan Bahtiyar
Vahapzade’nin Şeki’deki Türk şehitliğinde
kayaya kazınmış şiiriyle yüreklerimize de
nakşolunmuştur. “Yolcu dayan (dur) burada, düşün bu yerde, / Soruş kimdir yatan
bu tek kabirde, / O bir Türk askeri yarandı
haktan, / Senin kömeyine (yardımına)
geldi uzaktan / O senin arkanda bir dağa
döndü / Bu toprak yolunda toprağa döndü
/ Yolcu bir anlığa burada dayan dur / Ayak
bastığın yer ona borçludur.”
Kardeşlik yolunda boran da olsa, kar da
olsa biz buna hazırız. Ve bu kardeşlik rüzgarını bölgesel ve küresel barış ve refah yolunda ilerlemeye katkı için kullanacağız.
Burada sizlere hitap etmekten duyduğum
mutluluğu bir kez daha tekrarlıyor, hepinizi candan selamlıyorum.
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Azerbaycan | 30 Haziran 2005

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in Onuruna Verdiği
Yemekte Yaptığı Konuşma
Sayın Cumhurbaşkanı… kıymetli dostlarım… Sözlerime, kardeşim İlham Aliyev’in
konuğu olarak Azerbaycan’a gerçekleştirdiğim ilk resmi ziyaret vesilesiyle dost ve kardeş topraklarında bulunmaktan duyduğum
mutluluğu ifade ederek başlamak istiyorum. Bu vesileyle, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm Azeri yetkililere ve
Azerbaycanlı Türklere bana ve refakatimdeki heyet üyelerine gösterdikleri sıcak ilgi
ve konukseverlik için içten teşekkürlerimi
sunuyorum.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler müstesna bir hüviyete sahiptir. Ortak
geçmişimiz, kültür, din ve dil birliğimiz,
aynı milletin mensupları olan halklarımız
arasındaki derin muhabbetin ve gönül birliğinin tükenmez kaynaklarıdır. Türkiye ile
Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik
ilişkilerinin sarsılmaz temellere dayandırılmasında, değerli büyüğümüz, büyük devlet
ve siyaset adamı, Azerbaycan tarihine damgasını vuran Haydar Aliyev’in çok önemli

katkıları bulunmaktadır. Kendisini bir kez
daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanının da TürkiyeAzerbaycan ilişkilerine rahmetli babası
kadar değer verdiğini biliyoruz, görüyoruz.
Sayın İlham Aliyev, bir yandan Haydar
Aliyev’in izinden giderek onun akılcı politikalarını devam ettirirken, aynı zamanda,
Azerbaycan’ın yönetimine kendi üslubuyla
önemli yenilikler getirmeye başlamıştır.
Sayın Cumhurbaşkanının, Azerbaycan’ın
Avrupa-Atlantik kurum ve kuruluşlarıyla
ve demokratik ve çağdaş dünyayla bütünleşmesi sürecine ivme kazandıracağına
inanıyoruz.
Azerbaycan, Güney Kafkasya’nın parlayan
yıldızıdır. Bağımsızlığından bu yana geçen
on dört yıl süresince, uluslararası toplumla
siyasi ve ekonomik alanlarda bütünleşmiş,
bölgesel gelişmelerde söz sahibi bir ülke
haline gelmiştir. Güçlü, müreffeh, dünya ile

401

Recep Tayyip ERDOĞAN

kucaklaşmış bir Azerbaycan Türkiye için
büyük bir gurur vesilesidir.
Kıymetli konuklar…
Azerbaycan ile ilişkilerimizin bütün alanlarda karşılıklı yarar ve eşitlik temelinde
geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.
Azerbaycan ile ilişkilere verilen ehemmiyet
Türkiye Cumhuriyeti’nin değişmeyen öncelikli politikasıdır. Ziyaretimin ilişkilerimizin daha da gelişmesine imkan vereceğine
yürekten inanıyorum.
Bu vesileyle, ülkelerimiz arasında sarsılmaz bağlarla örülü bir ilişkiler manzumesi
bulunduğuna bir kez daha şahit oldum.
Bu manzume, aynı milletin çocukları olan
halkların gönüllerinde doğmakta, çeşitli
projeler vasıtasıyla ete-kemiğe bürünmektedir. Biz, çok boyutlu yapısıyla ilişkilerimizi samimi ve örnek bir stratejik ortaklık
olarak görmekteyiz.
İlişkilerimizin ekonomik boyutu hızla gelişmektedir. Türkiye 2 milyar doların üzerindeki yatırımlarıyla Azerbaycan’daki enerji
dışı yabancı sermaye yatırımlarında birinci
sırada yer almaktadır. Türk sermayeli şirketlerde 40 bin kişilik istihdam yaratılması
son derece sevindiricidir. Azerbaycan’ın
ekonomik alandaki reform ve yeniden
yapılanma süreci geliştikçe, yatırım iklimi
daha cazip hale gelecek ve büyük çaplı Türk
şirketlerinin Azerbaycan’daki yatırımları
da artacaktır.
Azerbaycan’da dış yatırımları teşvik edecek mevzuatın, uygulamaların ve hukuki

sistemin güçlendirilmesi konusunda deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya hazırız.
Bununla birlikte, ikili ticari ilişkilerimizin
henüz arzu edilen seviyeye ulaşmadığını
vurgulamakta da yarar görüyorum. Dış ticaret hacmimizi kısa vadede 1 milyar dolar,
orta vadede 3 milyar doların üzerine çıkarmamız mümkündür. Ziyaretim sırasında,
her iki tarafın da bu konuda irade sahibi olduğunu görmekten memnuniyet duydum.
Türkiye ve Azerbaycan, bölgemiz ve ülkelerimiz açısından tarihi önem taşıyan BTC
ham petrol boru hattı ve BTE doğalgaz boru
hattı projelerinde çok yakın işbirliği içindedir. 25 Mayıs’ta Bakü’de pompalanmaya
başlayan petrolün bu yıl içinde Ceyhan’da
tankerlere yüklenmesiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık somut
bir meyvesini daha verecektir. Bu stratejik
işbirliği BTE doğalgaz boru hattı ve KarsTiflis-Bakü demiryolunun hayata geçirilmesiyle birlikte daha da güçlenecektir.
Bu büyük ölçekli projeler Güney
Kaf kasya’da istikrarın yerleşmesine ve
işbirliği ruhunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bölgedeki tüm yönetimlerin iyi
komşuluk ilişkileri geliştirerek bölgesel kalkınma ve işbirliğine dahil olmanın değerini
ve getirilerini anlayacaklarını umuyoruz.
Bölgemizde halen hüküm süren en önemli sorun Yukarı Karabağ sorunu ile buna
bağlı olarak, Azerbaycan’ın topraklarının
% 20 kadarının işgal edilmiş ve 1 milyon
kadar insanın da topraklarını terk ederek
muhacir durumuna düşürülmüş olmasıdır.
Ermenistan, uluslararası hukukun en temel
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ilkeleri olan toprak bütünlüğüne saygı ve sınırların zor kullanılarak değiştirilemezliği
ilkelerini açıkça ihlal etmektedir.
Türkiye’nin Yukarı Karabağ sorununa ilişkin politikası açıktır: Türkiye bu sorunun
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü temelinde
ve uluslararası hukuk ilkeleri doğrultusunda, diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğine inanmaktadır ve
bu konuda Azerbaycan’a her türlü desteği
sağlamaya devam edecektir.
Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli konuklar,
Azerbaycan, bağımsızlığını kazanmasından bu yana hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ve insan hakları gibi evrensel
değerlerle bütünleşme yolunda çok büyük
mesafe kat etmiştir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in reform
hareketlerini daha da ileri götürme yönündeki çabalarını kuvvetle desteklediğimizi
belirtmek isterim.
Kasım ayında yapılacak Milli Meclis seçimlerinin uluslararası toplum tarafından
yakından izleneceği anlaşılmaktadır. Bu seçimlerin barış ve huzur ortamında geçmesi
ve Türk dünyasında ilk Cumhuriyeti kuran
Azerbaycan halkının bu sınavdan yüz akıyla çıkması samimi temennimizdir. Türkiye
olarak, bu süreçte ihtiyaç duyabileceğiniz
her türlü desteği sağlamaya hazırız.
Sayın Cumhurbaşkanı…
Bugün verimli görüşmeler yaptık. İkili
ilişkilerimizin erişmesini arzu ettiğimiz

seviye konusundaki görüşlerimizin birbiriyle uyumlu olmasından, belli başlı uluslararası konulara ve bölgemizde yaşanan
gelişmelere yaklaşımlarımızın paralellik
göstermesinden büyük mutluluk duydum.
Ülkelerimiz arasında temaslar en geniş şekilde, her düzeyde ve mümkün olan sıklıkla
sürdürülmelidir. Zat-ı Alilerini Türkiye’de
ağırlamaktan daima mutluluk duyarız.
Sayın Cumhurbaşkanı,
Türkiye bugüne kadar iyi ve kötü günlerinde Azerbaycan halkının yanında olmuştur
ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün
dediği gibi “Azerbaycan’ın derdi bizim de
derdimiz, mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur.” Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
dostluk ve işbirliği daim olacaktır.
Zira, selefim Sayın Bülent Ecevit’in de bir
şiirinde dediği gibi: “Gözgüye baktım özüm
görmeğe / Seni göresim geldi / Gözgüye
baktım karardı dünya / Sana değesim geldi
/ Gözgüye baktım camdan aşıp / Sana gelesim geldi.”
Unutmayınız; Azerbaycan canımızdır, ikinci vatanımızdır; “Ayrılır mı gönül candan,
Türkiye Azerbaycan’dan”.
Sayın Cumhurbaşkanı…
Size sağlık, mutluluk ve başarı, kardeş Azerbaycan halkına refah ve esenlik dileklerimi
sunuyorum.
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İstanbul | 3 Temmuz 2005

Dünya Mimarlık Kongresi
Değerli dostlar… dünya mimarisinin seçkin temsilcileri… saygıdeğer konuklar…
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Uluslararası Mimarlar Birliği’nin
2005-İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi
sebebiyle ülkemize teşrif etmiş bulunan
bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Dünyanın en güzel şehirlerinden
biri olan ve 2600 yıllık zengin bir geçmişe
sahip İstanbul’da dünya mimarisine yön
veren bu seçkin topluluğa ev sahipliği

yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti de
ifade etmek istiyorum.
Bu güzel kongrenin bu güzel şehrimizde gerçekleştiriliyor olması; sadece
İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve doğal
zenginlikler nedeniyle değil, aynı zamanda günümüz mimarisinin geçmişten
bugünlere taşımak gayretinde olduğu mimarlık mirasına vurgu yapılması bakımından da anlamlıdır. Bu şehir, asırlara uzanan engin bir tarihin, nice medeniyetleri
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barındırmış kültürel birikimlerin bugüne
miras bıraktığı özel bir şehirdir. Bu şehre
baktığımızda geçmişin mirasından sağlayacağımız mimari kazançları da, maalesef
sağlıksız kentleşmenin nesiller boyunca
insanlarımıza ödettiği bedelleri de aynı
anda görebiliyoruz.
Bütün güzelliklerine rağmen bugün hemen bütün büyük dünya kentlerinin problemleri, İstanbul için de geçerlidir. Ancak
kökleri tarihe uzanan şehirler, farklı medeniyet ölçülerinin, farklı hayat tasavvurlarının, farklı kültürel perspektiflerin birikimlerini de taşırlar. Diğer bir deyişle; İstanbul
gibi dünya şehirleri, kentleşme yanlışlarını apaçık ortaya çıkartan sarsılmaz mimari doğrulara sahiptirler. Çünkü geçmişin
yapıları, asırları aşarak bugünlere gelmiş,
tarih önünde en ağır sınavlardan geçmiş,
değerlerini ispat etmiş yapılardır.
Kanaatim odur ki, geleceğe uzanacak, geleceğin dünyasını kavrayacak bir mimarinin
temelini oluşturabileceğimiz en yakın kaynak, en eşsiz hazine, tarihin berraklaştırdığı bu abide yapılar, değerlerini bugüne
taşımış bu mimari miras olacaktır. İnsani
ve çevresel öncelikleri odağına alacağına
inandığım mimari geleceğimizin, böyle
zengin bir katılımla İstanbul’da toplanmış
olmasını bütün dünyaya verilmiş önemli
ve değerli bir mesaj olarak algılıyorum.
Değerli dostlar…
Dünya bugün hiç birimizin tam olarak
içimize sindiremediğimiz bir süreçten
geçiyor. İlerleme fikrinin, modernleşme

ideallerinin başlangıçta çok da hesaba katmadığımız bazı yan etkiler doğurduğunu,
kalkınma ve büyüme stratejilerinin insani
değerleri ayakta tutmakta yeterince başarılı olamadığını üzüntüyle fark ediyoruz.
Dünya yeterince huzurlu değil, insanlar
yeterince mutlu değil ve barış herkesin
ortak bir heyecanla sahip çıktığı bir kutsal
değer haline getirilemedi.
İnsanlık olarak büyük bir medeniyet sınavından geçiyoruz. Bu sürecin sonunda
ya barışla, dostlukla, yerel değerlerle beslenen bir evrensel uygarlık kültürüyle bu
gezegeni mutlu bir gezegen haline getireceğiz; ya da dünya gözyaşıyla, acıyla, kaybedilmiş bir tabiat ve mutsuz insanlarıyla
bir kargaşaya doğru sürüklenecek. İnsanlığın ortak aklının mutlaka galip geleceğine
ve insanlığın uygarlığın ortak yolunu seçeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum.
Hep birlikte yeni bir gelecek inşa etmek
için kollarımızı bugünden sıvamalıyız.
Barış, hoşgörü ve kültürel çeşitlilikten
güç alan yeni insanlık fikirleri üretmeli,
yeni bir gelecek inşa etmeliyiz. Bunun için
elbette sorumluluğumuz altında bulunan
her yerde insanca bir hayatın asgari şartlarını oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir gelecek için, güzel, çevreyle uyumlu, çağdaş
ve aydınlık şehirler inşa etmeliyiz. Burada
biz idarecilere olduğu kadar, siz mimarlara
da büyük iş düşüyor. Ben inanıyorum ki,
kafasında insanlığa hizmet fikriyle gayret
gösteren her mimar, sadece binaların ve
şehirlerin değil, geleceğin de mimarları
arasında yerini alacaktır. Sizler yeni bir
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zamanın eşiğinde böylesine önemli bir
misyonun sahiplerisiniz.
Değerli konuklar…
Dünyayı daha güzel, daha aydınlık, daha
huzurlu bir dünya haline getirmek için
önümüzde pek çok maddi ve fiziksel zorluk olduğu elbette doğrudur. Ama bütün
bu zorlukları aşmanın da bir yolu var;
İnsanlık olarak insanı, hayatı, kentleri,
hizmetleri, çevreyi yeniden düşünecek,
ilerleme yolunda nerede yanlış yaptığımızın muhakemesini yapacağız. İnsanlık,
ilerleme, gelişme, kalkınma gibi kavramlara doğru bakmanın sırrını keşfetmeden,
ne mimaride, ne kentleşmede, ne çevreyle
ilişkilerinde doğru yolu bulamayacaktır.
Yeni insanlarla, yeni fikirlerle, yeni yapılar, yeni şehirler, yeni bir hayat kurmak
durumundayız. Bu ufku açacaklar, bu yeni
geleceğin mimarları sizsiniz. Sizlerden
ülkeleri yöneten siyasetlere yol göstermenizi, yön vermenizi, ufuk açmanızı bekliyoruz. Kendi adıma bu güzel kongrede
söylenecek her söze, üretilecek her fikre,
yöneltilecek her eleştiriye duyarlı olacağımın ve Türkiye’nin şehirlerinin insanla,
doğal çevreyle, tarihi mirasla en uyumlu
şekilde ilerlemesini sağlamak için gayret
göstereceğimin sözünü veriyorum. Sizler
toplumun mimari bilincini yükselttikçe,
ülkeleri yöneten anlayışlar da doğru mimariye doğru yavaş yavaş yakınlaşacaklardır. Mimar Sinan’ın şehrinden hepinize
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir
kongre diliyorum.
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ABD | 7 Temmuz 2005

WACNC’te Yaptığı Konuşma
Başbakan Erdoğan ABD’deki programına
San Francisco’da devam ediyordu. San
Francisco’daki ‘‘World Affairs Council of
Northern California’’ isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen toplantıda,
aralarında çok sayıda ülkenin konsolosunun da bulunduğu kalabalık bir davetli
topluluğuna hitap ediyordu. Konuşmasında, çeşitli konularda değerlendirmelerde
bulunan Erdoğan, Türk-ABD ilişkileri konusunda şunları söylüyordu:

‘‘Sizlere aktarmak istediğim temel görüş,
Türkiye’nin ve ABD’nin Soğuk Savaş dönemi dahil olmak üzere kurdukları ortaklık
anlayışı ve dostluk uluslararası toplumun
da çıkarlarıyla bağdaşan bir mantık zeminine dayandırılmıştır. 21. yüzyılın içinde
bulunduğumuz bu ilk yıllarının en belirgin özelliklerinden birini gerek ulusal,
gerek bölgesel, gerekse küresel değişim
süreci oluşturmaktadır. Ancak ne yazık ki,
değişim süreci beraberinde belirsizlikler
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de getirmekte, ulusların önlerini görmelerini zorlaştırmaktadır. ABD ile 50 yıllık
müttefiklik ilişkilerimizin güçlendirdiği
ortak çıkar anlayışımız ve paylaştığımız
değerlerle barış, güvenlik, refah ve özgürlüğü tüm dünyada hakim kılmak yönündeki müşterek amacımız bu belirsizliği aşmada bize rehber olacaktır. Dünya çapında
yaşanan değişimin mümkün olduğunca iyi
yönetilmesi hepimizin çıkarına olacaktır.’’

Başbakan Erdoğan, ‘‘on yıllardır çözüm
bekleyen ihtilaflarla günümüz şartlarında
yeni boyutlar kazanan riskler ve tehlikelerin oluşturduğu değişken bir tablonun
karşılarına çıktığını’’ ifade ediyordu. Bu
belirsizliğe verilecek en etkili karşılığın
bölge ülkelerinin olumlu bir değişimi bizzat kendilerinin araması olduğu görüşünü
dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürüyordu:

Değişimin sancılı bir süreç olduğunu kaydeden Erdoğan, ‘‘Batı dünyasının en eski
ve en uzun ömürlü ittifakı olan NATO dahi
yeni şartlarla karşılaşınca, mesela Irak gibi
bir sorunla nasıl baş edileceği konusunda
tam bir fikir birliği oluşturamamış, yeni
şartlara uyumda sancılı bir dönemden
geçmiştir’’ diyerek, şöyle devam ediyordu:

‘‘Yani sorunların olduğu ülkeler bu sorunları kendi iç dinamikleriyle halletme
durumunda olmalıdır. Böyle bir değişimin
gerçekleşmesi için başta ABD olmak üzere
uluslararası toplumun cesaretlendirici,
destekleyici tavrı da kritik öneme sahiptir. Hepinizin bildiği gibi, günümüzde
yaşanan küreselleşme süreci sağladığı
imkanların yanı sıra yeni dengesizliklerin,
eşitsizliklerin oluşmasına yol açabilecek
dinamikleri de içinde barındırmaktadır.
Doğrusu burada bir tespitimi sizlerle paylaşmak istiyorum: Küreselleşmeyi sadece
olumlu ya da sadece olumsuz görmek
yanıltıcı olur. Önemli olan küreselleşme
karşısında gerek kendi ulusumuz, gerek
tüm insanlık için faydalı sonuçlar verecek
optimal bir politika izleyebilmektedir.’’

‘‘Ancak nihai hedefe yönelik ortak anlayışımız doğrultusunda yürüttüğümüz
işbirliği güçlenerek devam etmektedir. Bu
direkt ittifak için de, gerek ikili ve bölgesel
konularda kendisini daha da fazlasıyla
hissettirmektedir. Nitekim bugün Irak’taki
zor şartların düzelmesi için gerekli yardımın büyük bir bölümü Türkiye üzerinden
ulaştırılmaktadır. Komşumuzun siyasi
bütünlüğünü koruyarak, demokratik bir
sisteme kavuşması için elimizden geleni
yapmaktayız. Irak’ta yaşanan ve yaşanacak
belirsizlik ve bu arada, şüphesiz ki sonucu itibariyle söylüyorum, bir başarısızlık
bölge halkları ve esasen tüm uluslararası
camia için bir sorun teşkil edecektir. Bu
sebeple ileriye bakıp işbirliği ve eşgüdümümüzü daha da artırmak zorundayız.’’

Türkiye’nin önemli bir eşiği aştığını kaydeden Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin
demokrasinin bir lüks değil, en gelişmiş
standartların halka sunulabilmesi için
gerekli bir yönetim biçimi olduğunu benimsemiş bir ülke olduğunu ifade ederek,
‘‘Demokrasiyi kendi başına bir değer olduğu kadar, bölgesel barış, istikrar ve refahın
sağlanması için akılcı bir yol olması sebe-
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biyle savunmaktayız’’ diyordu. Türkiye’nin
zor bir coğrafyada olduğuna dikkati çeken
Erdoğan, sözlerini, ‘‘Önümüzdeki yıllarda
bu zorlukların tümünün ortadan kalkmasını beklemek gerçekçi olmayabilir, ancak
bu coğrafya aynı zamanda iyi değerlendirilebildiği takdirde, büyük avantajları
olan bir potansiyele de sahiptir’’ şeklinde
sürdürüyordu.
Küresel barışı gerçekleştirmeden küresel
terörün önünün alınamayacağını, öncelikle barışı küreselleştirmek zorunda olduklarını belirten Erdoğan, ‘‘Küresel barışı
gerçekleştirmeden, küresel terörün önünü
alamayız. Onun için, öncelikle barışı küreselleştirmek zorundayız. Türkiye olarak bu
hedefe hızla, emin adımlarla yürüyoruz’’
diyordu. Terörün spesifik bir olay olmadığını belirten Başbakan Erdoğan,’’Terörün
sınırları da yoktur. Ve tek başına ABD terörü halledemez, tek başına Rusya terörü
halledemez, İngiltere halledemez, İspanya
halledemez ve Türkiye halledemez. Kimse benim terörüm daha iyidir havasına
girmesin. Çünkü nerede, ne zaman, nasıl
vuracağı hiç belli olmaz. Onun için bir
ortak akıl, onun için dayanışma ve ortak
bir mücadele gerekmektedir. Zira terör
bir neticedir. Öyleyse sebeplerin ortadan
kaldırılması gerekmektedir. İki önemli
sebep vardır: Yoksulluk ve cehalet. Öyleyse
buna karşı dünyanın ortak bir mücadele
başlatması gerekmektedir. Militarist bir
anlayışla bunu önlemek mümkün değildir.
Terör yeşerecek bir zemin bulamamalıdır’’
şeklinde konuşuyordu. ‘‘Küresel barışı
gerçekleştirmeden, küresel terörün önünü
alamayız. Onun için, öncelikle barışı küre-

selleştirmek zorundayız’’ diyen Erdoğan,
sözlerini şöyle sürdürüyordu:
‘‘Türkiye olarak bu hedefe hızla, emin
adımlarla yürüyoruz. Özellikle bölgesel
istikrarsızlık yaratan unsurlara hoşgörü
gösterme taraftarı değil, bunlarla baş
etmek için kendi ilave imkanlarını devreye sokmanın gayreti içerisindeyiz. Bu
çabalarımızın sonuç vermeye başladığını
da memnuniyetle görüyoruz. Türkiye son
2,5 yılda bu konuda çok ciddi mesafeler
kaydetti. Peki biz kaydettik de, komşularımız kaydetmedi mi? Onlar da kaydetti.
Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bundan
istifade etmek cesaretini gösteremeyen tek
ülke var, o da Ermenistan.”

409

Recep Tayyip ERDOĞAN

İngiltere | 27 Temmuz 2005

İngiltere Başbakanı Tony Blair
ile Ortak Basın Toplantısı
Nazik davetleri ve gösterdikleri sıcak konukseverlik için Başbakan Tony Blair’e
huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum.
Sözlerime başlamadan önce, 7 Temmuz
günü Londra’da yapılan menfur terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin acılı
ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi
bir kez daha iletiyorum. Bildiğiniz gibi saldırılarda bizim de bir vatandaşımız haya-

tını kaybetmiştir. 7 Temmuz saldırılarının
acısı henüz taze iken geçen hafta terörün
insanlık dışı yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Terörün dil, din ve millet farkı gözetmeden
tüm insanlığı hedef alan bir illet olduğunu
Şarm el Şeyh’te tekrar yaşadık. Daha önce
de söyledim; tüm bu acılardan ders çıkar-
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ma zamanı çoktan gelmiştir. Bu vesileyle
teröre karşı ortak mücadelenin önemini
hatırlatmak istiyorum.
Değerli basın mensupları…

dolayı İngiltere’ye tekrar teşekkür ederim.
3 Ekim’de AB ile birlikte çıkacağımız uzun
yolda İngiltere’nin desteğinin sürekli olarak arkamızda olacağından da kuşku duymuyorum. İlginize teşekkür ederim.

İngiltere ve Türkiye tarihten gelen yakın
ilişkilere sahip iki dost ve müttefik ülkedir. Sayın Başbakanla az önce yaptığımız
görüşme de bu havada gerçekleşmiştir.
Görüşmemizde, Türkiye-AB ilişkileri, Kıbrıs ve terörizmle mücadele konularını ele
aldık. Ortak ilgi alanımıza giren uluslararası konularda fikirlerimizin yakın olduğunu müşahede etmekten memnuniyet
duydum.
Ayrıca, ikili ilişkilerimiz konusunda da
görüş teatisinde bulunduk. AB’yle katılım
müzakerelerine hazırlanmak, Hükümetimin şu anda temel önceliğini teşkil etmektedir. Bildiğiniz gibi, AB Konseyinin 17
Aralık 2004 tarihinde almış olduğu karar
uyarınca 3 Ekim tarihinde AB ile tam üyelik müzakerelerine başlayacağız. Türkiye
bu konuda üzerine düşen bütün koşulları
yerine getirmektedir. Bu çerçevede Ankara
Anlaşmasını yeni üye ülkeler için de geçerli kılacak uyum protokolünü de en kısa
zamanda sonuçlandıracağız.
Kıbrıs konusuna gelince, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması
için bugüne kadar gösterdiği gayretler
bilinmektedir. Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde kapsamlı ve adil
bir çözüm bulunması yolundaki vizyonumuzu korumaktayız. Bu vesileyle AB’ye
katılım sürecimizde verdiği destekten
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İngiltere | 27 Temmuz 2005

Bloomberg’de Yaptığı Konuşma
Değerli konuklar… Bugün burada bulunmaktan ve bu seçkin topluluğa hitap
etmekten büyük memnuniyet duymaktayım.

vahşi saldırılar karşısındaki acıyı Türkiye
derinden paylaşmaktadır.

Öncelikle, Londra’da yaşanan kanlı terör saldırılarında hayatını kaybedenleri
anıyor ve bu vahim olayları büyük bir
soğukkanlılıkla göğüsleyen İngiliz halkına
bu vesileyle en içten taziyelerimi tekrar sunuyorum. Terörizmin uluslararası boyutlarını bir kez daha gözler önüne seren bu

Bugün sizlerle, genel hatlarıyla, globalleşen bir dünyada demokrasi, demokrasiyi
besleyen hoşgörünün medeniyetler arası
uyuma katkısı ve bunun uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde
oynadığı rolle ilgili görüşlerimi paylaşmak
istiyorum. Daha özele inmek gerekirse,

Değerli konuklar…
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Türkiye-AB ilişkileri ve bu ilişkilerin yukarıda saydığım ilkeler bakımından küresel
anlamda arz ettiği öneme ilişkin düşüncelerimi de sizlere aktaracağım. Türkiye’nin
AB üyeliği perspektifinde, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değineceğim.
Gerçekten de bütün bu unsurlar birbirinden ayrılmaz bir bütünü teşkil etmektedir. Bildiğiniz gibi, Türkiye nüfusunun
çoğunluğu Müslüman olan demokratik ve
laik bir ülkedir. Daha önce de birçok kez
söyledim. Bu kimliğiyle Türkiye’nin AB’ne
üyeliği, küresel refah ve barışa büyük bir
katkıda bulunacaktır. Bu hedefe giden
yolda ise hepimize önemli sorumluluklar
düşmektedir.
Saygıdeğer konuklar…
AB üyeliği, Türkiye’nin ve Hükümetimizin
en öncelikli hedefidir. Üyelik dışında hiçbir model Türkiye için seçenek değildir.
Bu nedenle, Hükümetimiz üyeliğe uzanan
yolda müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde açılmasını teminen üzerine düşenleri
yerine getirmektedir. Gerek Türk halkına
karşı, gerek uluslararası platformlarda
üstlendiğimiz yükümlülükler konusunda
gerekli adımlar atılmaktadır.
Saygıdeğer konuklar…
Fransa ve Hollanda’da yapılan Anayasal
Antlaşma referandumlarında alınan olumsuz sonuçlar, AB içinde bir takım sıkıntılara, endişelere yol açmıştır. Ancak, bu soru
işaretlerinin sadece ve özellikle AB’nin
genişlemesiyle irtibatlandırılmaya çalı-

şılması isabetsiz bir yaklaşımdır. AB’nin
genişleme konusunda bir duraksama yaşaması, tereddütlere kapılması için bizce
neden yoktur. Bilakis, AB’nin, demokrasi,
hukuk devleti ilkeleri, insan hakları ve
serbest piyasa ekonomisi gibi kendisiyle
ortak değerleri benimsemiş ülkelere genişlemesi günümüzde adeta bir zaruret
haline gelmiştir.
Değerli konuklar…
Türkiye’nin AB’ne üyelik süreci, AB’nin
benimsemiş olduğu “çeşitlilik içinde birlik” kavramı için aynı zamanda bir test
mahiyetindedir. AB’ne üyeliğimizin en
önemli yapı taşı, Türkiye’nin Avrupa ile ortak değerleri paylaşmasıdır. Bu değerlerin
temelinde demokrasi, çoğulculuk, hukuk
devleti, insan haklarına saygı ve pazar
ekonomisi ilkeleri bulunmaktadır. Bilgiye
ulaşımın hızlandığı, herkesin herkesi ve
her şeyi her yerde takip edebildiği günümüzde, küreselleşme olgusu, geleneksel
egemenlik anlayışını yavaş yavaş değiştirmekte ve Devletlere de yeni sorumluluklar
getirmektedir.
Artık, stratejik düşünce, sadece askeri veya
jeopolitik gerekliliklerden ibaret değildir.
Stratejik yaklaşımlar, günümüzde ortak
değerlerin geliştirilmesi ve kültürlerarası
uyumun en etkin şekilde hayata geçirilmesi imkânlarını da kapsamaktadır. Avrupa
açısından bakıldığında, Türkiye’nin üyeliğinin gerçekleşmesiyle AB coğrafyasında
işte böylesi bir stratejik yaklaşım hayata
geçirilmiş olacaktır.
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Günümüzde, sizlerin temsil ettiğiniz özel
sektör de, ilgi alanları, ihtiyaçları ve hedefleri bakımından, bu stratejik yaklaşımın
bir öğesi haline gelmiştir. Bu nedenle,
faaliyetlerinize ilişkin değerlendirmelerinizi yaparken, tabiatıyla, çok yönlü bir
bakış açısı geliştirmek durumundasınız.
Türkiye, gerek kendi ekonomik ve sosyal
potansiyelinin büyüklüğü, gerek ortaya
koyduğu demokratik ve laik değerlerin
global düzeydeki etki alanı bakımından
işte bu vizyonun bir parçasıdır.
Değerli konuklar…
Bugün Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın
çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip ülkeleri, Balkanlar ve Kafkaslardan Orta Asya’ya
kadar pek çok ülkeden milyonlarca insan,
Türkiye’nin AB’ne katılım sürecini yakından izlemektedirler. 17 Aralık’ta alınan
Türkiye ile katılım müzakerelerinin 3
Ekim tarihinde açılması kararının ardından bu ülkelerden aldığımız mesajlar da
bunu teyit etmektedir. Türkiye’nin Müslüman halkı, laik ve demokratik sistemiyle
AB’ne üyeliğinin gerçekleşmesi, çoğunluğu Müslüman pek çok ülke için de güçlü
bir ilham kaynağı teşkil edecektir.
Değerli konuklar…
Ekonomik ve kültürel bütünleşme süreci
Soğuk savaş sonrası döneme damgasını vuran başat vakıadır. Balkanlar’dan
Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika
ve Orta Asya’ya kadar geniş bir alanda siyasi ve ekonomik etkinliğe sahip olan Türkiye, bugün de gerek ekonomik potansiyeli

gerek demokratik ve laik yapısı ile küreselleşme ve bölgeselleşmenin en önemli
aktörlerindendir. Günümüzde ülkelerin
uluslararası arenadaki siyasi etkileme güçlerini büyük ölçüde sahip oldukları ekonomik dinamizm belirlemektedir.
Türkiye’nin küresel anlamda artan rolünün en önemli etkenlerinden biri sahip
olduğu ekonomik potansiyelden kaynaklanmaktadır. Türk girişimcileri bugün,
ABD’den Çin’e kadar dünyanın pek çok yerinde başarılı faaliyetlerde bulunmaktadır.
Sayın katılımcılar…
400 milyar doları aşkın ekonomik hacmiyle bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi
arasında yer alan Türkiye, otomobilden
bilgisayara kadar çok sayıda ileri teknoloji
ürününü kendisi üretmekte ve 140’ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Gelinen
aşama, Türkiye’nin rekabetçi bir ekonomi
yaratma ve küresel eğilimlere uyum sağlama yeteneğinin açık bir göstergesidir. Bu
yeteneğe rağmen, uzun yıllardır devam
eden yapısal bazı sorunların geçmişte
ekonomik gelişimimizi nasıl yavaşlattığını
çok iyi gördük ve bundan gerekli dersleri
çıkarttık.
Son dönemde, taviz vermeden, kararlı bir
şekilde uyguladığımız ekonomik istikrar
programı sayesinde makroekonomik göstergelerde önemli iyileştirmeler sağladık.
Enflasyon tek haneli rakamlara indirildi.
Kamu harcamalarında mali disiplin sağlanmış, bütçede faiz dışı hedefleri aşıldı.
Bütün bu gelişmeler uyguladığımız kararlı
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ve istikrarlı politikaların bir sonucudur.
Tabiatıyla, AB’ne üyelik sürecinde önemli
bir evreye gelmiş bulunan Türkiye’nin
iyileşen yatırım ortamını, hızla büyüyen
ekonomisini, nitelikli ama aynı zamanda
göreceli olarak ucuz işgücünü ve bölgesel
bir lojistik terminal olma kapasitesini yakından takip ettiğinizi biliyorum.
Başlattığımız kapsamlı yapısal reform
sürecini tamamlamaya kararlıyız. Bu kararlılık, ekonomik istikrar programının
başarıya ulaşmasının da anahtarıdır. Bu
çerçevede mali sektörde gerçekleştirilen
reformlar ile özelleştirme alanındaki
düzenlemeler öne çıkmaktadır. Özellikle
mali sektörde kısa sürede çok uzun yol aldığımızı söyleyebilirim. Başta bankacılık
sektörü olmak üzere temel reformların
önemli bir bölümü tamamlanmıştır. Ayrıca, iletişim, sivil havacılık, enerji, petrol ve doğal gaz gibi stratejik önemdeki
birçok sektörün liberalleşmesi yolunda
önemli adımlar atılmış ve bağımsız denetleme ve düzenleme kurulları oluşturulmuştur.
Değerli konuklar…
Sektörel liberalizasyon ayrıca iddialı bir
özelleştirme programıyla desteklenmektedir. Türkiye’nin, özelleştirmede son
yıllarda beklenen süratte hareket edemediği bir gerçektir. Bunda, özelleştirmenin
felsefesine karşı olan bazı siyasi yaklaşımların yanı sıra, gerekli hukuki altyapının
yeterli derecede kurulmamış olması da
rol oynamıştır. Geçmişte bazı özelleştirmelerde hukuki altyapının eksikliğinden

dolayı yargı sürecinde sorunlarla karşılaşılmıştı.
Bunun için Hükümetimiz özelleştirme
projelerinin yargı sürecine takılmaması
için gerekli yasal düzenlemeleri yapmıştır. Bundan böyle usulüne ve hukuka
uygun olarak yapılan özelleştirmelerde
yargı sürecinde bir sorunla karşılaşılmasını beklemiyoruz. Geçtiğimiz ay, Türk
Telekom’un % 55’inin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi için açılan ihale
başarıyla sonuçlanmıştır. Önümüzdeki
birkaç ay içinde gerekli yasal ve idari prosedürler tamamlanarak Türk Telekom’un,
ihaleyi kazanan Konsorsiyuma devri
gerçekleştirilecektir. Türk Telekom’un
özelleştirilmesi, Türkiye’de bugüne kadar
yapılan en büyük özelleştirme ihalesi
olmuştur. Bu ihaleyle Türk Telekom’un,
6 milyar 555 milyon dolar tutarında %
55’lik kamu hissesi yabancı şirketlerin
oluşturduğu Konsorsiyuma satılmıştır.
Öte yandan, 2004 yılında özelleştirmeden
toplam 1 milyar 270 milyon dolar gelir
elde edilmiştir. Hükümetimiz özelleştirmenin hızlandırılmasını büyümenin
sürdürülmesi, ayrıca, stratejik sektörlerde verimliliğin artırılması için gerekli
görmektedir. Böylelikle aynı zamanda yabancı yatırımcılara da Türkiye’de yatırım
yapmaları için ilave imkanlar yaratılmaktadır. Önümüzdeki dönemde aralarında,
TÜPRAŞ, ERDEMİR ve TEKEL gibi büyük
sermayeli kuruluşların da olduğu çok
sayıda şirketteki kamu hisselerini satış
yoluyla özelleştirmeye devam edeceğiz.

415

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sayın katılımcılar…
Türkiye fikri mülkiyet hakları konusundaki uluslararası norm ve düzenlemeleri kabul etmiş olan ve en katı şekilde uygulayan
az sayıdaki gelişme yolundaki ülkelerden
biridir. Mevcut mevzuatımızdan kaynaklanan uygulamaya ilişkin bazı sorunların bilincindeyiz. Bu nedenle gerekli değişiklik
ve düzenlemeleri gerçekleştirmeye gayret
göstermekteyiz. Türkiye fikri mülkiyet
hakları mevzuatı ve uygulamasını patent
hakları alanında TRIPS yükümlülüklerinin ötesinde iyileştirmektedir. Bu açıdan,
mevzuatımıza eczacılık ürünlerinde “veri
imtiyazı” hükümlerini dahil eden yeni
mevzuat 2005 yılı Ocak ayında yürürlüğe
girmiştir. Bu bağlamda, amacımızın mevzuatımızın her alanda AB müktesebatıyla
uyumlaştırılması olduğunun altını çizmek
isterim.
Değerli konuklar…
Son dönemde ihracatımızda gösterdiğimiz
başarılı performansa rağmen, bir yandan
Türk lirasının değerlenmesinin, diğer
yandan petrol fiyatlarındaki yükselişin de
etkisiyle ithalatta da büyük bir artış yaşanmaktadır. Bu da ister istemez cari açığın
devamına yol açmaktadır. Amacımız cari
açığı sağlam kaynaklarla finanse ederek
sürdürülebilir bir düzeyde tutmaktır.
Bunun için Türkiye’ye yabancı sermaye
girişinin artması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kaliteli ve katma değeri yüksek
ürünleri teşvik ederek ihracatımızı daha
da artırmayı hedefliyoruz. Orta vadede ise
üretimde kullanılan ve şu anda ithal edi-

len ara malların Türkiye’de üretilmesini
özendirerek ithalatta bağımlılığı azaltmayı
öngörüyoruz.
Sayın konuklar…
Ülkemiz, bir kısmı inşa bir kısmı sonuçlanma aşamasında bulunan petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinin tam olarak
hayata geçirilmesinden sonra dünya enerji
piyasasında etkin bir konuma sahip olacaktır. Geçtiğimiz ay, ilk petrolün akıtıldığı
Bakü-Tif lis-Ceyhan boru hattı, Türkiye
üzerinde Doğu ile Batı’yı enerji alanında
birbirine bağlayacak projenin ilk ayağını
teşkil etmektedir. Bu proje Batı’nın Orta
Doğu enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltacak, Avrupa ile Asya arasındaki
bağları daha da güçlendirecektir.
Önümüzdeki dönemde iki kıtayı birbirine
bağlayacak yeni ulaştırma ve haberleşme
ağları da Türkiye üzerinden geçecektir.
AB’nin, enerji hatlarının kavşak noktasında yeralan Türkiye gibi bir üyeyle ne derece ilave ekonomik kazanımlara ve stratejik
bir derinliğe kavuşacağını eminim sizler
de değerlendirmektesiniz.
Saygıdeğer konuklar…
Türkiye’de, yabancı yatırımcılar için olumlu bir ortam, ayrıca, yabancı firmaların
Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslarda ortak
ticaret ve yatırım faaliyetlerini artırmaları için önemli imkanlar bulunmaktadır.
Buna ilave olarak, ekonomik alanda başta
doğrudan yabancı yatırımlar olmak üzere
birçok sektörde AB’ne üyelik sürecinin de
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ilave yararları şimdiden görülmeye başlanmıştır. 2004 yılında bir önceki yıla göre
yüzde 50 oranında artış göstererek 2.5 milyar doları bulan yabancı doğrudan yatırım
miktarının bu yıl üyelik müzakerelerinin
açılmasıyla birlikte daha da artmasını bekliyoruz.
Türkiye’nin son üç yılda üst üste gerçekleştirdiği ekonomik büyüme oranı yüzde 25’i
bulmuştur. Türkiye ekonomisi 2004’de
yüzde 9,9 oranında büyümüştür. Bu oran
ekonomik büyüme bakımından dünyada
ilk sıralarda yer almaktadır. Önümüzdeki
dönemde de sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerini tutturmada kararlıyız.
2005-2007 dönemindeki yıllık ortalama
büyüme oranının yaklaşık yüzde 5 olarak
gerçekleştirilmesini planlamaktayız. Ayrıca, önümüzdeki on yıla ilişkin projeksiyonlarımız da yine, Türkiye’nin OECD
standartlarının çok üstünde bir büyüme
göstereceğine işaret etmektedir.
Değerli konuklar…
Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla uluslararası yatırımcılara kolaylık ve etkinlik
sağlamakta, faaliyetlerine hız kazandırmaktadır. Türkiye’den sadece 3,5 saatlik
bir uçuşla 50 ülkenin başkentine ulaşmak
mümkündür; Türkiye’deki yatırımlarda
özel sektörün payı son dönemde kamudan
daha yüksek bir düzeye ulaşmıştır; Türkiye, dünya ticaretindeki payını en hızlı
artıran ülkelerden biridir. Türk ekonomisi her geçen yıl uluslararası ekonomiyle
daha da bütünleşmekte, dış ticaret hacmimiz büyük bir hızla artmaktadır. Bu yıl,

Türkiye’nin dış ticaret hacminin 200 milyar dolara yaklaşabileceği görülmektedir.
Katılım öncesi ekonomik program hedefleri doğrultusunda ekonomik göstergelerimizin AB ortalamasına ulaşmasını
ümit etmekteyiz. Bu çerçevede uzun yıllar
yüksek seyreden enflasyon oranını bu yılsonunda yüzde 8’e, 2007 yılı sonunda yüzde 4’e düşürmeyi öngörmekteyiz. Böylece
önümüzdeki 3 yıllık dönemde Maastricht
kriterlerine enflasyon açısından daha da
yaklaşmış olacağız. Yapısal reformların
tamamlanmasına özel bir önem veriyoruz. AB ile uyumu hızlandırmak için bu
reformları kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.
Değerli konuklar…
Bürokrasimiz AB’nin işleyişi hakkında
geniş bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. Bunu Türkiye için önemli bir avantaj olarak görüyoruz. Türkiye’nin AB’yle
uzun geçmişe dayanan çok yönlü ilişkileri
ve işbirliği alanları dikkate alındığında,
müzakereler sırasında sanılanın aksine
birçok fasılda hızla ilerleme kaydedileceği
görülecektir. Siyasi kriterleri yerine getirmede gösterdiğimiz kararlılığı müzakereler döneminde müktesebatın üstlenilmesi
ve uygulanması için de göstereceğimizden
kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Saygıdeğer konuklar…
Her gün bir yenisine şahit olduğumuz çok
taraflı ticari, ekonomik ve siyasi girişimler,
ülkeler arası kültürel ve sosyal ilişkiler,
globalleşmenin temel unsurları arasında
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yer almaktadır. Ancak, üzülerek ifade etmeliyim ki, terörizm de artan oranda uluslararası ilişkilerde ortak bir endişe kaynağı
haline gelmektedir. Halklarımızı derinden
etkileyen, ülkelerimizin sosyal ve ekonomik dokusunu zedelemeyi ve uluslararası
ilişkilerin hassas dengelerini bozmayı
amaçlayan terör belasının hiçbir mazereti
yoktur, olamaz.
Terörizm bir şiddet sarmalıdır; dili veya
dini yoktur; cinsiyet ve yaş tanımaz. Toplumsal yapının dokusunu kırar. Bu nedenle, küreselleşen ve küçülen bir dünyada,
bütün toplumlarda refahın, bütün ülkelerde barış ve huzurun hüküm sürmesi, her
birimizi tek tek bireyler olarak doğrudan
etkileyecek öneme ulaşmıştır. Terörizmle
mücadelede, öteden beri savunmakta olduğumuz uluslararası işbirliğinin önemi
bütün bu sebeplerden dolayı bugün bir kez
daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye, terörle mücadelede en çok PKK sorunundan sıkıntı çekmiş, ancak, bu konuda
son derece olumlu ve önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Bu gelişmelerin kaynağında
uluslararası düzeyde gösterdiğimiz kararlılık sonucunda oluşturulan işbirliği büyük yer tutmuştur.

birimlerimiz bu önlemleri her an gözden
geçirmektedir.
Saygıdeğer konuklar…
Sizlerin de, Türk özel sektörü gibi,
Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin gerçekleşmesine önemli katkılar yapacağınıza inanıyorum. Esasen, Türkiye ve AB’ni birbirine
bağlayan temel unsur, paylaşılan ortak değerlerin yanı sıra, ortak siyasi, ekonomik
ve stratejik çıkarlardır. Türkiye’nin üyeliği,
AB bakımından küresel ölçekte yeni bir
barış faktörü olacaktır.
Türkiye-AB bütünleşmesi, ekonomik ve
ticari ilişkilerin ötesinde, nihai anlam ve
önemini, günümüz gerçeklerinin bizlere
dikte ettirdiği geniş bir gelecek vizyonunda bulmaktadır. Bu vizyonun adını Türkiye 42 yıl önce AB’ne üyelik olarak koymuştu. Şimdi bu vizyonun gerçekleşmesinde
sonun başlangıç noktasına ulaşılmıştır. Bu
düşüncelerle hepinizi selamlıyor, ilginiz
için teşekkür ediyorum.

Türkiye’de veya İngiltere’de patlayan bir
kaç bomba ne halklarımızı korkutup, sindirebilir ne de ülkelerimizin demokrasiye
bağlılığına veya terörle mücadeledeki
kararlılığımıza halel getirir. Türkiye’de de,
bu anlayışla, her zaman olduğu gibi her
türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Ayrıca,
dünyadaki gelişmeler çerçevesinde ilgili
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